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Resurse umane (angajaţi de bază + cumul intern): 

 

 2018 

 Total, inclusiv De bază Cumul intern 

Personal total (persoane fizice) 236 100 136 

inclusiv:    

cercetători ştiinţifici 195 77 118 

doctori în ştiinţe 106 39 67 

doctori habilitaţi 32 7 25 

cercetători ştiinţifici până la 35 ani 53 23 30 

doctoranzi 13 6 7 

postdoctoranzi    
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1.1. Denumirea Universitatea de Stat din Moldova

1.2. Tipul organizaţiei

1.3. Profiluri acreditate: 1. Ştiinţe matematice: aspecte teoretice şi aplicative; 2. Probleme actuale în domeniul informaticii şi al ştiinţelor economice;  3. Fizica şi 

ingineria materialelor, nanostructurilor şi a disopizitivelor; 4. Chimia materialelor şi tehnologii nonpoluante;   5. Biodiversitatea şi utilizarea 

raţională a bioresurselor în asigurarea securităţii biologice; 6. Lingvistica teoretică şi aplicativă: istoria şi teoria literaturii; 7. Unitate şi diversitate 

istotico-culturală în procesele civilizatorii; 8. Ştiinţe sociale, politice şi demografice - suport în dezvoltarea societăţii contemporane; 9. Dreptul 

naţional şi sistemul judecătoresc racordate la standardele internaţionale; 10. Ştiinţele educaţiei şi psihologia în modernizarea învăţământului 

naţional. 

1.4.

1.5. Anul creării 1946

1.6.

1.6.1. Numele de familie Ciocanu

1.6.2. Prenumele Gheorghe

1.6.3. Gradul ştiinţific Doctor habilitat în ştiinţă 

1.6.4. Titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic Profesor universitar

1.6.5. Titlul academic

1.6.1. Telefon 022-244-821

1.7.2. Fax 022-244-248

1.7.3. E-mail rector@usm.md

1.7.4. Pagina WEB a subdiviziunii www.usm.md

1.8.

1.8.1. Numele, prenumele Paladi Florentin

1.8.2. Telefon 022-242-253

1.8.3. E-mail fpaladi@yahoo.com

1.9.

Subdiviziuni Numărul

1.9.1. Institut 1

1.9.2. Laboratoare 21

1.9.3. Secţii 2

1.9.4. Sectoare

1.9.5. Subdiviziuni auxiliare

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Forma indicatorilor de activitate a organizaţiei include 8 compartimente (pagini). 

Fiecare compartiment este prezentat in pagina EXCEL aparte cu denumirea compartimentului

Conducătorul organizaţiei:

Persoana responsabilă de completarea formularului:

 Cadru instituţional:

Direcţiile ştiinţifice (conform statutului organizaţiei):

Cercetări fundamentale şi aplicative în domeniile matematicii, informaticii şi economiei; Elaborarea şi cercetarea materialelor noi multifuncţionale şi structurilor pentru fotovoltaică şi 

electronică; Studiul genetico-molecular al plantelor; Studierea funcţionării ecosistemelor naturale şi artificiale; Studierea proceselor redox-catalitice în tehnologii ecologic pure şi mediu 

ambiant; Tehnologii şi compuşi coordinativi noi cu proprietăţi utile pentru economia naţională; Studierea şi valorificarea muzeală a monumentelor arheologice din zona Nistrului Mijlociu; 

Dinamica limbii române din Republica Moldova. Cercetări asupra funcţionării limbii de stat; Colaborarea migraţionistă a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană în contextul noii 

vecinătăţi; Modernizarea învăţămîntului superior din Republica Moldova în contextul integrării Europene.

1. DATE GENERALE
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fundamentale aplicative

2.1. TOTAL 20 15

2.1.1. Cercetări ştiinţifice, total 17 9

inclusiv 

2.1.1.1. Proiecte de cercetări instituţionale 13 8

2.1.1.2. Proiecte din cadrul programelor de stat 1 1

2.1.1.3. Proiecte pentru tineri cercetători 3

2.1.1.4. Proiecte pentru procurarea echipamentului

2.1.1.5. Proiecte de transfer tehnologic

2.1.2. Proiecte/granturi internaţionale 1 3

2.1.2.1.   Bilaterale 1 3

2.1.2.2. Orizont 2020

2.1.2.3.   Alte proiecte - Conexiunea la centrele de excelență

2.1.3.

Proiecte/granturi naţionale - Organizarea conferintelor 

internaționale / Dezvoltarea infrastructurii Incubatorului 

de inovare

2 3

2.1.4. Contracte cu agenţi economici

2.1. CADRUL TEMATIC DE CERCETARE PE ANUL 2018

Nr. d/o
Numărul de proiecte
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2.2. TOTAL, ALOCAŢII BUGETARE ####### 10864,60 ###### 908,30 522,00 525,80 525,80

inclusiv

2.2.1. RESURSE GENERALE, TOTAL ####### 10864,60 ###### 908,30 522,00 525,80 525,80

Inclusiv 

2.2.1.1. Cercetări ştiinţifice fundamentale, total 6443,20 6240,80 ###### 449,30 309,90 202,40 202,40

Inclusiv 

2.2.1.1.1. Proiecte de cercetări instituţionale 5888,20 5718,90 ###### 314,40 234,40 169,30 169,30

2.2.1.1.2. Proiecte din cadrul programelor de stat 160,00 160,00 93,10 51,90 15,00

2.2.1.1.3. Proiecte pentru tineri cercetători 290,00 271,70 184,00 27,20 60,50 18,30 18,30

2.2.1.1.4. Proiecte pentru procurarea echipamentului

2.2.1.1.5. Proiecte internaţionale bilaterale 50,00 35,20 34,40 0,80 14,80 14,80

2.2.1.1.6. Alocaţii din fondul de rezervă 55,00 55,00 55,00

2.2.2. Cercetări ştiinţifice aplicative, total 4947,20 4623,80 ###### 459,00 212,10 323,40 323,40

Inclusiv 

2.2.2.1 Proiecte de cercetări aplicative instituţionale 4504,70 4196,00 ###### 202,70 133,80 308,70 308,70

2.2.2.2. Proiecte din cadrul programelor de stat 102,50 87,80 32,10 45,70 10,00 14,70 14,70

2.2.2.3. Proiecte pentru tineri cercetători 0,00 0,00 0,00

2.2.2.4. Proiecte pentru procurarea echipamentului 0,00 0,00 0,00

2.2.2.5. Proiecte internaţionale bilaterale 250,00 250,00 61,10 120,60 68,30

2.2.2.6. Alocaţii din fondul de rezervă 90,00 90,00 90,00

2.2.2.7.

   Proiecte de inovare şi transfer tehnologic - Dezvoltarea 

infrastructurii Incubatorului de Inovare
0,00 0,00 0,00

2.2.2.8 Alte proiecte - Conexiunea la centrele de excelență

2.2.3. PREGĂTIREA CADRELOR 0 0 0 0 0 0 0

2.2.3.1.    Doctorat

2.2.3.2.    Postdoctorat

2.3. Venituri colectate interne 3011,90 2989,40 0,00 ###### 0,00 22,50 22,50

Inclusiv

2.3.1. Servicii cu plată 0,00 0,00

2.3.2. Cofinantarea proiectelor de către USM 3011,90 2989,40 ###### 22,50 22,50

2.4. Resurse ale proiectelor finanţate din surse externe
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2.2 CADRUL DE FINANŢARE ÎN 2018
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Total 9209,2 3050,5 798,3 4315,1 1045,3 0 0

Inclusiv

Ştiinţe inginereşti şi tehnologice 9209,2 3050,5 798,3 4315,1 1045,3

Ştiinţe medicale 0

Total 90 0 0 75 15 0 0

Inclusiv

Ştiinţe naturale şi exacte 90 75 15

Ştiinţe inginereşti şi tehnologice 0

Total 242,5 0 0 202,5 40 0 0

Inclusiv

Ştiinţe naturale şi exacte 242,5 202,5 40

Ştiinţe medicale 0

Total 2562,2 1947,7 614,5 0 0 0 0

Inclusiv

Ştiinţe naturale şi exacte 2562,2 1947,7 614,5

Ştiinţe agricole 0

Total 2298,4 1445 418,5 354,6 80,3 0 0

Inclusiv

Ştiinţe sociale şi economice 1230 738 237 207,7 47,3

Ştiinţe umanistice 1068,4 707 181,5 146,9 33

Total 14402,3 6443,2 1831,3 4947,2 1180,6 0 0

2.3. Distribuirea pe direcţii strategice şi domenii ştiinţifice

Materiale, tehnologii şi produse inovative

Eficienţă energetică şi valorificare a surselor regenerabile de energie

Sănătate şi biomedicină

Direcţia strategică

C
od

ul

do
m

en
iu

lu
i ş

tii
nţ

ifi
c 

*

Biotehnologie

C
he

ltu
ie

li 
to

ta
le

, 
p

la
n

 e
xe

cu
ta

t
, 

m
ii 

le
i

Cercetări

 fundamentale

Cercetări aplicative

Total

Inclusiv pentru 

proiecte de transfer 

tehnologic

Inclusiv

Patrimoniu naţional şi dezvoltarea a socieţăţii



10 

 

  

  

P
în

ă
 l
a
 2

5

2
5
-3

4

3
5
-4

4

4
5
-5

4

5
5
-6

4

6
5
 ş

i 
p
e
s
te

5 1 1 1 2 4 5

Femei 1 1 2 1

72 2 20 11 8 2 29 114 8 23 80

Femei 34 2 10 8 4 1 9 53 2 9 36

7 7 25 4 7

Femei 1 1 4 1 1

39 5 8 4 2 20 67 4 13 43

Femei 16 1 5 3 1 6 35 1 6 17

0 0

Femei 0 0

0 0

Femei 0 0

0 0

Femei 0 0

13 1 2 2 3 5 3 13

Femei 5 2 2 1 3 5

2 1 1 15 2

Femei 1 1 10 1

8 1 3 1 2 1 8

Femei 8 1 3 1 2 1 8

100 5 22 14 11 8 38 136 8 23 108

Total femei 49 3 10 11 7 6 12 68 2 9 51

1 1 1 1

Femei 0 0

Inginer-şef

Conducatori

Director

Secretar ştiinţific

Contabil-şef

Vicedirector pentru ştiinţă

Vicedirector

Doctori în ştiinţe

Cercetători

din ei :

Din ei membrii academiei

Doctori habilitaţi

Persoane fizice

U
n
it
a
ti
 c

o
n
fo

rm
 

s
ta

te
lo

r 
d
e
 p

e
rs

o
n
a
l

Categorii de personal

T
o
ta

l 
(f

a
ră

 c
u
m

u
l 

in
te

rn
 ş

i 
a
c
o
rd

 d
e
 

m
u
n
c
ă
)

D
e
 b

a
z
ă

inclusiv

C
u
m

u
l 
in

te
rn

C
u
m

u
l 
e
x
te

rn

A
c
o
rd

 d
e
 m

u
n
c
ă
 

(n
e
ti
tu

la
ri
)

Cumul intern

2450

2460

830 11002900

3800

Cercetător i ştiinţific coordonatori 4100 1660

1160

Postdoctoranzi 

Doctoranzi 

Masteranzi 

4700

Ingineri şi specialişti cu studii superioare 

Tehnicieni, laboranţi 

Alte categorii de salariaţi 

Total angajaţi

Salariul mediu lunar calculat 

(cu sporuri şi premii)  per unitate, lei

3.2. Retribuirea muncii colaboratorilor

4700

Categorii de personal

Tipul de angajare

De bază Cumul extern

1300

1100

1500

600

Ingineri şi specialişti cu studii superioare

Tehnicieni 1500

2300

2100

Cercetători ştiinţifici stagiari

2500 1200

710

Personal auxiliar

Consultanţi ştiinţifici

Cercetători ştiinţifici

Acord de 

muncă

Cercetători ştiinţifici principali

Cercetători ştiinţifici superiori

1600

3. RESURSE UMANE ŞI RETRIBUIREA MUNCII ÎN 2018

3.1. Resurse umane şi structura personalului după ocupaţie, vîrstă şi gen

Şef de subdiviziune

750

605

Alte categorii de salariaţi
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Nr.

Monografii în ediţii internaţionale, incluse în una din trei sisteme de citare  Web of Science: 1

5.1.2. Monografii în alte ediţii din străinătate 2

5.1.3.
Capitole în monografii şi rapoarte la invitaţie în culegeri de lucrări la conferinţe internaţionale 14

5.1.4. Cărţi de specialitate pentru învăţământul universitar, editate în stăinătate

5.1.5. Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 3 11

5.1.6. Articole în reviste cu factor de impact 1,0-2,9 20

5.1.7. Articole în reviste cu factor de impact 0,1-0.9 3

5.1.8. Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,09 11

      Inclusiv articole numai cu autori autohtoni, publicate în reviste cu factor de impact

5.1.9. Articole în alte reviste editate în străinătate 35

5.1.10. Articole în culegeri internationale 24

5.1.11. Publicaţii ştiinţifice electronice internationale 11

5.1.12. Rezumate la conferinţe ştiinţifice internaţionale 181

5.1.13. Preprint-uri internaţionale

5.2.1. Contracte de licenţă în baza invenţiilor şi know-how 

5.2.2.

Proiecte de cercetare obţinute prin competiţie de la organizaţiile din străinătate, cu un 

volum de finanţare >100 mii EU

5.2.3.

Proiecte de cercetare obţinute prin competiţie de la organizaţiile din străinătate, cu un 

volum de finanţare <100 mii EU

5.2.4. Premii din străinătate pentru  rezultatele cercetării

5.2.5. Brevete obţinute

5.2.6. Rapoarte la invitaţie la conferinţe internaţionale

5.2.7. Menţiuni ale publicaţiilor şi rezultatelor cercetării în ediţii electronice internaţionale

5.2.8. Medalii de aur obţinute la expoziţii şi saloane internaţionale 37

5.2.9. Medalii de argint obţinute la expoziţii şi saloane internaţionale 10

5.2.10. Medalii de bronz obţinute la expoziţii şi saloane internaţionale 8

5.2.11. Diplome obţinute la expoziţii internaţionale

5.2.12. Alte distincţii de apreciere a rezultatelor cercetărilor şi elaborărilor 17

5.3.1. Membru de onoare al academiilor de ştiinţe din străinătate ales în perioada evaluată

5.3.2. Membru de onoare al societăţilor ştiinţifice din străinătate ales în perioada evaluată

5.3.3. Redactor-şef al unei reviste de specialitate cotate ISI

5.3.4. Membru al colegiului de redacţie al revistelor de specialitate consacrate de peste hotare 

5.3.5. Preşedinte al Comitetului de program al manifestărilor ştiinţifice din străinătate

5.3.6. Copreşedinte al Comitetului de program al manifestărilor ştiinţifice din străinătate 

5.3.7. Expert al proiectelor şi a altor activităţi  internaţionale 

5.3.8. Membru în Comisiile pentru decernarea premiilor relevante din străinătate

5.3.9. Referent ştiinţific al revistei cotate ISI;

5.3.10. Referent la susţinerea în străinătate a tezei de doctor

5.3.11. Profesor invitat în instituţii universitare consacrate din străinătate

5.3.12. Cercetător invitat pentru activitatea ştiinţifică 

5.3.13. Stagiar, doctorand sau postdoctorand

http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H

5. PERFORMANŢĂ ŞI VIZIBILITATE LA NIVEL INTERNAŢIONAL 

5.1. Publicaţii în străinătate

5.2. Impactul internaţional al cercetărilor şi elaborărilor

5.3. Apreciere internaţională şi antrenare în expertiza internaţională

5.1.1.

Science Citation Index Expanded (baza de date pentru ştiinţele naturale şi exacte)

http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

Social Sciences Citation Index (baza de date pentru ştiinţele sociale)

http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=SS

Arts and Humanities Citation Index (baza de date pentru ştiinţele artei şi umaniste)
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Nr.

6.1.1. Monografii 9

6.1.2. Capitole în monografii 5

6.1.3. Articole în reviste naţionale, categoria A 5

6.1.4. Articole în reviste naţionale, categoria B 47

6.1.5. Articole în reviste naţionale, categoria C 23

   inclusiv (reviste A, B, C) articole în reviste naţionale cu autori de peste hotare

6.1.6. Articole în culegeri 69

6.1.7. Publicaţii ştiinţifice electronice naţionale

6.1.8. Rezumate (teze) la conferinţe naţionale 80

6.1.9. Preprint-uri naţionale

6.1.10. Alte publicaţii ştiinţifice (de indicat) Art. în alte reviste + culegeri 2

6.2.1. Premiul National, obţinut în perioada evaluată

6.2.2. Premiile Savantul anului, Tinarul Savant al anului

6.2.3. Premiile Academiei de Ştiinţe a Moldovei, obţinute în perioada evaluată 

6.2.4. Alte premii naţionale obţinute în perioada evaluată

6.2.5. Alte distincţii de apreciere a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice

6.2.6. Menţiuni ale rezultatelor în presă şi ediţii electronice

6.2.7. Rapoarte, comunicari şi lecţii la invitaţie la conferinţe naţionale, seminare, cursuri de perfecţionare

6.2.8. Medalii de aur obţinute la expoziţii naţionale

6.2.9. Medalii de argint obţinute la expoziţii naţionale

6.2.10. Medalii de bronz obţinute la expoziţii naţionale

6.2.11. Diplome obţinute la expoziţii naţionale

6.3.1. Academician A.Ş.M ales în perioada evaluată

6.3.2. Membru corespondent al A.Ş.M. ales în perioada evaluată

6.3.3. Doctor Honoris Cauza conferit în perioada evaluată

6.3.4. Doctor habilitat conferit în perioada evaluată

6.3.5. Doctor conferit în perioada evaluată

6.3.6. Profesor universitar (profesor cercetător) conferit în perioada evaluată

6.3.7. Conferenţiar universitar (conferenţiar cercetător) conferit în perioada evaluată

6.3.8. Redactor-şef al unei reviste de specialitate cotate CSŞDT şi CNAA 

6.3.9. Membru al colegiului de redacţie al revistelor cotate CSŞDT şi CNAA 

6.3.10. Conducător al Programelor de Stat 

6.3.11. Conducător al proiectului de cercetări ştiinţifice

6.3.12. Preşedinte al Comitetului de program al manifestărilor ştiinţifice naţionale 

6.3.13. Membru al Comitetului de program al manifestărilor ştiinţifice naţionale

6.3.14. Expert al CSŞDT sau CNAA

6.3.15. Expert al altor proiecte şi activităţi la nivel naţional

6.3.16. Preşedinte al Comisiei de acreditare a organizaţiei

6.3.17. Membru al Comisiei de acreditare a organizatiei

6.3.18. Membru în Comisiile pentru decernarea Premiilor Nationale

6.3.19. Membru în Comisiile pentru decernarea premiilor A.Ş.M

6.3.20. Preşedinte al consiliilor ştiinţifice specializate de susţinere a tezelor de doctor habilitat 

6.3.21. Secretar al consiliilor ştiinţifice specializate de susţinere a tezelor de doctor habilitat

6.3.22. Preşedinte al consiliilor ştiinţifice specializate de susţinere a tezelor de doctor 

6.3.23. Secretar al consiliilor ştiinţifice specializate de susţinere a tezelor de doctor 

6.3.24. Membru al consiliilor ştiinţifice specializate de susţinere a tezelor de doctor habilitat/doctor 

6.3.25. Referent la susţinerea tezei de doctor habilitat 

6.3.26. Referent la susţinerea tezei de doctor 

6.3.27. Preşedinte al Comsiei examenelor de licenţă / masterat

6.3.28. Membru al Comisiei examenelor de licenţă / masterat

6.3.29. Preşedinte al seminarului ştiinţific de profil 

6.3.30. Membru al seminarului ştiinţific de profil

6.3.31. Secretar al seminarului ştiinţific de profil

6.3. Apreciere naţională şi antrenare în activităţi conexe cercetării

6. CONTRIBUŢIE ŞTIINŢIFICĂ ŞI RECUNOAŞTERE NAŢIONALĂ

6.1. Publicaţii în ţară

6.2. Impactul şi relevanţa ştiinţifică
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Nr.

7.1.1.

Contracte de licenţă (cesiune) în baza brevetelor, know-how  şi soiurilor de plante 

omologate, rase, tipuri, linii de animale şi păsări

7.1.2.

Brevete obţinute, adeverinţe de soi, documentaţie, tehnologii, regulamente tehnice, 

standarde înregistrate
24

7.1.3. Hotărîri de acordare a brevetelor

7.1.4.

Cereri de brevetare înaintate la AGEPI, cereri înaintate la Comisia de Stat pentru 

Testarea Soiurilor de Plante
29

7.1.5. Brevete implementate

7.1.6. Certificate de soi, obţinute în perioada evaluată

7.2.1. Produse, material semincer, echipamente asimilate în fabricare de serie

7.2.2.

Tehnologii, secvenţe tehnologice, produse noi şi seminţe de soiuri realizate şi 

valorificate la agenţi economici prin contracte cu un volum de finanţare >100 mii lei

7.2.3.

Tehnologii, secvenţe tehnologice, produse noi şi seminţe de soiuri realizate şi 

valorificate la agenţi economici prin contracte cu un volum de finanţare <100 mii lei

7.2.4. Produse noi valorificate la agenţi economici prin colaborare sau contracte de royalty

7.2.5. Softul elaborat şi implementat 

7.2.6. Mostre de maşini, echipamente,dispozitive funcţionale elaborate în perioada evaluată

7.2.7. Atlase şi hărţi editate

7.2.8. Materiale noi documentate 2

7.2.9. Substanţe noi documentate 3

7.2.10. Tehnologii noi documentate 4

7.2.11. Metode noi documentate 7

7.2.12. Procedee noi documentate 7

7.2.13. Linii create 2

7.2.14. Hibrizi creati 1

7.2.15. Soiuri create

7.2.16. Rase create

7.2.17. Suşe create

7.2.18. Linii, hibrizi, soiuri, rase, suşe omologate si înscrise în registru

7.2.19. Alte rezultate (de indicat)

7.3.1. Recomandări ştiinţifico-practice documentate 4

7.3.2. Prestări de servicii în laboratoare acreditate

7.3.3. Prestări de servicii în laboratoare neacreditate

7.3. Asistenţă şi servicii ştiinţifice prestate

7. RELEVANŢA ECONOMICĂ

7.1. Activitatea de brevetare, licenţiere, certificare a produselor

7.2. Elaborări, transfer tehnologic
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Nr.

8.1.1. Articole în enciclopedii

8.1.2. Dicţionare

8.1.3. Manuale pentru învăţământ universitar 7

8.1.4. Manuale pentru învăţământ preuniversitar 6

8.1.5. Capitole în manuale de învăţămînt universitar

8.1.6. Capitole în manuale de învăţămînt preuniversitar

8.1.7. Lucrări metodice, note de curs, compendiumuri 2

8.1.8. Cursuri elaborate în anul de referinţă

8.1.9. Cursuri ţinute în anul de referinţă

8.1.10. Conducător al persoanelor care au susţinut teze de licenţă şi masterat 45

8.1.11. Conducător ştiinţific al persoanelor care au susţinut teza de doctor 7

8.1.12. Consultant ştiinţific al persoanelor care au susţinut teza tezei de doctor

8.1.13.

Consultant ştiinţific al persoanelor care au susţinut teza de doctor habilitat

8.1.14. Studenţi, masteranzi, care au efectut stagiere practica în cadrul organizaţiei

8.2.1. Documente de politici elaborate şi aprobate

8.2.2. Acte normative elaborate, inclusiv tratate internaţionale

8.2.3. Avize a proiectelor de legi şi alte acte normative

8.2.4.

Recomandări metodologice elaborate şi implementate în activitatea 

autorităţilor publice centrale şi locale 4

8.2.5.

Participării în activitatea comisiilor instituite de preşedinţie, parlament, 

guvern

8.2.6.

Participării în activitatea grupurilor de lucru instituite de ministere, 

departamente

8.3.1. Manifestări ştiinţifice internaţionale organizate 17

8.3.2. Manifestări ştiinţifice naţionale organizate 6

8.3.3. Cărţi de popularizare a ştiinţei 

8.3.4. Articole de popularizare a ştiinţei 16

8.3.5. Participări la emisiuni tele-radio consacrate ştiinţei 40

8.3.6. Seminare ştiinţifice de profil

8. RELEVANŢA SOCIALĂ

8.1. Transfer de cunoştinţe şi activitate didactică

8.2. Participări în elaborarea actelor normative şi activităţi de consultanţă

8.3. Diseminarea informaţiei ştiinţifice şi promovarea imaginii ştiinţei
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FIŞELE PROIECTELOR DE CERCETĂRI FUNDAMENTALE  

 

Anexa 1.1.  

Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Direcţia strategică:  Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii 

Codul (cifrul): 15.817.02.24F 

Denumirea proiectului: Strategii de elaborare a inhibitorilor moleculari antitumorali de o nouă generaţie. 

Sinteză, proprietăţi şi mecanisme de acţiune. 

II. Obiectivele proiectului  

1. Elaborarea designului şi metodelor specifice de sinteză chimică a moleculelor organice şi compuşilor 

coordinativi ai metalelor non-platinice în calitate de generație noua de  inhibitori moleculari de 

proliferare a celulelor de cancer si tumorilor maligne. 

2.  Studiul structural al acestor inhibitori cu diverse metode fizice, fizico-chimice şi chimice în vederea 

punerii în evidenţă a mecanismelor responsabile  de interacţiune cu ARN si ADN. 

3. Studiul proprietăţilor antiproliferative ale moleculelor sintetizate la celulele de cancer pancreatic,   

cancer mamar, cancer de prostată, cancer la ficat şi leucemic pentru  a propune inhibitori eficienţi si 

selectivi  în testările preclinice. 

4.  Cercetări teoretice cuanto-mecanice pentru elucidarea relaţiilor STRUCTURĂ-ACTIVITATE, 

controlul şi estimarea   proprietăţilor anticancer 

5. Recomandarea agentilor de inhbitie obtinuti spre aprobare in testarea preclinică şi clinică. 

III. Termenul executării  

2015-2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

1518,5 mii lei 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată  406,2 mii lei Executată 406,2 mii lei 

VI. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

LCȘ Materiale avansate în biofarmaceutică și tehnică 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

1. Gulea Aurelian, directorul proiectului 

2. Ţapcov Victor, cercetător ştiinţific coordonator 

3. Barba Alic, cercetător ştiinţific coordonator 

4. Petrenko Piotr, cercetător ştiinţific superior 

5. Graur Vasilii, cercetător ştiinţific 

6. Rusnac Roman, cercetător ştiinţific stagiar 

7. Cebotari Diana, laborant superior 

8. Ulichina Ianina, laborant superior 

9. Nicolenco Nicoleta, laborant 

VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2018  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi 

obţinute în cadrul proiectului   

1. Găsirea condiţiilor de sinteză a 4-morfolintiosemicarbazidei, 

produşilor de condensare a 4-morfolintiosemicarbazidei cu 2-

formil-, 2-acetil- şi 2-benzoilpiridine. Sinteză inhibitorilor 

moleculari de proliferare a celulelor leucemice în baza compuşilor 

coordinativi ai nichelului, cobaltului, cuprului și zincului cu 4-

morfolintiosemicarbazone 2-formil-, 2-acetil- şi 2-

benzoilpiridinelor. 

Au fost găsite  condiţiile de sinteză a 4-

morfolintiosemicarbazidei , 4-

morfolintiosemicarbazonelor 2-formil-

(HL
1
), 2-acetil-(HL

2
) şi  2-benzoil-

(HL
3
) piridinelor  şi combinaţiilor 

complexe ale unor metale 3d în baza 

acestor liganzi. 

2. Cercetarea spectrelor IR şi RMN (
1
H şi 

13
C) a 4-

morfolintiosemicarbazonelor sintetizate. Studierea proprietăţilor 

magnetochimice şi spectroscopice a compuşilor coordinativi 

Substanţele sintetizate au fost cercetate 

cu ajutorul spectroscopiilor IR, RMN și 

metodei magnetochimice. Proprietăţile 
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sintetizaţi. Analiza cu raze X a unor 4-

morfolintiosemicarbazonelor şi compuşilor coordinativi. 

Investigarea proprietăţilor cancerostatice a inhibitorilor moleculari 

de proliferare a celulelor leucemice în baza 4-

morfolintiosemicarbazonelor 2-formil-, 2-acetil- şi 2-

benzoilpiridinei şi compuşilor coordinativi ai biometalelor cu 

aceşti lignzi. 

antiproliferative au fost testate pe 

celulele leucemiei mieloide umane  

HL-60. Au fost găsite compuşi cu 

activitatea antiproliferativă sporită. 

IX. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la proiectul 

dat pe anul 2018 (conform formei 4 din structura raportului) 

– capitole în monografii şi culegeri (naţionale / internaţionale),  

1. PAHONTU, E.; POIRIER, D.; GULEA, A. Derivatives of 5-pyrazolone: synthesis and 

antiproliferative activity. Duca Gh., Macaev F. Compounds and Materials for Drug Development 

and Biomedical Applications. Editura Academiei  Române. București-Brăila. 2018. Chapter 9. P. 

257-272. 

– articole din reviste cu factor de impact: 

- articole din reviste cu factor de impact mai mare 3 

1. PAHONTU, Е.; USATAIA, I.; GRAUR, V.; CHUMAKOV, Y.; PETRENKO, P.; GUDUMAC, V.; 

GULEA, A. Synthesis, characterization, crystal structure of novel Cu (II), Co (III), Fe (III) and Cr 

(III) complexes with 2‐hydroxyben-zaldehyde‐4‐allyl‐S‐methylisothiosemicarbazone: 

Antimicrobial, antioxidant and in vitro antiproliferative activity. Applied Organometallic 

Chemistry. 2018, e4544. (IF: 3.581) 

- articole din reviste cu factor de impact              0,1-0,9 

1. ГУЛЯ, А.; ТОДЕРАШ, И.; ГУДУМАК, В.; ЦАПКОВ, В.; ГАРБУЗ, О.; РОШКОВ, Е.; 

САРДАРЬ, В.; ТАГАДЮК, О. Противораковая и токсическая активности нового 

синтезированного вещества. Международный научно-исследовательский журнал. 2017,  

№12(66), часть 4, 107-110. ISSN 2303-9868 PRINT, ISSN 2227-6017 ONLINE. doi: 

10.18454/IRJ.2227-6017 (IF: 0.141) 

2. ЧУМАКОВ, Ю.; ПЕТРЕНКО, П.; ГРАУР, В.; ЦАПКОВ, В.; ГУЛЯ, А. Кристаллическая 

структура уксуснокислого сольвата N-(проп-2-ен-1-ил)-2-(пирид-2-

илметилиден)гидразинкарбоселеноамида. Журнал структурной химии. 2018, Т. 59 (6), 1521-

1524. doi: 10.26902/JSC20180632 (IF: 0.44) 

3. GULEA, A.P.; GUDUMAC, V.S.; GARBUZ, O.S.; СEBOTARI D.Y., SPINU I.C., PIRVU O.I., 

SARDARI V.V., TAGADIUC O.C., GOSTEV I.V., SPINU C.I., SCOFERTA P.G. 

Antiproliferative and antioxidant activity of nitrato-[4-(3,4-dimethylphenyl)-2-(2-oxo-3-

methoxybenzylidene) hydrazinecarbothioamido]copper. Международный научно-

исследовательский журнал. International research journal. Екатеринбург, 2018, N.2 (68), p.19-

22. ISSN 2303-9868 PRINT, ONLINE. (IF: 0,248) 

articole din alte reviste editate în străinătate,  

– articole din reviste naţionale: 

– categoria B,  

1. RUSNAC, A.; RUSNAC, R.; GARBUZ, O.; BARBĂ, N.; GULEA, A. Sinteza și studiul 

proprietăților antioxidative ale unor noi derivați ai benzoxazolilor. Studia Universitatis Moldaviae. 

2018, nr.1-111, Seria “Științe reale și ale naturii”, 125-132. ISSN 1814-3237. 

2. RUSNAC, R.; GARBUZ, O.; BARBĂ, N.; GULEA, A.; BĂLAN, G.; BRUDUNIUC, O. Sinteza 

unor derivați ai 1,2,4-triazolului în baza N-[4-(3-metil-5-sulfanil-4H-1,2,4-triazol-4-

il)fenil]acetamidei. Studia Universitatis Moldaviae. 2018, nr.1-111, Seria “Științe reale și ale 

naturii”, 133-143. ISSN 1814-3237. 

3. USATAIA, I. Synthesis, characterization and biological activity of copper(II), nickel(II), cobalt(III) 

and iron(III) coordination compounds with 1-(2-hydroxyphenyl)ethanone N(4)-allyl-S-

methylisothiosemicarbazone. Studia Universitatis Moldaviae. 2018, vol. 111, 144-150. 

4. TODERAŞ, I., CEBOTARI, V., UNGUREANU, L., BUZU, I., GHEORGHIŢĂ, C., FLOQUET S., 

GULEA A., RUDIC, V., FUIOR, A. New nutritive supplements for feeding mellifera bees in the 

deficit periods of collection in nature. Journal of Academy of Sciences of Moldova. Life Sciences, 

2017, nr. 333, 26-43. ISSN 1857-064X 

5. USATAIA,  I., GRAUR, VASILII, ZARICIUC, E., GARBUZ, O., GULEA, A. Synthesis and 

biological activity of copper(ii), nickel(II) and cobalt(III) coordination compounds with 2-
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benzoylpyridine n(4)-allyl-S-methylisothiosemicarbazone // Buletinul Academiei de Științe a 

Moldovei. Științele vieții.2018. Nr. 2(335). P 32-37. 

6. PAHONTU, E-M., POIRIER, D., GULEA, A. Syntesis and antiproliferative activity of 5-

pyrazolone derivatives and there Cu(II), Ni(II), Co(II) complexes. Academos. 2018. Nr. 3. P.38-47.  

– Rapoarte publicate / Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în 

culegeri internaţionale 

1. PETRENKO, P.; CHUMAKOV, Y.; GRAUR, V.; TSAPKOV, V.; GULEA, A. Crystal structures 

of tris(4-allylthiosemicarbazide)nickel(II) nitrate and chloride dihydrates. 9
th
 International 

Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics. September 25-28, 2018. Chişinau, 

Moldova. p.143. 

2. PETRENKO, P.; CHUMAKOV, Y.; RUSNAC, R.; GULEA, A. The crystal structure of  2-

[hydrazinylidene(phenyl)-methyl]pyridine & 2-[hydrazinylidenemethyl]-6-methoxyphenol. 9
th
 

International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics. Chisinau, Moldova, 

September 25-28, 2018. 

3. PETRENKO, P.; CHUMAKOV, Y.; USATAIA, I.; GRAUR, V.; TSAPKOV, V.; GULEA, A. 

Crystal structures of bis[2-({[(ethylsulfanyl)(prop-2-en-1-ylamino)methylidene]-

hydrazinylidene}methyl)-6-methoxyphenolate]cobalt(III) tetrachlorocobaltat(II). 9
th
 International 

Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics. September 25-28, 2018. Chişinau, 

Moldova. p.145. 

4. PETRENKO, P.; CHUMAKOV, YU.; ERHAN, T.; TSAPKOV V., GULEA A. Structures of 1,1-

dimethyl-3-(methyl-, dimethyl-, and threemethylphenyl)thioureas. 9
th 

International Conference on 

Materials Science and Condensed Matter Physics. MSCMP Chisinau, Moldova. September 25-28, 

2018. Abstracts. P. 146. 

5. PETRENKO, P.; CHUMAKOV, YU.; ERHAN, T.; TSAPKOV, V.; GULEA, A. X-ray structures 

of N-(dimethylphenyl)hydrazinecarbothioamides. 9
th
 International Conference on Materials Science 

and Condensed Matter Physics. MSCMP Chisinau, Moldova. September 25-28, 2018. Abstracts. P. 

147. 

6. RUSNAC, A.; PETRENKO, P.; CHUMAKOV, Y.;  GULEA, A.  The crystal structure and 

antitumor properties of ethyl 4-[(dimethylcarbamothioyl)amino]benzoate and ethyl 4-

[(hydrazinylcarbonothioyl)amino]benzoate. 9
th
 International Conference on Materials Science and 

Condensed Matter Physics. Chisinau, Moldova, September 25-28, 2018. 

7. RUSNAC, A.; RUSNAC, R.; BARBĂ, N.; GULEA, A. Obținerea 5-izotiocianato-1,3-benzoxazol-

2-tiol și 5-izotiocianato-n,n-dimetil-1,3-benzoxazol-2-amină. XXXV-th Romanian Chemistry 

Conference. October 2-5, 2018, Călimănești-Căciulata, Vâlcea România.  

8. RUSNAC, A.; RUSNAC, R.; PETRENKO, P.; CHUMAKOV, Y.; GULEA, A. Structure of copper 

complexs with 4-benzoyl-5-methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one N(4)-

cyclohexylthiosemicarbazone. 9
th
 International Conference on Materials Science and Condensed 

Matter Physics. Chisinau, Moldova, September 25-28, 2018.  

9. RUSNAC, R.; BARBĂ, N.; GULEA, A.  Procedeu de obținere a 4-(4-aminofenil)-5-(metil-4-il)-4h-

1,2,4-triazol-3-tiol. XXXV-th Romanian Chemistry Conference. October 2-5, 2018, Călimănești-

Căciulata, Vâlcea România. 

10. RUSNAC, R.; PETRENKO, P.; CHUMAKOV, Y.; BOTNARU, M.; GULEA, A. Structure of 2-[-

3-(4-methylphenyl)-1-(pyridin-2-yl)prop-2-en-1-ylidene]hydrazine-1-carbothioamide. 9
th
 

International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics. Chisinau, Moldova, 

September 25-28, 2018. 

11. USATAIA, I.; GRAUR, V.; PETRENKO, P.; CHUMAKOV, Y.; TSAPKOV, V.; GULEA, A. 

Crystal structures of bis[methyl-N-(prop-2-en-1-yl)-N'-(pyridin-2-ylmethylidene)-carbamo-

hydrazonothioate]zinc(II) and bis[methyl-N-(prop-2-en-1-yl)-N'-(pyridin-2-ylmethylidene)-

carbamohydrazonothioate]nickel(II) iodides. 9
th
 International Conference on Materials Science and 

Condensed Matter Physics. September 25-28, 2018. Chişinau, Moldova. p.164. 

12. 15. USATAIA, I.; MOLDOVAN, A.; GRAUR, V.; TSAPKOV, V.; GARBUZ, O.; PETRENKO, 

P.; CHUMAKOV, Y.; GULEA, A. Copper(II) Salicylidene-4-allyl-S-methyl-

isothiosemicarbazidates Containing Amines. XXXV-th Romanian Chemistry Conference, 

Călimăneşti-Căciulata, Vâlcea, Romania. October 2-5, 2018. p. 20. 

13. TODERAŞ I., GULEA A., GUDUMAC V., ROŞCOV E., GARBUZ O. Metoda de apreciere a 
toxicităţii substanţelor chimice. SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL „ECOLOGIA 

FUNCȚIONALĂ A ANIMALELOR” Consacrat aniversării a 70 de ani de la nașterea 
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academicianului Ion TODERAŞ, 21 septembrie 2018, Chișinău, Republica Moldova. 

- Rapoarte publicate / Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în 

culegeri naţionale 

1. POPA, N.; GRAUR, V.; BULIMESTRU I. Compuși coordinative de tip Cu(II)-Bi(III) cu derivați al 

4-aliltiosemicarbazonelor unor aldehyde. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare 

internaţională integrare prin cercetare şi inovare, USM. 8-9 noiembrie 2018. P. 196. 

2. RUSNAC, A.; GHILEȚCHI, N.; GARBUZ, O.; GULEA, A.  Sinteza și cercetarea proprietăților 

anticancer a combinațiilor coordinative în baza Cu(II) ȘI Ni(II) cu etil 4-({[2-(2-

hidroxibenziliden)hidrazinil]carbonotioil}amino)benzoate. Conferinţa ştiinţifică naţională cu 

participare internaţională integrare prin cercetare şi inovare, USM, 8-9 noiembrie 2018. 

3. 13. USATAIA, I.; GRAUR, V.; GULEA, A. Synthesis, characterization and biological activity of 

copper(II), nickel(II) and cobalt(III) coordination compounds with methyl n’-[phenyl(pyridine-2-

yl)methylidene]-n-(prop-2-en-1-yl)carbamohydrazonothioate. Conferinţa ştiinţifică naţională cu 

participare internaţională integrare prin cercetare şi inovare, USM. 8-9 noiembrie 2018. p. 218. 

4. 16. BOTNARU, M., RUSNAC, R., GULEA, A., ȚAPCOV, V. Produși de condensare dintre 2-

acetilpiridină și 2-formilpiridină. Conferința științifică națională cu participare internațională 

INTEGRARE PRIN CERCETARE ȘI INOVARE. 9-10 noiembrie 2018. Chișinău. 2018. Științe ale 

naturii și exacte. Rezumate ale comunicărilor. P. 221-224. 

 

Brevete 

1. GULEA, A.; GRAUR, V.; TSAPKOV, V. Compus nitrat de 2-{[(prop-2-en-1-

ilcarbamotioil)hidrazino]metil}piridiniu cu proprietăţi de inhibitor al proliferării celulelor HL-60 ale 

leucemiei mieloide umane. Brevet de invenţie MD 4581 B1. 2018-07-14 

2. TODERAŞ, I.; GULEA, A.; GUDUMAC V.,ROŞCOV, E.; GARBUZ, O. Metodă de apreciere a 
toxicităţii substanţelor chimice. Brevet de invenţie. MD 1279 Y . BOPI 8/2018 

3. GULEA, A., MITKEVICH, N., ȚAPCOV, V., GUDUMAC, V. Dicloro-[N-(3-metoxifenil)-2-

(piridin-2-ilmetilen)-hidrazincarbotioamid]zinc şi dicloro-[N-(4-metoxifenil)-2-(piridin-2-ilmetilen)-

hidrazin-carbotioamid]zinc in calitate de inhibitori ai proliferării celulelor HL-60 ale leucemiei 

umane mieloide. Hotărâre nr. 9127 din 2018.11.02 de acordare a brevetului de invenție. 

4. GULEA, A., RUSNAC, R., RUSNAC, A., ȚAPCOV, V. Etil-4-{2-[(piridin-2-

ilmetiliden)hidrazinocarbo-tioil]amino}-benzoat monohidrat care manifesta proprietați de inhibitor al 

proliferarii celulelor HL-60 ale leucemiei mieloide umane. Hotărârea nr. 9130 din 2018.11.07 de 

acordare a brevetului de invenție. 

5. GULEA, A., ISTRATI, D., ȚAPCOV, V., GARBUZ, O., GUDUMAC, V., GROPPA, S. Utilizare a 

di(-s)-bis{(4-aminobenzensulfamid)-cloro-{N-[fenil-2-(piridin-2-ilmetiliden)hidrazin-1-

carbotioamido)-(1-)]}cupru în calitate de inhibitor al proliferării celulelor cancerigene // Hotărârea nr. 

9155 din 2018.12.03 de acordare a brevetului de invenție. 

6. FUIOR, A., FLOQUET, S., CADOT, E., GARBUZ, O., ȚAPCOV, V., TODERAȘ, I., GULEA, A. 
Ansamblu supramolecular (NMe4)(C42H70O35)[Mo10O10S10(OH)11(H2O)4] · 27H2O în calitate de 

antioxidant. // a 2018 0029 24.05.2018 

7. GULEA, A., CRUDU, V., ȚAPCOV, V. Inhibitor de proliferare a micobacteriilor tuberculozei H37RV 

în baza nitratului de (-etan-1,2-diol-O,O
’
)-bis{[N-(2,3-dimetilfenil)-2-(oxi-3-metoxibenziliden)-

hidrazincarbotioamido(1-)]aqua-cupru(II)} // a 2018 0035  12.09.2018 

8. ANDRONACHE, L.,ROSCOV, E., GARBUZ, O., ŞVEŢ, I., GUDUMAC, V. "Metoda de apreciere in 

vitro a toxicităţii substanţelor chimice". Numărul inovaţiei Nr 5648 din 25 aprilie 2018. Implimentată 

în laboratorul de Biochimie, USMF „Nicolae Testemiţeanu” în perioada 2017-2018. Actul N 26 de 

implementare а inovaţiei. 

Medalii de aur 

1. BURDUNIC, O., BALAN, G., RUSNAC, R., TAPCOV, V., GROSSU, S., RUDIC, V., GULEA, A.  

Inhibitor of proliferation and multiplication of fungi. Eureka, The  word exhibition on invetions 

research and new tehnologies, 2018. 

2. ISTRATI, D., TAPCOV, V., GARBUZ, O., GUDUMAC, V., GROPPA, S., GULEA A. Inhibitor de 

la proliferation de cellules de cancer avec un large champ d’action. 46
e 
Salon International des 

Inventions de Geneve. 11-15 avril 2018. 

3. GULEA, A., ISTRATI, D., ŢAPCOV, V., GARBUZ ,O.,  GUDUMAC, V., GROPPA, S.. Inhibitor 

al proliferării celulelor canceroase cu o gamă largă de acțiune. Inventica, Iaşi 2018 



19 

 

4. FUIOR A., FLOQUET S., CADOT E., GARBUZ O., ŢAPCOV V., TODERAŞ I., GULEA A.. 
Compus supramolecular nou ca proprietăți antioxidante puternice. Inventica, Iaşi 2018 

Medalii de argint 
5. FUIOR, A., FLOQUET, S., CADOT, E, GARBUZ ,O., TAPCOV, V., TODERAS, I., GULEA, A..  

Nouveau compose supra moleculair en tant qu’antioxydant tres fort. 46
e 
Salon International des 

Inventions de Geneve. 11-15 avril 2018. 

X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute 2018  

Se evidenţiază valoarea teoretică, în comparaţie cu lucrările existente în ţară şi peste hotare, a 

rezultatelor ştiinţifice teoretice fundamentale, se evidenţiază eficienţa tehnico-economică ori socială, 

recomandările principale vizând implementarea rezultatelor ştiinţifice aplicative şi a elaborărilor 

tehnico-ştiinţifice executate, importanţa şi impactul lor asupra dezvoltării ştiinţei, economiei şi culturii 

naţionale a  R. Moldova, beneficiarii rezultatelor. 

Au fost sintetizaţi inhibitori moleculari de proliferarea a celulelor leucemiei mieloide umane HL-60 în 

baza 4- morfolintiosemicarbazonelor 2-formilpiridinelor substituite şi respectiv 22 compuşii coordinativi 

ai cobaltului, nichelului, cuprului şi zincului cu aceşti liganzi. Structura compuşilor sintetizaţi a fost 

stabilită în baza datelor investigaţiei spectrelor RMN (
1
H şi 

13
C), IR, magnetochimiei şi analizei cu raze 

X. Substanţe sintetizate inhibă creşterea şi multiplicarea celulelor sus numiţi de cancer în limetele 

concentraţielor 10
-5

-10
-7

 mol/L.  

Au fost cercetaţi proprietăţile antioxidative a inhibitori moleculari de proliferare a celulelor de cancer. 

Complecşii investigaţi manifestă acţiune antioxidative faţă de cationi-radicali ABTS
·+
. În cazul 

complecşilor cobaltului şi nichelului activitatea antioxidativă este mult mai pronunţată decît a troloxului, 

care este utilizat în practiva medicinală ca un antioxidant standard. 

XI. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute în cadrul proiectului în 

anul 2018 

Scopul lucrării – stabilirea condiţiilor de sinteză a inhibitorilor moleculari ai creșterii și multiplicării 

celulelor canceroase în baza compuşilor coordinativi ai unor metale 3d cu 4-morfolintiosemicarbazone 2-

formilpiridinelor substituite, stabilirea compoziţiei lor, structurii, proprietăţilor fizico-chimice şi biologice. 

Au fost identificate condiţiile de sinteză pentru trei 4-morfolintiosemicarbazone ale  

2-formilpiridinelor substituite și 22 compuşi coordinativi ai cobaltului, nichelului, cuprului şi zincului cu aceşti 

liganzi, pentru care în baza analizei elementelor a fost stabilită compoziţia, iar cercetărilor fizico-chimice facute 

concluzii despre compoziția, stereochimia particulelor complexe şi modul de coordinare liganzilor. Cu ajutorul 

analizei cu raze X a fost stabilită structura pentru un compus complex ai cuprului. Azometine şi complecşii 

sintetizaţi în baza lor manifestă activitatea citostatică selectivă şi antioxidativă, comparabilă, iar în unele cazuri 

mai bună decât activitatea medicamentelor folosite în medicină în domeniile respective. 

 

XII. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi, etc.) 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. 

 
 

 

Activitatea editorială (publicaţii) în anul 2018 
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autori 
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editate în 
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internaţionale 

Monografii editate 
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Manuale/ 

dicţionare/ 

lucrări 
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Cule-

geri 
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comunicărilor la 
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simpozioane 

A B C 
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1
,0

-2
,9

 

0
,1

-0
,9

 

0
,0

1
-0

,0
9
    

ţară 
Străină-

tate 

  Naţio-

nale 

Interna-

ționale 

35  6    1  3  6  1     4 13 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

LISTA  

obiectelor de proprietate intelectuală (OPI) înregistrate sau depuse în perioada raportată  

 

Nr. 

d/o 

Numele, 

prenumele 

autorilor 

OPI – brevet de invenţie, soiuri de plante Sursa de 

finanţare  

(instituţional, 

din programe 

de stat, 

proiecte 

independente 

sau 

internaţionale), 

costul 

estimativ al 

OPI 

Data şi 

numărul 

OPI 

Cereri de brevet depuse 

1 FUIOR, A.,  

FLOQUET, S.,  

CADOT, E.,  

GARBUZ, O.,  

ȚAPCOV, V.,  

TODERAȘ, I.,  

GULEA, A. 

Ansamblu supramolecular 

(NMe4)(C42H70O35)[Mo10O10S10(OH)11(H2O)4] 

· 27H2O în calitate de antioxidant 

Instituţional  a 2018 

0029 

24.05.2018 

2 GULEA, A., 

CRUDU, V., 

ȚAPCOV, V. 

Inhibitor de proliferare a micobacteriilor 

tuberculozei H37RV în baza nitratului de (-

etan-1,2-diol-O,O
’
)-bis{[N-(2,3-dimetilfenil)-

2-(oxi-3-metoxibenziliden)-

hidrazincarbotioamido(1-)]aqua-cupru(II)} 

Instituţional  a 2018 

0035 

12.09.2018 

Brevete obținute 

1 GULEA, A.;  

GRAUR, V.; 

TSAPKOV, V. 

 Compus nitrat de 2-{[(prop-2-en-1-ilcarbamo-

tioil)hidrazino]metil}piridiniu cu proprietăţi de 

inhibitor al proliferării celulelor HL-60 ale 

leucemiei mieloide umane. 

Instituţional  MD 4581 

B1.  

Publ. BOPI 

7/ 2018  

31.07.2018 

2 TODERAŞ, I.; 

GULEA, A.; 

GUDUMAC V., 

ROŞCOV, E.; 

GARBUZ, O. 

Metodă de apreciere a toxicităţii substanţelor 

chimice. Brevet de invenţie. 

Instituţional  MD 1279 

Y . Publ. 

BOPI 

8/2018 

31.08.2018 

3 GULEA, A., 

MITKEVICH, 

N., ȚAPCOV, V., 

GUDUMAC, V. 

Dicloro-[N-(3-metoxifenil)-2-(piridin-2-ilmeti-

len)-hidrazincarbotioamid]zinc şi dicloro-[N-(4-

metoxifenil)-2-(piridin-2-ilmetilen)-

hidrazincarbotioamid]zinc in calitate de inhibitori 

ai proliferării celulelor HL-60 ale leucemiei 

umane mieloide. 

Instituţional Hotărâre 

nr. 9127 

din 

2018.11.02 

de acordare 

a brevetului 

de invenție 

4 GULEA, A.,  

RUSNAC, R.,  

RUSNAC, A.,  

ȚAPCOV, V. 

Etil-4-{2-[(piridin-2-ilmetiliden)hidrazinocarbo-

tioil]amino}-benzoat monohidrat care manifesta 

proprietați de inhibitor al proliferarii celulelor HL-

60 ale leucemiei mieloide umane. 

Instituţional  Hotărârea 

nr. 9130 

din 

2018.11.07 

de acordare 

a brevetului 

de invenție 

5 GULEA, A.,  Utilizarea di(-s)-bis{(4-aminobenzensulfa-mid)- Instituţional  Hotărâre 
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ISTRATI, D., 

ȚAPCOV,V.,  

GARBUZ, O., 

GUDUMAC, V., 

GROPPA, S. 

cloro-{N-[fenil-2-(piridin-2-ilmetiliden)-hidrazin-

1-carbotioamido)(1-)]}cupru în calitate de 

inhibitor al proliferării unui spectru larg de celule 

de cancer 

nr. 9155 

din 

2018.12.03 

de acordare 

a brevetului 

de invenție 

Alte OPI 
(de specificat) 

1 ANDRONACHE, 

L., 

ROSCOV, E., 

GARBUZ, O., 

ŞVEŢ, I., 

GUDUMAC, V. 

Metoda de apreciere in vitro a toxicităţii 

substanţelor chimice. Implimentată în laboratorul 

de Biochimie, USMF „Nicolae Testemiţeanu” în 

perioada 2017-2018. Actul N 26 de implementare 

а inovaţiei. 

Instituţional Numărul 

inovaţiei 

Nr 5648 

din 25 

aprilie 

2018 
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 ( n u m e ,  p r e n u m e ,  g r a d ,  t i t l u  ş t i i n ţ i f i c )               ( s e m n ă t u r a )  
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Anexa 1.1. 

Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Direcţia strategică: ,,Materiale, tehnologii şi produse inovative” 

Codul (cifrul): 15.817.02.25F 

Denumirea proiectului:  Structura şi funcţionarea epibiozelor în hidroecosistemele naturale şi antropizate 

în vederea elaborării măsurilor de diminuare a prejudiciului socio-economic 

II. Obiectivele proiectului  

Obiectivele proiectului includ studiul biologiei şi ecologiei organismelor epibionte; identificarea premiselor, 

legităţilor, consecinţelor, previziunilor formării asociaţiilor de organisme epibionte în cadrul 

hidroecosistemelor naturale şi antropizate, în special în cadrul instalaţiilor hidrotehnice de irigare şi captare 

a apei din Moldova, în vederea elaborării măsurilor de diminuare a prejudiciului socio-economic, 

promovarea unei abordări bazate pe ştiinţă pentru prevenirea şi controlul dezvoltării asociaţiilor de 

organisme epibionte şi combaterea obstacolelor şi interferenţelor produse de acestea în cadrul diverselor 

obiective hidrotehnice. 

Proiectul are drept obiective generale dezvoltarea unui concept consolidat, argumentat din punct de vedere 

ştiinţific general privind particularităţile ciclurilor ontogenetice şi formele de reproducere la speciile 

reprezentative de epibionţi, cuantificarea rolului funcţional al acestor animale în formarea productivităţii 

secundare a ecosistemelor acvatice.  

Un obiectiv esențial îl constituie analiza şi sistematizarea datelor ce ţin de modificările adaptive la speciile 

de nevertebrate epibionte şi modelarea strategiilor ciclurilor evolutive în condiţiile modificate ale medului 

ambiant supus presingului antropic, inclusiv şi schimbărilor dinamice. 

III. Termenul executării  

2015-2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

1094,0 mii lei 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată  291,8  mii lei Executată 291,8  mii lei 

VI. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

LCŞ „Ecofiziologie Umană și Animală” 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

  

 Toderaş Ion, cercetător ştiinţific principal (neremunerat), dr.hab., prof.univ., academician 

Dumbrăveanu Dorin,  dr., cercetător ştiinţific coordonator, 1,0 unitate – titular 

Roșcov Elena, dr., cercetător ştiinţific, 0,5 unitate – titular 

Croitoru Ion, cercetător ştiinţific, master, 0,25 unitate – titular 

Nedbaliuc Iuri, inginer coordonator, fără grad – titular   

Budeanu Mihail, inginer coordonator, fără grad – titular   

Pîrţu Igor, inginer coordonator, fără grad – titular   

Sîtnic Victor, cercetător ştiinţific , doctorand, 0,25 unitate – cumul 

Railean Nadejda, cercetător ştiinţific, 0,5 unitate - cumul 

Rusu Vadim, dr., conf.univ., cercetător ştiinţific coordonator, 0,5 unitate– cumul intern 

VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2018  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului   

1. Parametrizarea şi 

universalizarea modelelor de 

structurare şi funcţionare a 

epibiozelor în 

hidroecosistemele naturale şi 

antropizate din Moldova. 

 

Au fost modelate şi create culturi de laborator pentru un număr de 

52 de specii de hidrobionţi, inclusiv protiste animaloide, animale 

nevertebrate şi vertebrate, cu perspectivă de aplicare în studii de 

prognozare şi extrapolare privind impactul speciilor de organisme 

acvatice asupra ecosistemelor naturale şi antropizate. 

A fost evaluat impactul speciilor de hidrobionţi epibionţi asupra 

ecosistemelor naturale şi antropizate.  A fost fondată baza de date 



23 

 

Etapa 1. Studiu de 

documentare şi de reevaluare a 

datelor experimentale în scopul 

formării unei baze de date 

empirice pentru  identificarea 

modelelor de structurare şi 

funcţionare a epibiozelor în 

cadrul hidroecosistemelor 

naturale şi antropizate din 

Moldova 

 

Etapa 2. Parametrizarea  şi 

universalizarea  modelelor  de 

identificare a distribuţiei 

spaţiale şi a indicilor 

funcţionali în cadrul 

populaţiilor speciilor  

edificatoare epibionte. 
 

empirice  pentru evaluarea ratei de creştere, a fost efectuată analiza 

regresională a datelor obţinute în condiţii naturale şi a celor căpătate 

prin experimente de laborator privind organismele epibionte. Au 

fost colectate eşantioanele biologice pentru  a studia strategia de 

adaptare şi a stabili potenţialul invaziv al unor specii de moluşte 

bivalve epibionte. 
Au fost colectate specii de hidrobionţi epibionţi din cadrul 

ecosistemelor acvatice. Au fost identificaţi parametrii modificărilor 

structurale şi cei de evaluare a indicilor funcţionali ai populaţiilor  

unor specii reprezentative de animale nevertebrate epibionte, în 

scopul elaborării şi validării unor modele regresionale care să 

descrie şi să prognozeze dinamica fluctuaţiilor numerice 

populaţionale  în cadrul unor specii  epibionte, în funcţie de 

modificarea factorilor naturali şi antropici determinanţi.  

A fost înaintată şi înregistrată cererea de brevet de invenție: 
“Procedeu de combatere a bolilor parazitare la pești în sistemele de 
alimentare cu apă circulantă (închise)”. 
 

IX. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la 

proiectul dat pe anul 2018 (conform formei 4 din structura raportului) 

LISTA  

lucrărilor publicate în anul 2018  

 

- articole în reviste recenzate naționale, categoria B: 

1. CHIHAI, O.; ERHAN, D.; TĂLĂMBUŢĂ, N.; RUSU, Ș.; NISTREANU, V.; LARION, A.; 

ZAMORNEA, M.; MELNIC, G.; NAFORNIȚĂ, N.; RUSU, V. Evaluarea helmintofaunei la Myodes 

glareolus din Rezervația Naturală „Plaiul fagului”. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

Științele vieții. 2018, 2 (335). (în tipar). ISSN 1857-064X. 

2. MELNIC, M.; TODERAȘ, I.; ERHAN, D.; RUSU, Ş.; RUSU, V.; CHIHAI, N. Devieri anomalice în 

procesul de ecloziune a larvelor la fitonematode. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Științele 

vieții. 2018, 1 (334), 96-103. ISSN 1857-064X. 

 

– articole în culegeri (naţionale / internaţionale), 

1. TODERAŞ, I.; RUSU, V.; DUMBRĂVEANU, D. Realizări şi perspective în elucidarea unor aspecte 

ale interrelaţiilor în sistemul „parazit-gazdă” constituit din mermitide şi nevertebrate hidrobionte // 

Conferinţa ştiinţifică naţională consacrată jubileului de 90 de ani din ziua naşterii academicianului 

Boris Melnic, 12 februarie 2018 / Univ.de Stat din Moldova, Fac. Biologie şi Pedologie; com.org.: 

Gheorghe Ciocanu [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2018. – pp. 125-130. – ISBN 978-9975-71-971-1.  

2. RUSU, V.; DUMBRĂVEANU, D. Procesele ecologice implicate în producerea interferenţelor de 

natură biologică // Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin 

cercetare şi inovare”, 8-9 noiembrie 2018. – Chişinău: CEP USM, 2018 – pp. 136 – 139.  – ISBN 

978-9975-142-49-6. 

3. SITNIC, V. Using R language and Bioclim algorithm for Species Distribution Modelling // The 10th 

International Zoological Congress of "Grigore Antipa" Museum, 2018, București, România. 

4. SITNIC, V. Using R programming language for prediction of Vipera ursinii spatial niche in the 

Republic of Moldova // Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii “Ion Borcea” Bacău, volumul „Studii 

și Comunicări”, 30 martie, 2018, Bacău, România. 

5. SITNIC, V.; NISTREANU, V. Rolul biologiei computaționale în organizarea și integrarea datelor 

despre biodiversitatea organismelor // Simpozionul Internațional "Ecologia Funcțională a 

Animalelor", 2018, Chișinău. 

6. TODERAŞ, I.; GULEA, A.; GUDUMAC, V.; ROŞCOV, E.; GARBUZ, O. Metodă de apreciere a 

toxicităţii substanţelor chimice // Simpozionul internațional „Ecologia funcțională a animalelor” 

consacrat aniversării a 70 de ani de la nașterea academicianului Ion Toderaş, 21 septembrie 2018. 

Chișinău, 2018. ISBN 978-9975-3159-7-5. 

7. ERHAN, D.; RUSU, Ș.; CHIHAI, O.; ZAMORNEA, M.; GHERASIM, E.; MELNIC, G.; ENCIU, 
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V.; TOMȘA, M.; ANGHEL, T.; BUZA, V.; NAFORNIȚA, N.; RUSU, V. Gradul de infestare al 

bovinelor cu sarcochiști în dependență de tehnologia de întreținere în Republica Moldova. The 

materials of International symposium ”Functional ecology of animals”, dedicated to the 70th 

anniversary from the birth of academician Ion TODERAȘ, 21 september 2018. Chisinau, 2018, 223-

230. ISBN 978-9975-3159-7-5. 

8. RUSU, Ș.; GOLOGAN, I.; RUSU, V. Studiul ihtioparazitofaunei bazinului acvatic al Rezervației 

Științifice ”Codrii”.  The materials of International symposium ”Functional ecology of animals”, 

dedicated to the 70th anniversary from the birth of academician Ion TODERAȘ, 21 september 2018. 

Chisinau, 2018, 316-318. ISBN 978-9975-3159-7-5. 

9. RUSU, Ș.; ERHAN, D., CHIHAI, O.; ZAMORNEA, M.; GOLOGAN, I.; CHIHAI, N.; PRUTEANU, 

M.; RUSU, V. Diversitatea helmintofaunei la câinii maidanezi în dependență de vârstă și biotop. The 

materials of International symposium ”Functional ecology of animals”, dedicated to the 70th 

anniversary from the birth of academician Ion TODERAȘ, 21 september 2018. Chisinau, 2018, 310-

315. ISBN 978-9975-3159-7-5. 

10. ФУЛГА НИНА, ТОДЕРАШ ИОН,  BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, РАЙЛЯН НАДЕЖДА  

Характеристика гонад у половозрелых самок бычка головача Neogobius kessleri (Gunter, 1861) 

нижнего Днестра в нерестовый период. The materials of International symposium ”Functional 

ecology of animals”, dedicated to the 70th anniversary from the birth of academician Ion TODERAȘ, 

21 september 2018. Chisinau, 2018, 428-430. ISBN 978-9975-3159-7-5.   

11. ФУЛГА Н.И.; ТОДЕРАШ И.К., РАЙЛЯН Н.К. Характеристика гонад у половозрелых самок 

тарани (Rutilus rutilus Heckeli  нижнего Днестра. VI Всероссийская международная научно-

практическая конференция. Биоразнообразие и рациональное использование природных 

ресурсов. Махачкала. Россия,2018. С. 415-418. ISBN 978-5-907060-03-6. 

12. СЫТНИК, В. Моделирование распространении вида Elaphe quatuorlineata на территории 

Республики Молдова // VI - Всероссийской Научно - Практической Конференции, c 

Международным Участием, Биоразнообразие и Рациональное Использование Природных 

Ресурсов, 29-30 martie, 2018, Махачкала, Rusia. P. 159. ISBN 978-5-907060-03-6. 

 

- Obiecte de proprietate intelectuală  

1. NEDBALIUC, Iu. Procedeu de combatere a bolilor parazitare la pești în sistemele de alimentare cu 

apă circulantă (închise). Cerere de brevet de invenţie Nr a 2018 0054 din 2018.07.04 
 

X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute 2018  

Se evidenţiază valoarea teoretică, în comparaţie cu lucrările existente în ţară şi peste hotare, a 

rezultatelor ştiinţifice teoretice fundamentale, se evidenţiază eficienţa tehnico-economică ori socială, 

recomandările principale vizând implementarea rezultatelor ştiinţifice aplicative şi a elaborărilor tehnico-

ştiinţifice executate, importanţa şi impactul lor asupra dezvoltării ştiinţei, economiei şi culturii naţionale a  

R. Moldova, beneficiarii rezultatelor. 

Desfășurarea studiilor complexe  care vizează crearea bazei științifice necesare dezvoltării metodelor de 

protecție a sistemelor de admisie și captare a apei este deosebit de relevantă. Importanța unei lupte 

eficiente împotriva epibiozelor produse de molusca Dreissena a condus la numeroase studii pe această 

temă în diferite țări (Kharchenko, 1995; Karatayev et al., 1994). Cu toate acestea, majoritatea soluțiilor 

propuse nu au fost aplicate în practică. Una dintre principalele dificultăți este necesitatea de a ține seama 

de consecințele asupra mediului ale măsurilor luate în cazul gestionării organismelor nedorite (Railkin, 

1998; 2008). Din această cauză, în prezent, sunt interzise multe metode eficiente de protecție chimică (de 

exemplu, tratarea chimică a corpurilor de apă, utilizarea acoperirilor antivegetative care conțin mercur, etc. 

Toate acestea necesită o căutare a unor noi abordări pentru rezolvarea problemei. Utilizarea diverselor 

metode şi dispozitive pentru a proteja împotriva bioancrasării poate avea un efect tangibil numai atunci 

când designul și modul de funcționare vor fi dezvoltate pe baza studierii proprietăților, genezei și 

dinamicii inerferențelor de natură biologică. Punerea în aplicare a ideilor propuse va crea noi oportunități 

de valorificare a unor noi resurse biologice. Îndepărtarea excesului de biomasă de Dreissena va avea un 

impact pozitiv asupra situației ecologice din bazinele studiate. Dezvoltarea de instrumente (tipuri de 

substraturi artificiale) și metode (extragere, transport, procesare) pot fi brevetate și propuse pentru a fi 

utilizate în țările în care Dreissena  reprezintă o specie invazivă agresivă, iar populațiile sale creează 

probleme serioase pentru speciile autohtone și instalațiile hidrotehnice.  

Rezultatele cercetării se recomandă a fi aplicate în cadrul tehnologiilor integrate de protecție împotriva 
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biodepunerilor, inclusiv prin măsuri de profilaxie. 

 
 

XI. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute în cadrul 

proiectului în anul 2018 

 

Pe baza unei abordări sistemice, au fost investigate mecanismele ecologice de formare a biointerferențelor 

cauzate de pătrunderea sestonului în instalațiile hidrotehnice. A fost dezvoltată o schemă (arborele de 

evenimente) și un program de calcul al probabilității de dezvoltare a moluștelor Dreissena în cadrul 

instalațiilor hidrotehnice. Protecția prin flotare este o modalitate mai sigură pentru mediu de combatere a 

epibiozelor constituite de molusca Dreissena, în raport cu metodele chimice, fizice și biologice utilizate în 

același scop.  

Au fost modelate şi create culturi de laborator pentru un număr de 52 de specii de hidrobionţi, inclusiv 

protiste animaloide, animale nevertebrate şi vertebrate, cu perspectivă de aplicare în studii de prognozare şi 

extrapolare privind impactul speciilor de organisme acvatice asupra ecosistemelor naturale şi antropizate.  

Pentru prima dată au fost calculaţi parametrii modelelor regresionale care redau dependența masei corpului 

(masa totală uscată (Wt.usc., mg), masei cochiliei uscate (Wusc.coch., mg) de dimensiunea liniară a 

moluștelor. 

A fost calculată dependența masei totale uscate a corpului (Wt.usc., mg ) de lungimea cochiliei (L, mm) la 

Dressena polymorpha din ecosistemele acvatice ale Moldovei. n=398; rxy=0.992; Sx=425.3; Sy=763.6; 

Sxy=854.5; Sxx=467.6; Syy=1579.7. Dreapta conform ecuaţiei regresionale: lgWt=-

(1.210±0.019)+(2.928±0.018)   lgL. 

A fost calculată dependenţa masei cochiliei uscate a corpului (Wusc.coch, mg) de lungimea ei  (L, mm) la 

Dressena polymorpha din ecosistemele acvatice ale Moldovei. n=398; rxy=0.991; Sx=425.3; Sy=744.6; 

Sxy=834.7; Sxx=467.6; Syy=1510.6. Dreapta conform ecuaţiei regresionale: lgWusc.coch.=(-

1.286±0.022)+(2.954±0.020)   lgL. 

A fost stabilit efectivul numeric, biomasa şi structura demografică a populațiilor de Dreissena polymorpha 

din epibiozele  ecosistemelor naturale din Republica Moldova. Rezultatele cercetării se recomandă a fi 

aplicate în cadrul tehnologiilor integrate de protecție împotriva biodepunerilor, inclusiv prin măsuri de 

profilaxie. 

Valoarea practică a rezultatelor obţinute rezidă în posibilitatea utilizării lor în următoarele domenii: - 

elaborarea standardelor de mediu; - evaluarea stării ecologice a corpurilor de apă de diferite tipuri și 

elaborarea măsurilor menite să prevină degradarea acestora; - planificarea măsurilor de asigurare a 

securității funcționării sistemelor tehnice de alimentare cu apă pentru centralele electrice și alte instalații 

industriale mari; proiectarea structurilor hidraulice și a sistemelor de gospodărire a apelor;  elaborarea 

documentației de proiectare ecologică a siturilor urbane. 

XII. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi, etc.) 

Rezultatele proiectului vor fi utilizate în cercetările aplicative şi teoretice din domeniul ecologiei, zoologiei, 

ihtiologiei şi hidrobiologiei. De asemenea, ele pot servi în calitate de material didactic în predarea 

cursurilor „Ecologie”, „Evoluţie”, “Hidrobiologie”, “Conservarea biodiversităţii şi dezvoltare durabilă” şi 

altor discipline adiacente. Potenţialii beneficiari: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului, Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării. 
 

Anexă la Forma 4 

Activitatea editorială (publicaţii) în anul 2018 

 

Publicații 

Articole 

naţionale 

Articole 

în alte 

reviste 

naţionale 

Articole 

în 

culegeri 

naţionale 

Articole în reviste cu factor 

de impact 

Articole 

numai cu 

autori 

autohtoni 

Articole în 

alte 

reviste 

editate în 

străinătate 

Articole în 

culegeri 

internaţionale 

Monografii editate 

în: 

Manuale/ 

dicţionare/ 

lucrări 

didactice 

Cule-

geri 

Teze ale 

comunicărilor la 

congrese, 

conferinţe, 

simpozioane 

A B C 

  

>3 

1
,0

-2
,9

 

0
,1

-0
,9

 

0
,0

1
-0

,0
9
    

ţară 
Străină-

tate 

  Naţio-

nale 

Interna-

ționale 

14  2   8      4        

 

 

http://www.madrm.gov.md/
http://www.madrm.gov.md/
http://www.mc.gov.md/


26 

 

 

 

LISTA  

obiectelor de proprietate intelectuală (OPI) înregistrate sau depuse în perioada raportată  
Nr. 

d/o 

Numele, prenumele 

autorilor 

OPI – brevet de invenţie, soiuri de 

plante 

Sursa de finanţare  

(instituţional, din 

programe de stat, 

proiecte independente 

sau internaţionale), 

costul estimativ al OPI 

Data şi numărul 

OPI 

Cereri de brevet depuse 

1. Nedbaliuc Iuri Procedeu de combatere a 

bolilor parazitare la pești în 

sistemele de alimentare cu apă 

circulantă (închise). 

Instituţional 04.07.2018, 

Nr a 2018 0054 

 

     

 

 

 

 

Vadim Rusu, dr.conf.  
Conducă torul  proiec tului  _____________ ______________,  _________________  

       ( n u m e ,  p r e n u m e ,  g r a d ,  t i t l u  ş t i i n ţ i f i c )              ( s e m n ă t u r a )  
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Anexa 1.1. 

 

Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Direcţia strategică: 16.02 - Materiale, tehnologii şi produse inovative 

Codul (cifrul): 15.817.02.26F 

Denumirea proiectului: Structuri algebrice, geometrice şi sisteme de evoluţie 

II. Obiectivele proiectului  

Proiectul prevede cercetarea unor probleme actuale din matematica teoretică ce ţin de diverse structuri 

algebrice și geometrice precum și de sisteme dinamice şi de evoluţie cum ar fi:  

- studierea mişcărilor concordante în sisteme nonautonome de evoluţie, a atractorilor sistemelor perturbate 

de tip gradient; 

- studierea structurii mulţimilor viabile în sisteme dinamice multivoce şi în sisteme iterative de funcţii, şi 

dinamica topologică în vecinătatea lor; 

- studierea comportării sistemelor singular perturbate în raport cu parametrii mici; 

- studierea rezolubilității ecuațiilor integrale singulare; 

- studiul grupului multiplicativ generalizat al buclelor şi a invariianţilor la izostrofia buclelor; 

- obţinerea unor noi rezultate în teoria grupurilor hiperbolice discrete şi în  teoria descompunerilor 

varietăţilor hiperbolice.  

III. Termenul executării  

2015-2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

1093,7 mii lei 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată  294,7  mii lei Executată 294,7  mii lei 

VI. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Laboratorul Structuri matematice fundamentale 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului  

1 Perjan Andrei, cerc. şt. princ. 

2 Ceban David, cerc. şt. princ. 

3 Ciocanu Gheorghe, cerc. şt. princ. 

4 Glavan Vasile, cerc. şt. princ. 

5 Lungu Alexandru, cerc. șt. coord. 

6 Neagu Vasile, cerc. șt. coord. 

7 Damian Florin, cerc. șt. sup. 

8 Guțu Valeriu, cerc. șt. sup. 

9 Rusu Galina, cerc. șt. sup. 

10 Sîrbu Parascovia, cerc. șt. sup. 

11 Zamorzaeva Elizaveta, cerc. șt. sup. 

12 Munteanu Doinița, tehnjcjan, cat. I. 

 

VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2018  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului   

 -Studiul sistemelor de ecuațíi 

disipative  monotine. 

 

 

- Cercetarea proprietăţilor 

asimptotice ale sistemelor 

dinamice multivoce. 

 

 

-A fost dată descrierea structurii multimii solutiilor marginite 

penru sistemei de ecuatii dissipative monotone cu coeficieți 

aproape periodici in sensul Bohr/Levitan.  

 

- Au fost stabilite condiţii de existenţă a atractorului compact, cât 

şi proprietăţi asimptotice ale orbitelor sistemului generat de 

iteraţiile unei multi-funcţii cu valori compacte în spaţii b-metrice 

pe acest atractor și stabilite proprietăţi de mixaj topologic şi de 

specificare a sistemelor dinamice multivoce în condiţii de 
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-  Studiul sistemelor de  evo-

luţie singular perturbate de tip 

hiperbolic-parabolic-eliptic, cu 

nelinearităţi monotone. 

 

- Studiul rezolvabilității 

normale și noetheriene pentru 

ecuaţiile integrale singulare pe 

contu-ruri de tip Lyapunov pe 

porțiuni. 

 

 

- Studiul unor grupuri ale unor 

tablete generalizate cu pW -

simetrii ciclice.  

 

- Studiul geometriei varie-

tăţilor hiperbolice obţinute din 

poliedre echidistante ge-

neralizate peste subvarietate  şi 

de codimensiune unu care 

admit hărţi regulate. 

 

- Studiul  descompunerilor 

planului hiperbolic în poli-

goane cu 8, 10, 12, 14, 16 şi 18 

vârfuri grupul de translaţii de 

genul doi. 

 

- Studiul grupului multiplica-

tiv generalizat al buclelor şi a 

invariianţilor la izostrofia 

buclelor. 

 

 

contractibilitate slabă. 

 

-Au fost stabilite condiţii de convergenţă ale soluțiilor sistemelor 

de  evoluție singular perturbate de tip hiperbolic-parabolic-eliptic, 

cu nelinearităţi monotone și cu doi parametric mici  tinzând la 

zero. 

 

 

-Au fost  determinate  condiții de rezolvabilitate normală pentru 

ecuațiile integrale singulare în dependență de mărimile unghiurilor 

in punctele unghiulare ale conturului de integrare. S-a demonstrat 

că în cazul conturului de tip Lyapunov pe porțiuni anumiți 

operatori cu nuclee de tip Cauchy nu posedă proprietatea de 

continuitate completă în spațiile funcțiilor integrabile cu ponderi.  

 

- Au fost analizate structurile grupurilor majore, semimajore, 

semiminore și pseudominore de Wp-simetrii ciclice, deduse din 

unele grupuri cristalografice de tablete. 

 

-Pentru 3-varietăţile hiperbolice obţinute anterior din poliedrele 

echidistante generalizate peste o suprafaţă de gen 4 care admite 

hărţi regulate de tip {4, 5}, {5, 5}  şi {5, 4} a fost estimat grupul 

de izometrii cât  și ordinul acestui grup ce poseda frontiere total 

geodezice de codimensiune unu.  

 

 

-Au fost stabiliţi parametrii pentru toate cele 119 clase Delone de 

descompuneri izoedrice ale planului hiperbolic, în raport cu grupul 

de translaţii de genul doi și au fost determinate condiţiile impuse 

pentru laturile şi unghiurile poligoanelor fundamentale ale 

descompunerilor. 

- Au fost date caracterizări ale centrului buclei ale grupului 

multiplicativ generalizat şi grupului generalizat al substituţiilot 

interne pentru buclele factor. In particular, au fost date 

caracterizari ale acestor structuri în buclele comutative Moufang. 

Au fost date condiţii ale invarianţei nilpotenţei buclelor la 

izostrofie. 

 

IX. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la 

proiectul dat pe anul 2018 (conform formei 4 din structura raportului) 

articole din reviste cu factor de impact: 

1. CHEBAN,  D. N.  Levitan/Bohr Almost Periodic and Almost Automorphic Solutionsof the Scalar 

Differential Equations. Dynamical Systems: An International Journal.  

Volume 33, 2018 - Issue 4, pp.667-690. (IF=0.476 (2017)). 

 articole din alte reviste editate în străinătate: 
2. CHEBAN,  D. N.  I. U. Bronshtein's Conjecture for Monotone Nonautonomous 

Dynamical Systems. Discrete and Continuous Dynamical Systems: series B, 2019, Vol.24, No.3, pp.   

(Accepted 2018, 20 pages.) 

3. CHEBAN, D.N.; LIU, ZH. Bohr/Levitan Almost Periodic, Almost Automorphic,Recurrent and 

Poisson Stable Solutions of Monotone Differential Equations.  SCIENCE CHINA Mathematics, 

(Accepted)  2018, 28 pages.  

articole din reviste naţionale, categoria A: 

4.       4. ZAMORZAEVA, E. Isohedral tilings by 8-, 10- and 12-gons for hyperbolic translation group of 

genus two. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica. No. 2, 2018, p. 74-84.  

5. SYRBU, P.  On the generalized multiplication groups of loops. Buletinul Academiei de Ştiinţe a 
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Republicii Moldova. Matematica. 14 p. (Depus). 

 

articole din alte reviste naţionale  

6. NEAGU, V.;  BÎCLEA, D. Criterii noetheriene pentu unele ecuații singulare cu cojugare 

complexă. Acta et commentationes, Științe exacte, Chișinău, №2(4), 2017, p.79-89, ISSN 2537-

6284, (apărută în 2018) 

7. NEAGU, V;  MOLOȘNIC   P. Asupra compacticității unor operatori integrali cu nuclee de tip 

Cauchy. Acta et commentationes, Științe exacte, Chișinău (UST), №1, 2018, ISSN 2537-6284, (în 

curs de apariție)  

Rapoarte publicate / Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri 

(naţionale / internaţionale), 

8. DAMIAN  F.; MAKAROV,  V.S.; MAKAROV,  P.V.  Intermediate representation of hyperbolic 

manifolds by equidistant polyhedra. The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics, 

CAIM-2018, 20–23 September 2018, Book of Abstracts, Technical University of Moldova, 

Chisinau, p.92-93. 

9. GLAVAN, V.;  GUŢU V.  Shadowing and specification in weakly contracting relations. In: The 

26th Conference on Applied and Industrial Mathematics, CAIM-2018, September, 20-23, 

Technical University of Moldova, Chişinău. Book of Abstracts. Chişinău, UTM, 2018. p. 60.  

      10. LUNGU, A. About the generalized symmetry of geometric figures weighted regularly and easily 

by "physical" scalar tasks. In: The 26 Conference on Applied and Industrial Mathematics. CAIM 2018, 

Chisinau. Book of Abstracts. September 20–23, 2018, pag. 97. 

      11. LUNGU, A. Grupuri minore de simetrii generalizate ale figurilor finite ponderate cu sarcini 

„fizice”. In: Conferinţa ştiinţifică națională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi 

inovare”, 9-10 noiembrie 2018. Rezumate ale comunicărilor. Ştiinţe ale naturii și exacte. Chişinău-2018, 

pag. 306-310. ISBN 978-9975-142-49-6. 

      12. NEAGU, V. Asupra regularizării ecuațiilor integrale singulare complete. International  Conf. 

On mathematics, Informatics and IT, dedicated to Prof. V. Belousov (MITI2018), 19-21 April, 2018, A. 

Russo Balti State University, p.64. 

      13. NEAGU, V;  MOLOȘNIC,   P. On the generalized factorization of functions in weighted spaces. 

In: The 26 Conference on Applied and Industrial Mathematics. CAIM 2018, Chisinau. Book of Abstracts. 

September 20–23, 2018, pag. 62. 

      14. PERJAN, A.; RUSU, G. Limits of solutions to the initial-boundary Dirichlet problem for the 

semilinear Klein-Gordon equation with two small paramiters, The 26
nd

 Conference on Applied and 

Industrial Mathematics (CAIM 2018), Chisinau. Book of Abstracts, September  

20–23, 2018, p.64. 

    15. RUSU, G; PERJAN, A. Convergence estimates for abstract second order differential equations 

with two small parameters. International Conference on Applied Mathenmatics and numerical methods 

(ICAMNM), 20–23 October, 2018 Craiova, Romania, Book of Abstracts, 

 p. 46. 

      16. SYRBU P., GRECU I. On generalized multiplication groups of the commutative Moufang loops. 

Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM 2018), 20–23 September 2018, Book of 

Abstracts, Technical University of Moldova, Chisinau, p. 106-107 

       17. SYRBU P., GRECU I. On some invariant under the isostrophy of loops. International Conf. On 

mathematics, Informatics and IT, dedicated to Prof. V. Belousov (MITI2018), 19-21 April, 2018, A. Russo 

Balti State University, p.84. 

18. ZAMORZAEVA E., On 3-isohedraltilings of sphere for group series n*. Conference on Applied 

and Industrial Mathematics (CAIM 2018), 20–23 September 2018, Book of Abstracts, Technical 

University of Moldova, Chisinau, p. 111. 

 

X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute 2018  

Se evidenţiază valoarea teoretică, în comparaţie cu lucrările existente în ţară şi peste hotare, a 

rezultatelor ştiinţifice teoretice fundamentale, se evidenţiază eficienţa tehnico-economică ori socială, 

recomandările principale vizând implementarea rezultatelor ştiinţifice aplicative şi a elaborărilor tehnico-

ştiinţifice executate, importanţa şi impactul lor asupra dezvoltării ştiinţei, economiei şi culturii naţionale a  

R. Moldova, beneficiarii rezultatelor. 
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Cercetările din  proiect se referă la  domenii moderne şi de perspectivă ale matematicii fundamentale, 

determinate de structuri algebrice, geometrice şi  sisteme de evolutive cu aplicaţii în diverse domenii ale 

ştiinţelor exacte, economice şi sociale. Studierea acestor structuri este  reflectată în multe monografii şi 

articole din reviste prestigioase de specialitate  din lume. Astfel de cercetări au fost dezvoltate de mari 

matematicieni din  lume: V.Barbu,  J.Lions,  M.Vishik, Albert, Bruck, Smith, Ihringer, Kepka, Drapal, 

Niemenmaa, Csorgo ş.a. Mulţi dintre autorii proiectului sunt printre pionierii cercetărilor în unele aspecte 

ale acestei tematici, având o colaborare intensă cu specialişti consacraţi din Italia, Spania, China, Rusia, 

România, Polonia. Rezultatele obținute în cadrul proiectului au fost publicate sau prezentate spre publicare  

în 7 articole,  unul dintre ele  într-o revistă cu impact factor, 2 în reviste editate în străinătate și  

2 în reviste naționale de categoria A. Rezultatele cercetătorilor au fost raportate în 11 comunicări la 

diverse manifestări științifice, 5 dintre care la Congresul Internaţional al Matematicienilor din Rio de 

Janeiro, Brazilia.  Aceste cercetări vor contribui și în continuare la dezvoltarea matematicii fundamentale 

și la pregătirea cadrelor didactice și științifice din Republica Moldova, potenţialii beneficiari fiind  

studenţii, masteranzii, doctoranzii şi tinerii cercetători. 

 

XI. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute în cadrul 

proiectului în anul 2018 

a) A fost stabilită   exitența cel puțin a unei  solutii aproape periodice in sensul Levitan pentru sisteme de 
ecuatii diferentiale  monotone cu coeficieti aproape periodici in sens Levitan. 

b) Au fost stabilite proprietățile de mixaj topologic și de specificare a sistemelor dinamice multivoce 

în condiții de contractibilitate slabă în raport cu o metrică generalizată pe spații de faze. 

c) Au fost stabilite condiţii de convergenţă ale soluțiilor sistemelor de  evoluție singular perturbate de tip 
hiperbolic-parabolic-eliptic, cu nelinearităţi monotone și cu doi parametric mici  tinzând la zero. 

d) Au fost studiat grupul multiplicativ generalizat şi grupul generalizat al substituțiilor interne în bucle şi au 
fost determinaţi noi invarianţi la izostrofia buclelor. 

e) Au fost deduse toate cele 119 clase Delone de descompuneri izoedrice ale planului hiperbolic pentru 

grupul de translaţii de genul doi şi au fost stabiliţi parametrii metrici pentru fiecare clasă. 

 

XII. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi, etc.) 

 

Printre beneficiarii proiectului pot fi instituțiile de învățământ superior ce pregătesc cadre didactice și științifice 

în domeniul matematicii, precum și institutele de cercetare în matematică, fizică și chimie ale A.S.M. 
 

 

 

 

Activitatea editorială (publicaţii) în anul 2018 

 

Publicații 

Articole 

naţionale 

Articole 

în alte 

reviste 

naţionale 

Articole 

în 

culegeri 

naţionale 

Articole în reviste cu factor 

de impact 

Articole 

numai cu 

autori 

autohtoni 

Articole în 

alte 

reviste 

editate în 

străinătate 

Articole în 

culegeri 

internaţionale 

Monografii editate 

în: 

Manuale/ 

dicţionare/ 

lucrări 

didactice 

Cule-

geri 

Teze ale 

comunicărilor la 

congrese, 

conferinţe, 

simpozioane 

A B C 

  

>3 

1
,0

-2
,9

 

0
,1

-0
,9

 

0
,0

1
-0

,0
9
    

ţară 
Străină-

tate 

  Naţio-

nale 

Interna-

ționale 

23 2 0 0 2 0 0 0 1
 

0
 

6 2 0 0 0 0 0 1 9 

 

  

Conducătorul proiectului Perjan Andrei, doctor hab., prof.  univ.  

_________________ 
       (nu me ,  prenu me ,  g ra d ,  t i t lu  ş t i in ţ i f i c )              ( se mnă t ura )  
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Anexa 1.1. 

 

Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

„Materiale, tehnologii şi produse inovative”  

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” 

II. Obiectivele proiectului  

Nanotehnologii cost-efective, materiale nanostructurate, compozite noi pentru electronică, spintronică, 

optoelectronică şi fotonică 

III. Termenul executării  

01.01.2015 – 31.12.2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

1602,3 mii lei  

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată ( mii lei)   428,3 Executată ( mii lei)    428,3 

VI. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

LCŞ „Fizica semiconductorilor”, USM 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

1. Nedeoglo Dumitru – doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, cercetător ştiinţific principal. 

Conducătorul proiectului. 

2. Suşchevici Constantin – doctor în ştiinţe fizico-matematice, cercetător ştiinţific coordonator. 

3. Radevici Ivan – doctor în ştiinţe fizice, cercetător ştiinţific superior. 

4. Nedeoglo Natalia – doctor în ştiinţe fizico-matematice, cercetător ştiinţific superior. 

5. Dementiev Igor – doctor în ştiinţe fizico-matematice, cercetător ştiinţific superior. 

6. Goncearenco Evghenii – master, cercetător ştiinţific. 

7. Goglidze Tatiana – cercetător ştiinţific. 

8. Iurieva Tatiana – master, inginer coordonator. 

  

VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2018 

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului (150 

de  cuvinte) 

1. Cercetarea complexă a 

proprietăţilor luminescente 

şi optice ale mono- şi 

nanocristalelor de ZnSe şi 

ZnO, dopate cu ioni de 

elemente de tip d şi f. 

Elaborarea modelelor fizice 

a proceselor de interacţiune 

a defectelor native şi 

impuritare în ele. 

Pe baza cercetărilor complexe a proprietăţilor optice şi luminescente 

ale mono- şi nanocristalelor de ZnSe şi ZnO, dopate cu ionii metalelor 

de tranziţie (Cr) şi elemente de pământuri rare (Gd, Yb, Eu), precum şi 

elementele grupei V (Sb, Bi) sunt cercetate procesele condiţionate de 

interacţiunea ionilor impurităţilor incorporate cu impurităţile de fon şi 

defectele native a obiectelor cercetate. Este luată în considerare baza 

confirmată a modelului de formare a centrelor asociative de 

luminescenţă (SbSeISe) în cristalele de ZnSe:Sb propus anterior, care 

sunt responsabile de banda nou-formată de radiaţie localizată la 575 

nm. Este cercetată influenţa tehnologiei de sinteză şi dopare cu ioni de 

Cr a nanopulberilor şi peliculelor subţiri de ZnO asupra proprietăţilor 

radiative ale acestora. În spectrele de FL a ZnO:Cr pentru prima dată 

sunt depistate benzi de luminescenţă noi, atât în regiunea vizibilă, cât şi 

în regiunea IR a lungimilor de undă. Este studiată influenţa tehnologiei 

de sinteză şi dopare, precum şi a concentraţiei impurităţii dopante de 

Gd asupra proprietăţilor radiative a nanopulberilor de ZnO:Gd. Pentru 

prima dată este depistat efectul de neutralizare a activităţii optice a 

impurităţii de fon şi defectelor native de către ionii de Gd în 
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nanopulberii de ZnO:Gd. Este elaborată tehnologia de sinteză a 

structurilor compozite ZnO/ZnSe pe calea depunerii chimice a ZnO pe 

pulberea de ZnSe. Este propus modelul fizic în care ZnO joacă rol de 

bază pentru formarea compozitului ZnO/ZnSe. În plan practic este 

elaborată şi realizată proba experimentală de fotodetector ultraviolet pe 

baza barierei Shotchi metal (Au/Cr) - semiconductor (ZnSe) cu 

parametri de ordin mai superior (20 ori) parametrilor analogi pe baza 

cristalelor de ZnSe, cunoscuţi din literatură.  
 

IX. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la 

proiectul dat pe anul 2018 (conform formei 4 din structura raportului) 
 

Articole în reviste cu factor de impact 

Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 3,0 

1. SIRKELI, V.P., YILMAZOGLU, O., HAJO, A.S., NEDEOGLO, N.D., NEDEOGLO, D.D., PREU, S., 

KUPPERS, F., HARTNAGEL, H.L. Enhanced Responsivity of ZnSe-bazed Metal-Semiconductor-

Metal Near-Ultraviolet Photodetector via Impact Ionization. Physica Status Solidi (RRL) – Rapid 

Research Letters, 2018, 12, 1700418, doi:10.1002/pssr.201700418 (IF:3,032). 

Articole în reviste cu factor de impact 1,0-2,9 

1. GOGLIDZE, T.I., DEMENTIEV, I.V., COVAL, A.V., GONCEARENCO, E.P., NEDEOGLO, N.D., 

NEDEOGLO, D.D. Self-absorption of violet radiation in ZnO thin films produced on ZnSe crystal 

surfaces by izovalent substitution method. J. of Luminescence, 2018, 197, 396-398, 

https.//doi.org.10.1016/jlumin.2018.01.008 (IF:2,686).  

Articole în reviste naţionale 

1. SUSHKEVICH, K.D., GONCEARENCO, E.P., NEDEOGLO, N.D., NEDEOGLO, D.D. Luminescent 

properties of ZnSe:Sb single crystals. Moldavian Journal of the Phisical Sciences. 2018, ISSN 1810-

648x (acceptat spre publicare).  

Teze ale comunicărilor la conferinţe ştiinţifice internaţionale 

1. GONCEARENCO, E., COLIBABA, G., NEDEOGLO, D. Radiative and optical properties of Gd doped 

ZnSe single crystals. Conference presentation. Proceeding of SPIE “Physics and Simulation of 

Optoelectronic Devices XXVI”. Volume 10526. 29 January – 1 February 2018. San Francisco, USA. 

2. GONCEARENCO, E.P., GOGLIDZE, T.I., DEMENTIEV, I.V., NEDEOGLO, N.D., PIRLOG, Iu.O.,  

NEDEOGLO, D.D. Exiton emission efficiency induced by Eu
3+

 ions in low dimensional zinc oxide 

powders. XI Conference “Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials” (ICEPOM-11). May 

21-25. 2018. Ivano-Frankivsk, Ukraina. p. 24. 

3. SIRKELI, V.P., YILMAZOGLU, O., HAJO, A.S., NEDEOGLO, N.D., NEDEOGLO, D.D., KUPPERS, 

F., HARTNAGEL, H.L. High-performance near-ultraviolet avalanche photodetectors based on ZnSe. 

The 6
th
 International Conference on Telecommunications Electronics and Informatics. May 24-27, 2018. 

Chişinău. Proceeding (ICTEI-2018). p. 102-104. 

4. HARTNAGEL, H.L., SIRKELI, V.P., YILMAZOGLU, O., HAJO, A.S., NEDEOGLO, N.D., 

NEDEOGLO, D.D., PREU, S., KUPPERS, F., Near-ultraviolet avalanche photodetectors based on 

ZnSe. Workshop on Compound Semiconductor Devices and Integrated Circuits Held in Europe 

(WOCDICE-2018). Bucharest. Romania, 14-16 may, 2018, p. 63-64. 

5. GOGLIDZE, T.I., DEMENTIEV, I.V., GONCEARENCO, E.P., NEDEOGLO, N.D., NEDEOGLO, 

D.D. ZnO/ZnSe composition structures. 9
th
 International Conference on Materials Science and 

Condensed Matter Physics. 25-28 September. 2018. Chişinău. Moldova. p. 175. 

6. SUSHKEVICH, K.D., GONCEARENCO, E.P., NEDEOGLO, N.D., NEDEOGLO, D.D. Radiative 

properties of ZnSe:Sb single crystals. 9
th
 International Conference on Materials Science and Condensed 

Matter Physics. 25-28 September. 2018. Chişinău. Moldova. p. 176. 

7. GONCEARENCO, E. Interaction between background impurities and Gd/Yb elements in ZnSe single 

crystals. 9
th
 International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics. 25-28 

September. 2018. Chişinău. Moldova. p. 104. 

8. SIRKELI, V.P., SUSHKEVICH, K.D., NEDEOGLO, N.D., NEDEOGLO, D.D., YILMAZOGLU, O., 

KUPPERS, F., HARTNAGEL, H.L. Low-Temperature Near-Band-Edge photoluminescence of ZnSe 

(I):Sb crystals. 9
th
 International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics. 25-28 

September. 2018. Chişinău. Moldova. p. 188. 

9. KUPPERS, F., SIRKELI, V.P., YILMAZOGLU, O., HAJO, A.S., NEDEOGLO, N.D., NEDEOGLO, 

D.D., PREU, S., HARTNAGEL, H.L. High-Performance Near-Ultraviolet ZnSe-Based photodetectors 



33 

 

with Cr/Au and Ni/Au contact. 9
th
 International Conference on Materials Science and Condensed Matter 

Physics. 25-28 September. 2018. Chişinău. Moldova. p. 204. 

 

Teze ale comunicărilor la conferinţe ştiinţifice naţionale 

1. GOGLIDZE, T.I., GONCEARENCO, E.P., DEMENTIEV, I.V., NEDEOGLO, N.D., IURIEVA, T.A., 

NEDEOGLO, D.D. Radiative properties of ZnO:Gd nanopowders. Conferinţa Ştiinţifică Naţională cu 

participare Internaţională. 8-9 noiembrie 2018. „Integrare prin cercetare şi inovare”, USM. Chişinău. p. 

269-272.  
 

 

X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2018  
 

Prioritatea cercetărilor realizate, comparativ cu cele existente, este că, acestea au permis continuarea 

formării bazei fizico-tehnologice de sinteză şi dopare a cristalelor de ZnSe şi ZnO cu impurităţi de 

elemente d şi f, precum şi cercetarea complexă a proprietăţilor optice şi luminescente ale acestora. Este 

arătat că, peliculele de ZnO, obţinute pe suprafaţa cristalelor de ZnSe sunt structural mai perfecte decât 

pulberile ZnO, obţinute prin depunere chimică sau metoda hidrotermală. Doparea lor cu ioni de Cr 

conduce la creşterea intensităţii benzilor de radiaţie în regiunea de margine şi undelor lungi a spectrului. În 

spectrele de FL a ZnO:Cr pentru prima dată au fost depistate benzi noi de radiaţie atât în regiunea vizibilă 

(615 nm şi 625 nm) cât şi în regiunea IR (925 nm şi 2000 nm) la T = 300K. A fost stabilit că, creşterea 

intensităţii radiaţiei excitonice pe fondul micşorării intensităţii radiaţiei impuritare, pe măsura creşterii 

conţinutului de Gd în pulberile de ZnO:Gd este consecinţa evidenţierii „efectului de purificare” de 

impurităţile necontrolate de tip donor şi acceptor. S-a stabilit că, în procesul de formare a heterojoncţiunii 

ZnO/ZnSe, oxigenul nu pătrunde în cristalele de ZnSe şi nu formează soluţii solide la hotarul interfeţei. A 

fost stabilit că, în spectrele de FL a monocristalelor de ZnSe:Gd(Yb) în regiunea IR a spectrului 

intensitatea benzilor cu maximumuri lângă 980 nm şi 2000 nm se măreşte odată cu majorarea conţinutului 

de impuritate, poziţia vârfurilor benzilor nu se schimbă odată cu variaţia temperaturii, ceea ce este un 

indiciu al mecanismului de tranziţie intracentrală. Sunt create probe experimentale de fotoreceptori UV de 

sensibilitate şi rapiditate înaltă pe baza ZnSe volumetric cu utilizarea structurii metal-semiconductor-

metal. 

XI. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute în cadrul 

proiectului în anul 2018 (pînă la 300 cuvinte) 

 

Este formată baza fizico-tehnologică de sinteză şi dopare a mono- şi nanocristalelor de ZnSe şi ZnO cu 

ioni de elemente de tip d şi f. Este elaborată tehnologia de sinteză a structurilor compozite ZnO/ZnSe cu 

raport diferit al componentelor pe calea depunerii chimice a oxidului de zinc pe pulberi de ZnSe. Este 

cercetată evoluţia spectrelor de FL la 300K în dependenţă de conţinutul compoziţiei ZnO/ZnSe (6%, 38% 

şi 75% ZnSe). În spectrele de FL se observă în acelaşi timp atât benzile de radiaţie ZnO cu maximum la 

420 nm şi 545 nm, condiţionate de defectele structurale VZn şi VO, corespunzător, cât şi ZnSe la 465 nm – 

banda de radiaţie autoactivată, condiţionată de impurităţile necontrolate (Al, Ga, Cl) şi defectele native 

VZn. Intensitatea benzilor de FL este determinată de raportul componentelor compozitului. Este stabilită 

micşorarea de mai multe ori a intensităţii de radiaţie (de la 1,5 până la 20 ori) a pulberilor de ZnO în 

regiunea marginală şi undelor lungi a spectrului, indiferent de lungimea de undă a radiaţiei excitante, pe 

măsura dopării acestora cu impuritate de Cr. Deci, este arătat că, impuritatea de Cr se manifestă ca 

„atenuator” activ a intensităţii de radiaţie în regiunea vizibilă şi undelor lungi a spectrului de FL a 

pulberilor de ZnO. Este arătat că intensitatea benzii de radiaţie excitonice în spectrele de FL a pulberilor 

de ZnO:Gd obţinute prin metoda hidrotermală este de două ori mai înaltă comparativ cu radiaţia analogică 

a pulberilor, obţinute prin metoda depunerii chimice din soluţii. Odată cu aceasta, în ele lipsesc benzile de 

radiaţie impuritară, ceea ce indică la perfecţiunea structurală mai înaltă a pulberilor nanocristaline de 

ZnO:Gd, obţinute prin metoda hidrotermală şi compoziţia lor defect-impuritară joasă. Este stabilit că, în 

spectrul de FL a monocristalelor de ZnSe:Bi, dopate cu impuritate de Bi în procesul de creştere prin 

metoda reacţiilor chimice de transport în prezenţa iodului, deasemenea, ca şi în spectrele de FL a ZnSe:Sb, 

apare o bandă nouă de radiaţie cu maximum localizat la 575 nm. Aceasta este confirmarea mecanismului 

unic de formare a centrelor de radiaţie în ZnSe, dopat cu elemente din grupa a V-a. Este stabilit că, 

doparea slabă a monocristalelor de ZnSe cu ioni de elemente de pământuri rare de Gd/Yb conduce la 

creşterea bruscă a intensităţii FL marginale cu atenuarea ulterioară a acesteia pe măsura creşterii 

conţinutului de impuritate dopantă.  
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XII. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi, etc.) 

 

Rezultatele elaborării tehnologice şi cercetărilor fundamentale pe proiectul dat vor fi folosite în procesul 

de studii la pregătirea specialiştilor în USM şi UTM, Institutul de Fizică Aplicată şi Institutul de Inginerie 

Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghiţu”, instituţii şi întreprinderi din domeniile industriei electronice şi 

energetice. 
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Conducătorul proiectului Dumitru Nedeoglo, dr. hab., prof. univ., _________________ 

(nume, prenume, grad, titlu ştiinţific)             (semnătura) 
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Anexa 1.1. 

 

Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Direcţia strategică: 16.02 „Materiale, tehnologii şi produse inovative” 

Codul (cifrul): 15.817.02.28F 

Denumirea proiectului: „Activizarea agenţilor chimici prin coordinare pentru obţinerea produselor 

inovative noi” 

II. Obiectivele proiectului  

Obiectivul principal al proiectului este studiul legităţilor fundamentale ale procesului de modificare a 

reactivităţii agenţilor chimici în cazul cand ei devin liganzi. Coordinarea schimbă radical structura 

electronică a atomului central şi a ligandului. Schimbările care survin în structura electronică a metalului 

au devenit obiect de studiu în chimia coordinativă chiar la etapa timpurie. Dat fiind faptul că primii liganzi 

reprezentau anioni anorganici, nu era simplu să se stabilească impactul coordinării asupra ligandului, să fie 

puse în evidenţă noile proprietăţi care apăreau drept urmare a redislocării densităţii electronice în ligand. 

În ultimul timp ca şi liganzi mai des sunt folosiţi derivaţii poliatomici polifuncţionali de origine organică. 

Pentru acest tip de agenţi, coordinarea influenţează mai dramatic structura electronică oferind căi noi de 

transformare a componentelor sistemului reactant. Cercetările de genul acesta au devenit mai relevante în 

ultimul timp, când a fost demonstrat că în aceste condiţii apar noi aranjamente de atomi şi succesiuni de 

legături chimice, care nu pot fi realizate în condiţii obişnuite, iar multe din produsele rezultante posedă 

proprietăţi utile. Coordinarea activizează selectiv centrele reactante ale ligandului şi prin aceasta deschide 

noi oportunităţi de sinteză a produşilor cu proprietăţi noi, cu componenţă neobişnuită, cu structuri 

neaşteptate. În proiect este preconizat studiul  activizării  proceselor protolitice, a reacţiilor de adiţie şi de 

condensare, precum şi a trasformărilor redox folosind liganzi de tipul azometinelor, tiosemicarbazonelor şi 

a tiocarbohidrazonelor. Vor fi studiaţi ionii metalelor 3d şi 4d. În rezultat vor fi argumentate mecanismele 

de activizare, rolul metalului şi a gradului lui de oxidare, rolul substituenţilor, solventului şi a mediului 

asupra componenţei, structurii şi proprietăţilor produselor reacţiilor. După identificarea căilor de activizare 

şi a tipurilor de reacţii care apar, vor fi axate spre folosirea lor pentru elaborarea metodelor de sinteză şi 

asamblare a unei serii de produse şi materiale inovative noi cu proprietăţi catalitice, analitice, magnetice, 

spectrale, electrochimice şi medico-biologice originale. În cazuri  speciale  vor fi propuse variante de 

sinteză a produselor la nivel nanodimensional. Vor fi folosite metode contemporane de cercetare:  analiză 

cu raze X, metode electro- şi magnetochimice, spectroscopia IR, UV-Vis, RMN etc. 

III. Termenul executării  

2015-2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

1205,7 mii lei 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată  326,2  mii lei Executată 326,2  mii lei 

VI. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

USM 

Institutul de cercetare și inovare 

LCȘ: Materiale Avansate în Biofarmaceutică și Tehnică 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

1 Palamarciuc Oleg, cerc. șt. sup. 

2 Palamarciuc Tatiana, cerc. șt. sup. 

3 Sîrbu Angela, cerc. șt 

4 Bulmaga Petru, cerc. șt. coord. 

5 Corja Ion, cerc. șt. coord. 

6 Stratulat Elena, cerc. șt. sup. 

7 Dîru Mariana, cerc. șt. sup 

8 Șova Sergiu, cerc. șt. sup. 
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VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2018  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului   

1. Sinteza și caracterizarea 

compușilor coordinativi ai 

elementelor d cu liganzi 

tridentați derivați ai 

imidazolului cu setul de atomi 

donori NNS și NNN. Studiul 

proprietăților 

spectrofotometrice, magnetice 

și electrochimice a produșilor. 

Au fost realizate sintezele compușilor coordinativi cu o serie de 

elemente d cu folosirea liganzilor tridentați derivați ai imidazolului 

și tiosemicarbazide N4 substituite. Produșii de reacție au fost 

caracterizați prin diferite metode fizico-chimice: IR, CHNS și raze 

X pe monocristal. 

Produșii separați au fost studiați prin diferite metode moderne: 

spectrofotometrice, magnetice și electrochimice. Pentru prima dată 

au fost prezentate proprietăți originale ale compușilor coordinativi 

ai cuprului cu interacțiuni feromagnetice. 

În urma realizării acestui studiu au fost publicate două articole în 

reviste cu factor de impact. Este de menționat faptul ca aceste 

cercetări au fost realizate în colaborare cu mai mulți parteneri 

externi: Institutul de Chimie Macromoleculară Petru Poni; 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, România; Universitatea 

din Viena, Austria; CNRS-Grenoble, Franța. 

IX. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la 

proiectul dat pe anul 2018 (conform formei 4 din structura raportului) 

Articol din revista cu factor de impact: 

1. HRICOVÍNI, M.; MAZÚR, M.; SÎRBU, A.; PALAMARCIUC, O. et all. Copper(II) 

Thiosemicarbazone Complexes and Their Proligands upon UVA Irradiation: An EPR and 

Spectrophotometric Steady-State Study. Molecules 2018, vol. 23, p. 721-737. (I.F. 3.268) 

2. PALAMARCIUC, O.; SÎRBU, A.; STRATULAT, E. et all. Investigation of the cytotoxic potential of 

methyl imidazole-derived thiosemicarbazones and theircopper(II) complexes with dichloroacetate as 

co-ligand. New J. Chem., 2018, Accepted Manuscript, http://dx.doi.org/10.1039/C8NJ04041A. (I.F. 

3.201) 

3. BAS, A.C.; PALAMARCIUC, O. et all. Bilayer thin films that combine luminescent and spin 

crossover properties for an efficient and reversible fluorescence switching. Beilstein Journal of 

Nanotechnology, 2018, submitted on 29 of November. (I.F. 3.13) 

 

Manual:  

1. DÎRU, M.; STRATULAT, E.;  SÎRBU, A. Problemar la disciplinele: Introducere în chimia analitică 

și analiza cantitativă. Universitatea de Stat din Moldova. Facultatea de Chimie și Tehnologie 

Chimică. Departamentul Chimie. – Ch.: USM, 2018, 92 p. 

 

Rapoarte publicate / Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri 

internaţionale: 

1. DÎRU, M.; REVENCO, M.; PALAMARCIUC, O. O nouă metodă de analiză a potasiului în preparate 

farmaceutice. Târgul Internațional de Inventică Creativă pentru Tineret, ICE-USV, Suceava 7-9 

iunie 2018, p. 20.  

2. DÎRU, M.; RUSU, A.; POPOVICI, E.; PALAMARCIUC, O. Electrod Cu
2+

 - selectiv. Târgul 

Internațional de Inventică Creativă pentru Tineret, ICE-USV, Suceava 7-9 iunie 2018, p. 21. 

3. SÎRBU, A.; PALAMARCIUC, O. Proton dissociation constants of 5-sulfonate-salicylaldehyde 

thiosemicarbazone derivatives. IasiCHEM 2008, p. 56. 

4. STRATULAT, E.; SÎRBU, A.; PALAMARCIUC, O. et all. Synthesis and characterization of the 

copper(II) complexes of 4-methyl-imidazole-5-carbaldehyde thiosemicarbazone derivatives. 

IasiCHEM 2008, p. 55. 

5. PALAMARCIUC, O. Structural studies of products obtained on the activization of 

thiosemicarbazone drivatives ligand with 3d transition metals. IasiCHEM 2008, p. 18. 

 

Rapoarte publicate / Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri 

naţionale: 

http://dx.doi.org/10.1039/C8NJ04041A
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1. SÎRBU, A.; PALAMARCIUC, O. Studiul echilibrelor protolitice ale derivaților tiosemicarbazonei 

aldehidei 5-sulfosalicilice. Conferința științifică națională cu participare internațională: Integrare prin 

cercetare și inovare, USM, 9-10 noiembrie 2018, p. 193-196. 

2. DÎRU, M.; PRIJELEVSCAIA, A.; STARASCIUC, N. Analiza spectrofotometrică a amestecurilor de 

substanțe farmaceutice. Conferința științifică națională cu participare internațională: Integrare prin 

cercetare și inovare, USM, 9-10 noiembrie 2018, p. 208-211. 

 

X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute 2018  

Activizarea agenților de coordinare prin implicarea fragmentelor heterociclice în special derivații 

imidazolului pun în evidență o nouă serie de compuși coordinativi și liganzi noi cu proprietăți relevante. 

Astfel în urma îndeplinirii etapei au fost realizate sintezele compușilor coordinativi cu o serie de elemente 

d cu folosirea liganzilor tridentați derivați ai imidazolului și tiosemicarbazide N4 substituite. Produșii de 

reacție au fost caracterizați prin diferite metode fizico-chimice: IR, CHNS și raze X pe monocristal. 

Produșii separați au fost studiați prin diferite metode moderne: spectrofotometrice, magnetice și 

electrochimice. Pentru prima dată au fost prezentate proprietăți originale ale compușilor coordinativi ai 

cuprului cu interacțiuni feromagnetice cu derivații tiosemicarbazidei. 

În urma realizării acestui studiu au fost publicate două articole în reviste cu factor de impact. Este de 

menționat faptul ca aceste cercetări au fost realizate în colaborare cu mai mulți parteneri externi: Institutul 

de Chimie Macromoleculară Petru Poni; Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, România; Universitatea 

din Viena, Austria; CNRS-Grenoble, Franța. 

 

 

XI. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute în cadrul 

proiectului în anul 2018 

 

Cele mai semnificative rezultate obținute în anul curent sunt: sinteza, caracterizarea și studiul unui nou șir de 

compuși coordinativi cu proprietăți avansate: magnetice, biologice și analitice. Totodată studiul avansat al 

proceselor de complexare în soluție pun în evidență stabilitatea înnaltă a acestor compuși chiar și la concentrații 

extrem de mici, ceea ce mărește potențialul aplicativ al acestor materiale. 

 

XII. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi, etc.) 

 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Chimie, Diferite companii din domeniul industriei 

alimentare și farmaceutice. 
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Conducătorul proiectului _____________________________, _________________ 

       (nume, prenume, grad, titlu ştiinţific)             (semnătura) 
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Anexa 1.1. 

Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Direcţia strategică: 16.02 Materiale, tehnologii şi produse inovative 

Codul (cifrul): 15.817.02.29F 

Denumirea proiectului: Fenomene fononice şi termoelectronice în materiale nanostructurizate 

II. Obiectivele proiectului  

Principalul scop al proiectului este cercetarea teoretico-experimentală fundamentală a fenomenelor fononice 

şi termoelectrice în materialele nanostructurizate. În proiect se planifică efectuarea studiului teoretic 

multilateral al fenomenelor fononice şi transportului de căldură în aşa materiale nanostructurate ca grafenul 

laminat şi suprareţelele ordonate ori neordonate din nanocristale de siliciu sau germaniu, amplasate în matrici 

amorfe (siliciu amorf, SiO2, plastic). Partea experimental-teoretică a proiectului vizează studiul detaliat al 

fenomenelor termoelectrice în pelicule granulate subţiri din materiale compozite pe bază de oxizi metalici în 

sistemul ZITO (ZnO-In2O3-SnO2). În astfel de pelicule este posibilă realizarea valorilor înalte ale factorului 

termoelectric de calitate ZT~1 la temperaturi T~200-500 
о
С datorită efectului hemorezistiv dirijat şi 

autoorganizării regiunii din apropierea suprafeţei nanocristalitelor, care duc la majorarea bruscă a factorului 

electronic de putere şi concomitent la micşorarea conductibilităţii termice de reţea datorită împrăştierii 

puternice a fononilor pe interfeţele nanocristalitelor. 

III. Termenul executării  

2015-2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

3523,2 mii lei 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată  963,3  mii lei Executată  963,3  mii lei 

VI. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

LCŞ „Fizica şi ingineria nanomaterialelor şi sinergetica „E. Pokatilov” 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului  

 1. Nica Denis, cercetător științific principal 

2. Boldîrev Serghei, șef laborator  

3. Brînzari Vladimir, cercetător științific coordonator 

4. Cliucanov Alexandr, cercetător științific coordonator 

5. Isacova Calina, cercetător științific 

6. Cocemasov Alexandr, cercetător științific superior 

7. Crîşmari Dmitrii, cercetător științific 

8. Taracanova Larisa, inginer coordonator 

9. Roşca Liudmila, inginer cat. I 

10. Ivanov Mihail, cercetător științific superior 

11. Korotcenkov Ghenadii cercetător științific principal 

12. Paladi Florentin, cercetător științific principal 

13. Barsuc Alexandr, cercetător științific superior 

14. Boris Iulia cercetător științific superior 

15. Ascherov Artur, cercetător științific 

16. Gaiu Nicolae, cercetător științific 

17. Tacu Nina, inginer cat. I 

18. Railean Igor, tehnician cat.II 

19. Ciorici Corneliu, tehnician cat.I 

20. Nica Xenia, tehnician cat.I 

21. Ciopcic Irina. tehnician cat.II 
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VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2018  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului   

1 Studierea interacțiunei fonon-

magnon în semiconductorii 

feromagnetici 

A fost dezvoltată teoria stărilor plasmonice, fononice și 

magnonice legate. Au fost obținute ecuațiile seculare generale, 

care permit de a determina spectrul energetic al stărilor legate și 

de a analiza cazurile-limită de deosebire puternică între frecvența 

plasmonică și frecvențele fononilor și magnonilor. Se arată că 

cea mai puternică legare are loc în cazul energiilor apropiate ale 

stărilor fononice, plasmonice și magnonice.  

2 Studierea stărilor fononice în 

nanotuburile Si/SiO2 de tip 

“rolled-up”. 

A fost devoltat modelul teoretic ”face-centered-cubic cell” al 

oscilațiilor rețelei cristaline pentru studierea stărior fononilor 

acustici în nanotuburile Si/SiO2 de tip „rolled-up”. În cadrul 

acestui model au fost calculate spectrele energetice ale fononilor 

acustici. A fost stabilit faptul, că vitezele de grup ale fononilor în 

asfel de structuri sunt mai mici decât în nanofirele omogene din 

siliu, datorită „confinement”-ului mai puternic al fononilor în 

aceste structuri, cât și datorită influenței materialului SiO2 cu 

viteză acustică mai joasă. Aceste rezultate permit de a prognoza 

micșorarea conductibilității termice de rețea în nanotuburile 

Si/SiO2 cercetate comparativ cu nanofirele omogene din siliciu. 

3 Studierea proprietăților 

structurale ale peliculelor 

nanocristaline din sistemul 

ZITO cu diversă compoziție și 

diverse adaosuri in scopul 

majorării eficienței 

termoelectrice. 

I. Prin metoda TDTR femtosecundică au fost măsurate 

dependențele conductibilității termice a peliculelor  ZnxInSnxO1.5, 

în domeniul soluțiilor solide omogene x=0-0.4, cât și a 

peliculelor ITO(5 și 10%Sn):Ga  în diapazonul adaosurilor  de 

Ga 0-30at% (în etapele anteriore ale proiectului am arătat, că 

aceste pelicule demostrează cele mai înalte valori ale factorului 

termoelectric de putere PF). Au fost stabilite cele mai optimale 

compoziții ale peliculelor, care asigură o valoare minimală a  

conductibilității termice. 

II. A fost efectuată cercetarea difractogramelor Roentgen a 

peliculelor subțiri din oxid binar ZIO cu diverse compoziții 

х=[Zn]/[In] în domeniul  x=0-2. Această cercetarea a permis de a 

stabili un șir de faze nanocristaline ale ZnO (cubică, hexagonală 

și romboedrică). Creșterea fazei soluției solide  In2O3(ZnO)3 cu 

conductibilitate electrică maximală este insuficientă împreună cu 

dominarea creșterii fazei  In2O3 cu conductibilitate termică joasă. 

Toate aceste circumstanțe au permis de a stabili cauzele căderii 

semnificative a conductibilității electrice în peliculele cercetate 

comparativ cu sinteza la temperaturi înalte și de a elabora 

recomandări privind tehnologia de depunere și creștere a 

factorului PF pentru aceste pelicule. 

III. Prin metoda spectroscopiei fotoelectronice Roentgen (XPS) 

au fost cercetate peliculele In2O3 cu care a fost implantat Fe(~10 

vol.%, Е=30 keV ). Acest oxid înti-un interval larg de compoziții 

ZITO determină rețeana cristalină a lui, iar Fe (ca și Ga) 

presupunem că poate servi drept indicator al stării spațiale și de 

sarcină în rețea. Spectrele XPS demonstrează, că Fe este o 

impuritate de subtituire, iar starea de sarcină a ei este +3. Ionii de 

Fe se află în stare paramagnetică local neordonată cu spin înalt. 

Acest rezultat permite de a interpreta un șir de rezultate, obținute 

de alte grupuri de experimentatori și descrise în articole 

științtifice, dedicate cercetării și utilizarii In2O3 în spintronică 

[Sh. Yan et al. Appl. Phys. Lett. 104, 062404 (2014); XXX și 

altele]. 

IV. Prin metoda XPS a fost efectuată cercetarea interacțiunii 
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suprafeței oxidului cu metale din grupul nobil pe exemplul 

peliculei SnO2:Rh (gradul de acoperire 0-0.1 ML, evaporare în 

facsicol electronic). Se arată , că în domeniul acoperirilor mici 

(<0.01ML ) Rh se află în stare atomară dispersă cu creșterea 

acoperirii are loc formarea clusterilor cu dimensiuni mai mici de 

1-2 nm. În acest timp în tot diapazonul de acoperiri refacerea 

suprafeței oxidului și oxidarea Rh nu s-au observit. Rezultatele 

obțibute sunt importante pentru înțelegerea naturii catalizei 

heterogene și a sensibilității la gaze a oxidului metalic. 

V. În baza analizei informației existente despre chemisorbția 

atomică a oxigenului și a stărilor lui de sarcină (inclusiv analiza 

calculelor DFT), a fost propus modelul cantitativ strict al 

sensorului de gaze pe exemplul interacțiunii cu О2, СО, H2O, 

care descrie toate caracteristicile funcționale de baza ale 

sensorului. Modelul este bazat pe o altă abordare a stărilor de 

sarcină a oxigenului О
о
,
 
О

-
, О

2-
 și aplicării în ecuațiile cinetice a 

vitezilor de reacție cu faza gazoasă și conductibilitatea de bandă 

a particulelor de bază pe suprafața oxidului semiconductor (în  

stare de receptor). Starea convertorului este descrisă în cadrul așa 

numitului model de filtrare al barierei de potențial. 

 

IX. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la 

proiectul dat pe anul 2018 (conform formei 4 din structura raportului) 

- monografii (naţionale / internaţionale) 

1. KOROTCENKOV, G. Handbook of Humidity Measurement: Methods, Materials and Technologies, 

Vol. 1: Spectroscopic Methods of Humidity Measurement, CRC Press, Boca Raton, USA, 2018. 390 

p. ISBN 9781138300217 - CAT# K35697.  

 

- articole din reviste cu factor de impact: 

• articole din reviste cu factor de impact mai mare 3 

2. BRINZARI, V.; KOROTCENKOV, G.  Kinetic approach to receptor function in chemiresistive gas 

sensor modeling of tin dioxide. Steady state consideration, Sensors and Actuators B, 2018, 259, 443–

454. ISSN: 0925-4005. doi.org/10.1016/j.snb.2017.12.023 (IF: 5.677). 

3. KOROTCENKOV, G.; BRINZARI, V.; CHO, B.K. In2O3- and SnO2-based ozone sensors: Design 

and characterization. Crit. Rev. Sol. St. Mater. Sci. 2018, 43(2), 83–132. ISSN: 1040-8436.  

dx.doi.org/10.1080/10408436.2017.1287661 (IF: 6.445). 

 

 articole din reviste cu factor de impact 1,0-2,9  

4. BANICHUK, N.; BARSUK, A.; IVANOVA, S.Y.; MAKEEV, E.; NEITTAANMAKI, P.; 

TUOVINEN, T. Analysis and optimization against buckling of beams interacting with elastic 

foundation. Mecanics Based Design of Structures and Mashines. 2018, 46, 615-633.  

doi.org/10.1080/15397734.2017.1377619 (IF: 1.115). 

5. BANICHUK, N.; BARSUK, A.; IVANOVA, S.Y.; JERONEN, J.; MAKEEV, E.; TUOVINEN, T. 

Vibrations of an Continuos Web on Elastic Supports. Mechanics Based Design of Structures and 

Mashines. 2018, 46(1), 1-17. doi.org/10.1080/15397734.2016.1261034 (IF: 1.115) 

6. BARSUK, A.A.; PALADI, F. Bifurcation and stability analysis of the equilibrium states in 

thermodynamic systems in a small vicinity of the equilibrium values of parameters. Journal of 

Statistical Physics, Springer US. 2018, 171(2), 361-381. ISSN: 0022-4715. doi:10.1007/s10955-018-

2011-3  (IF: 1.496). 

7. COCEMASOV, A.; ISACOVA, C.; NIKA, D. Thermal transport in semiconductor nanostructures, 

graphene, and related two-dimensional materials. Chin Phys. B. 2018, 27, 056301 (9 pages). ISSN: 

1674-1056. doi: 10.1088/1674-1056/27/5/056301. (IF: 1.603). 

8. KOROTCENKOV, G.; BRINZARI, V.; HAM, M.-H. In2O3-based thermoelectric materials: the state 

of the art and the role of surface state in improvement of the efficiency of thermoelectric 

conversion. Review. Crystals, 2018, 8(14), 1-37.  ISSN: 2073-4342. doi:10.3390/cryst8010014 (IF: 

2.075). 
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9. KOROTCENKOV, G.; BRINZARI, V.; HANYŠ, P.; NEHASIL, V.  XPS study of the SnO2 films 

modified with Rh. Surf. Interface Anal., 2018, 50(8), 795-801. ISSN: 1096-9918.  

doi:10.1002/sia.6476 (IF: 1.263).  

10. ROTARU, A.; LUPASCU, T.; PALADI, F. (Guest Editors), Thermal analysis and calorimetry in the 

study of materials and processes for fundamental sciences and various applications in Central and 

Eastern Europe. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Springer, 2018, 134, (1) 1−5. ISSN: 

1388-6150. doi.org/10.1007/s10973-018-7698-5 (IF: 1.93) 

11. КОРОТИН, М.А.; АНОХИН, А.О.; ЖИДКОВ, И.С.; КУХАРЕНКО, А.И.; ЧОЛАХ, С.О.; 

ГАВРИЛОВ, Н.В.; БРЫНЗАРЬ, В.И.; КУРМАЕВ, Э.З. Магнитное состояние примесных ионов 

железа в In2O3. Письма в ЖЭТФ, 2018, 108 (8), 568-573. ISSN: 0370-274X. doi: 

10.1134/S0370274X18200092 (IF: 1.363). 

 

 articole din alte reviste editate în străinătate 
12. KOROTCENKOV, G.; BRINZARI, V.; HAM, M.-H. Materials acceptable for gas sensor design: 

Advantages and limitations. Key Eng. Mater., 2018, 780, 80-89. ISSN: 1662-9795. 

doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.780.80. 

13. NIKA, D.L. Phonon engineering at nanoscale. Journal of Materials Science and Nanotechnology, 

2018, 2, 11. ISSN: 2348-9812. 

14. KHOVAYLO, V.; KOROTCENKOV, G.  (eds.) Key Engineering Materials, Vol. 780. Material and 

Manufacturing Technology IX. Trans Tech Publications, Zurich, Switzerland, 2018. 120 p. ISBN-13:  

978-3-0357-1355-8.  

 

- articole din reviste naţionale: 

• categoria C 
15. ZOREA, P.; PALADI, F.; BRAGARU. T. Prediction of perceived image quality by mobile devices 

users. Moldavian Journal of Physical Sciences. 17(1-2). ISSN: 1810-648X 

 

- poarte publicate/Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri 

(naţionale / internaţionale): 
16. BARSUK, A.; PALADI, F. Bifurcation, stability and sensitivity analyses of the thermodynamic 

systems equilibrium states. 9
th
 International Conference on Materials Science and Condensed Matter 

Physics (MSCMP 2018). Book of abstracts. Chisinau, Moldova, 25−28 September 2018, p.65.  

17. BRINZARI, V.; KOROTCENKOV, G.; DAMASKIN, I. Band gap persistent photoconductivity in 

SnO2 nanocrystalline films: nature of local states, simulation and comparison with experiment. ISPC 

"Modern information and electronic technologies", MIET-2018. Odessa, Ukraine, 28 May- 1 June, 

2018, p. 127-128. 

18.  ENI, N.; PALADI, F.; CIOBU, V. Compararea modelelor de individualizare a sistemelor hipermedia 

adaptive în baza sistemului informațional de management în educație. Conferinţa ştiinţifică naţională 

cu participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”. Rezumate ale comunicărilor: 

Științe ale naturii și exacte. USM, Chisinau, Moldova, 08−09 noiembrie 2018, p.249−252. 

19. FESENKO, O.; YAREMKEVICH, A.; KOVALCHUK, S.; CHEROPKINA, H.; VOVK, V.; 

COCEMASOV, A.; ISACOVA, C.; NIKA, D. Phonons in Graphene and Graphene/Au surfaces. 

International research and practice conference: Nanotechnology and Nanomaterials NANO-2018, 

Kiyv, Ucraina, 27-30 august, 2018. Abstract book, p. 779-780. 

20. KOVALCHUK, S.; YAREMKEVICH, A.; FESENKO, O.; CHEROPKINA, H.; CHAYKA, M.; 

COCEMASOV, A.; NIKA, D. Raman spectroscopy for characterizing conductivity of graphene-

based films. International research and practice conference: Nanotechnology and Nanomaterials 

NANO-2018, Kiyv, Ucraina, 27-30 august, 2018. Abstract book, p. 783-784.  

21. NIKA, D.L. Theory of phonon specific heat in grapheme. 9-th International Conference on Materials 

Sciences and Condensed Matter Physics, Chisinau, September 25-28, 2018. Abstracts, p. 59. 

22. PALADI, F.; PRIMAC, V. Mutual influences of the modern information technologies and energetic 

industry. 11th International Conference on Industrial Power Engineering (CIEI-2018). Abstracts. 

Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, România, 27−29 June 2018, p.60.  

23. КЛЮКАНОВ, А.; НИКА, Д. Намагниченность насыщения ферромагнетика. Conferinţa 

Ştiinţifică Naţională cu participare internaţională ,,Integrare Prin Cercetare şi Inovare». Rezumate 

ale comunicărilor: Ştiinţe ale naturii şi exacte. USM, Chişinău, R. Mоldova, 08-09 noiembrie 2018, 
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p.293-294. 

24. РАЙЛЯН, И.; НИКА, Д. Акустические фононы в Si/Ge/Si и Ge/Si/Ge наноструктурах. 

Conferința științifică națională cu participare internațională,, Integrare Prin Cercetare şi Inovare». 

Rezumate ale comunicărilor: Ştiinţe ale naturii şi exacte. USM, Chişinău, R. Mоldova, 08-09 

noiembrie 2018, p.292. 

 

X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute 2018  

Căutarea materialelor nanostrcturizate noi cu proprietăți electro- și termoconductibile optimale 

continuă să fie una din direcțiile principale de cercetare științifică în lume. Fără astfel de materiale nu 

sunt posibile nici miniaturizarea continuă a dispozitivelor electronice existente, nici crearea 

dispozitivelor noi de inteligență și tehnologie înaltă, utilizate în diverse sfere ale activității umane. În 

cadrul proiectului a fost demonstrat teoretic faptul, că vitezele de grup ale fononilor acustici în 

nanotuburile Si/SiO2 de tip „rolled-up” sunt semnificativ mai joase decât în nanofirele omogene de 

siliciu. De aceea astfel de nanotuburi pot să posede o conductibilitate termică joasă și să fie de 

perspectivă în aplicațiile termoelectrice. De asemenea, în cadrul proiectului au fost continuate 

cercetările experimentale ale proprietăților structurale și termoelectrice ale oxizilor de bandă largă din 

sistemul ZITO. Dezvoltarea microelectronicii de temperatură înaltă (TÎ) stimulează cercetarea acestor 

compuși în lumea întreagă. Astfel de oxizi pot fi utilizați nu doar ca contacte transparente și ecrane de 

protecție IR, lucru care este deja realizat, dar și în calitate de sensori UF și de gaze, convertori termici, 

elementele ale optoelectronicii, electronicii de forță și de TÎ, elemente ale spintronicii.  

Noutatea și nivelul științific înalt al rezultatelor obținute este confirmat de publicațiile în revistele 

internaționale de frunte cu factor de impact înalt ale participanților la proiect. Rezultatele obținute 

demonstrează perspectivele înalte de aplicare a peliculelor ZITO în energetica „verde” și în sistemul 

„smart”de monitorizare a mediului înconjurător. 
 

XI. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute în cadrul 

proiectului în anul 2018 

1. S-a elaborat teoriei de funcționare a sensorului chemoresistiv pe baza oxidului metalic semiconductor 

(OMS) în forma cea mai consecventă - de la reprezentătorile semifenomeologice ale orbitelor electronice 

ale centrului de adsorbție pe bază de oxigen, a stărilor de sarcină ala lui și a interacțiunii cu benzile de 

conductibilitate electronice, până la reprezentarea așa numitei funcții receptoare prin ecuațiile cinetice cu 

vitezele tuturor reacțiilor de interacțiune pe suprafața sensorului. În această reprezentare forma "neutra" a 

oxigenului posedă cele mai mari posibilități de reacționare cu moleculele detectate datorită prezenței unui 

electron impar. În funcția de convertare a semnalului receptor în semnalul de ieșire al sensorului a fost 

utilizat algoritmul modelului de filtrare a barierei de potențial ținându - se cont de principalele mecanisme 

de împrăștiere a purtătorilor de sarcină în OMS de bandă largă. Modelul aplicat pe exemplul oxidului 

SnO2, care detectează CO și H2O, permite de a descrie în detalii majoritatea caracteristicilor funcționale 

ale sensorului. Modelul elaborat este rezultatul cercetărilor abordări multianuale și a analizei diferitor 

abordări experimentale și teoretice în adsorbția din acest domeniu. Rezultatele acestei cercetători sunt 

publicate în revista științifica internațională Sensors and Actuators B cu factorul de impact (FI) înalt: 

FI=5.677. 

 

2. S-a stabilit, că viteza de grup a modelor fononice în nanotuburile Si/SiO2 de tip „rolled-up”. este cu mult 

mai mică decât în nanofirele omogene din siliciu cu același diametru. Acest lucru semnifică faptul, că 

transportul de căldură în nanotuburi decurge mult mai lent decât în nanofire. Prin urmare, nanotuburile 

Si/SiO2 pot fi materiale de perspectivă pentru aplicațiile termoelectrice și termoizolante. În baza 

rezultatelor obținute se elaborează un articol științific, care urmează a fi prezentat în revista internațională 

Physica E cu factor de impact 2.39. 

 
XII. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi, etc.) 

 

Întreprinderile și institutele de cercetare științifică, care se ocupă de ingineria proprietăților electronice, 

optoelectronice și termice ale nanostructurilor.  
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FIȘELE ELABORĂRILOR 

Anexa E2 
 

I. Denumirea şi tipul lucrării 

Kinetic approach to receptor function in chemiresistive gas sensor modeling of tin dioxide . 

Steady state considration. Sensors & Actuators B 259 443-454 (2018)  

Articol științific, publicat în revista internațională cu factorul de impact 5.677 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

15.817.02.29F: “Fenomene fononice şi termoelectronice în materiale 

nanostructurizate” 

III.  ISBN-ul lucrării 

 ISSN: 0925-4005. doi.org/10.1016/j.snb.2017.12.023 

IV. Autorul (ii) lucrării 

 Brînzari Vladimir, doctor în şt. fiz.-mat., conferenţiar cercetător, LCŞ 

„Fizica şi ingineria nanomaterialelor  E. Pokatilov”, Universitatea de Stat din 

Moldova; 

Korotcenkov Ghenadii, doctor-hab în şt. fiz.-mat., conferenţiar cercetător 

LCŞ „Fizica şi ingineria nanomaterialelor E. Pokatilov”, Universitatea de Stat 

din Moldova; 

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

În lucrare este descrisă abordrea cinetică a modelului fenomelogic al sensorului de gaze 

hemoresistent, bazat pe presetarea netradițională a formelor încărcate ale oxygenului de chemisorbție 

și evidența ulterioră a vitezelor reacților superficiale în ecuațiile cinetice care descrie interacțiunea 

tuturor particulelor cu faza gazoasă și banda de conductibilitate a oxidului semocoductor. Calcul 

cantitativ strict pentru sensorul de gaze pe bază de SnO2, care descrie toate caracteristicile funcționale 

principale în diapazonul temperaturilor de lucru de 150-600 
o
C, a fost elaborat pe exemplul 

interacțiunilor cu O2, CO; H2O. Modelul se acordă bine cu caracteristicile experimentale și permite 

de a interpreta particularitățile comportamentului lor. 

 

 

Anexa 2 

 

I. Denumirea şi tipul lucrării 

 

 

 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată 

lucrarea 

15.817.02.29F: “Fenomene fononice şi termoelectronice în materiale 

nanostructurizate” 

III.  ISBN-ul lucrării 

 ISBN-10: 1138300217;  ISBN-13: 978-1138300217 

IV. Autorul (ii) lucrării 

Handbook of Humidity Measurement. Methods, Materials and 

Technologies. Volume 1: Spectroscopic Methods of Humidity 

Measurement, CRC Press, Boca Raton, USA, 2018, 390 p. 

Monografia, editată peste hotare 
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Korotcenkov Ghenadii, doctor-hab în şt. fiz.-mat., conferenţiar cercetător LCŞ „Fizica şi 

ingineria nanomaterialelor E. Pokatilov”, Universitatea de Stat din Moldova; 

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

Volumul I al  “Спектроскопические Методы Измерения Влажности” este axat asupra 

analizei aparateloor, bazate pe metode optice de măsurare, inclusiv hidrometrele și 

sensorii pe bază de fibră optică de diferite tipuri.  Această carte este destinată 

cercetătorilor și inginerilor, cât și profesorilor și studenților, care planifică ori deja 

efectueaze cercetări legate de stabilirea influenței umidității asupra organismelor vii, 

climei și proprietăților materialelor, și care doresc să-și aprafundeze cunoștințele în 

domeniul sensorilor de umiditate. În această carte ei vor găși informație vastă, care le va 

permite să înțeleagă principiile de funcționare și să obțină cunoștințe necesare pentru 

elaborarea și constituirea unor astfel de sensori. 

 

 

Anexa 2 

I. Denumirea şi tipul lucrării 

Review „In2O3-based thermoelectric materials: the state of the art and the role of surface 

state in improvement of the efficiency of thermoelectric conversion” Crystals 8 (1) (2018), 

14. 

Articol științific de sinteză, publicat în revista internațională cu factorul de impact 2.144 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

15.817.02.29F: “Fenomene fononice şi termoelectronice în materiale 

nanostructurizate” 

III.  ISBN-ul lucrării 

ISSN 2073-4352; doi:10.3390/cryst8010014  (IF=2.144) 

IV. Autorul (ii) lucrării 

Korotcenkov Ghenadii, doctor-hab în şt. fiz.-mat., conferenţiar cercetător LCŞ 

„Fizica şi ingineria nanomaterialelor E. Pokatilov”, Universitatea de Stat din 

Moldova; 

 Brînzari Vladimir, doctor în şt. fiz.-mat., conferenţiar cercetător, LCŞ „Fizica 

şi ingineria nanomaterialelor  E. Pokatilov”, Universitatea de Stat din 

Moldova; 

 Moon-Ho Ham , Prof., Gwangju Institute of Science and Technology, 

Gwangju, Korea (Rep. of). 

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

În acest articol sunt precăutate proprietățile termoelectrice ale oxizilor metalici pe bază In2O3 în 

comparare cu alte materiale termoelectrice. A fost elaborată concluzia, ca oxizii 

nanostructurizați In2O3:Sn sunt de perspectivă în aplicațiile termoelectrice la temperaturi 

ridicate. Datorită specificului proprietăților superficiale ale In2O3 și a efectului de filtrare este 

posibilă micșorarea considerabilă a conductibilității termice și realizarea unei eficacități a 

convertării termoelectrice, care este inaccesibilă pentru materialele volumetrice. Se arată, ca 

starea frontierei de separare a nanocristalitelor, necesare obținerii unui efect de filtrare 

maximal, poate fi obținută ptin (1) ingineria parametrilor frontierei de separare, (2) controlul 

compoziției mediului gazoas ori (3) prin alegerea temperaturii de lucru corespunzătoare.   
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Activitatea editorială (publicaţii) în anul 2018 
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Conducătorul  proiec tului   Nica Denis, dr.  hab., conf. univ.,                                     
    ( n u m e ,  p r e n u m e ,  g r a d ,  t i t l u  ş t i i n ţ i f i c )                         ( s e m n ă t u r a )  
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Anexa 1.1. 

 

Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Direcţia strategică: cod 05 Biotehnologie 

Codul (cifrul): 15.817.05.02F   

Denumirea proiectului: Substanţele biologic active ca bază a valorificării biotehnologiilor moderne în 

modularea şi adaptarea proceselor metabolice ale organismelor vii 

II. Obiectivele proiectului  

 investigarea proteinelor alergenice din seminţe: cercetarea schimbării  structurale a proteinelor prin 

proteoliza lor limitată sub acţiunea enzimelor exogene pentru reducerea alergenicităţii globulinelor 

alergene prin eliminarea regiunilor moleculei, care conţin epitopii IgE (imunoglobuline de tip E); 

 scriningul prin analiza biochimică a liniilor consangvinizate recombinante ale populaţiei la plantele 

agricole pentru cartografierea QTL (Quantitative Trait Loci) şi determinarea locusurilor responsabili 

de calităţile economice importante; 

 elucidarea efectului diferitor factori biotici la acumularea terpenoizilor în plantele medicinale şi 

activitatea fiziologică a componentelor lor individuale; 

 studiul markerilor moleculari pentru identificarea genotipurilor valoroase de soia (Glicine max (L.) 

Merr. ); 

 realizarea analizelor molecular genetice cu utilizarea markerilor SSR (Single Nucleotide Repeats); 

 analiza statistică și bioinformațională a rezultatelor reacției PCR (Polymerase Chain Reaction) 

realizate cu markerii moleculari selectați; 

 estimarea efectului şi influenței tincturii de propolis asupra glicemiei în dereglările metabolismului 

glucidic;  

 efectuarea analizei stării funcţionale a pancreasului endocrin în diabetul experimental pe fondalul 

administrării preparatului de origine naturală; 

 elaborarea unor  recomandări referitor la importanţa utilizării  preparatelor naturale ca adjuvante în 

tratamentul diabetului zaharat tip II; 

 publicarea ghidului referitor la activitatea preparatelor de origine naturală asupra sistemelor 

organismului uman; 

 studiul particularităţilor morfologice şi biochimice ale cianobacteriei nevalorificate Nostoc 

halophilum, izolate din solurile Moldovei - sursă de substanţe biologic active, inclusiv polizaharide; 

 cercetarea acţiunii unor factori fizico-chimici asupra acumulării polizaharidelor la cianobacteriile 

Spirulina platensis şi Nostoc halophilum; 

 elaborarea protocolului şi a schemei tehnologice de extragere şi obţinere a polizaharidelor şi a altor 

substanţe bioactive din biomasa de Spirulina platensis şi Nostoc halophilum;  

 determinarea naturii proteoglicanice a preparatelor endopolizaharidice prin cromatografie pe coloana 

de Toyo-Pearl; 

 determinarea activităţii antioxidante ale preparatelor polizaharidice din Spirulina platensis şi Nostoc 

halophilum, capacităţii de stabilizare a emulsiilor ulei/apă şi de formare a gelurilor. 

III. Termenul executării  

2015-2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

7299,8 mii lei 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată  1947,7 mii lei Executată 1947,7 mii lei 

VI. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

LCŞ Biochimia Plantelor 

LCŞ Ecofiziologia Umană şi Animală 

LCŞ Ficobiotehnologie 

LCŞ Securitate biologică 

VII. Executorii   
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 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

1.  Şutov Andrei, cerc.şt.principal 

2.  Kahovskaia Irina, şef laborator 

3.  Rudacova Angela,  cerc.şt.coord. 

4.  Peleah Elena, cerc.şt.super. 

5.  Melnic Victor, cerc.şt.super.   

6.  Cherdivară Ala, cerc.şt. 

7.  Rudacov Serghei, cerc.şt. 

8.  Stepurina Tatiana, cerc.şt. 

9.  Climova Natalia, cerc.şt.stag.  

10.  Lollo Liudmila, ing. coord. 

11.  Socinschi Maria, tehn. cat. I. 

12.  Leşanu Mihail, şef laborator, cerc. şt. coord. 

13.  Bîrsan Ana, cerc. şt. coord. 

14.  Morari Lilia, cerc.  şt. stag. 

15.  Frunză Maria, cerc.  şt. 

16.  Armas Angela, lab. super. 

17.  Moldovan Anna, cerc.  şt. stag. 

18.  Tulbea Oxana, tehnic. cat. I. 

19.  Crivoi Aurelia, director de proiect, cerc.şt.principal 

20.  Bacalov Iurie,  şef laborator 

21.  Chiriţa Elena, cerc.şt.coord. 

22.  Casco Doina, cerc. şt. 

23.  Ilieş Ana, cerc. şt. 

24.  Cojocaru Ana, cerc. şt. 

25.  Croitori Constantin, cerc. şt. 

26.  Para Iulian, cerc. şt. 

27.  Veriga Alexandru, tehnic. cat.I 

28.  Ciocîrlan Victor, cerc. şt. super. 

29.  Bîrsan Drăgălina, tehn. cat.I 

30.  Pozdneacova Ilona, cerc.şt. 

31.  Verebcean Ana, cerc.şt.stag. 

32.  Druța Adriana, cerc.şt.stag. 

33.  Bulimaga Valentina, cerc. şt. coord. 

34.  Bulimaga Maria-Bianca, cerc.şt.stag. 

35.  Zosim Liliana, cerc. şt. super. 

36.  Reva Veceslav, cerc. şt. coord. 

37.  Trofim Alina, cerc. şt. super. 
 

VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2018  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului   

1.  Proteoliza limitată a proteinelor 
alergenice din extractele 

nepurificate din seminţele de 

arahide şi soia sub acţiunea 

papainei. 

 Polimorfismul la semne 

biochimice de calitate a 

seminţelor unor specii a 

genului Brassica şi Raphanus  

şi colecţiei generale Brassica 

rapa (VIR) pentru studii 

genetice şi de selecţie. 

 A fost relevată similitudinea caracterului modificării prin proteoliza 

limitată cu papaină a globulinelor alergenice purificate şi nepurificate 

din seminţele de arahide şi soia. 

Polimorfizmul în spectrele izoformelor de esteraze a fost determinat 

pentru seminţele - B.rapa, mai semnificativ (două grupuri); B.napus - 

un set de izoforme foarte slab cu similitudine mare; R. sativa -  benzile 

Gr.1 cu polimorfism semnificativ; colecţia principală de B.rapa - 13 

benzi în 3 grupuri de izoforme. 

Componentele principale ale uleiului esenţial M.pulegium L. sunt  

mentolul, pulegonul, piperitonul, mentofuranul.  Descendenţii 

generativi ai polinizării libere a 2 populaţii de M.longifolia (L.) huds se 

caracterizează prin scăderea ponderei de ulei şi acumularea 
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 Caracteristica biochimică a 
uleurilor eterice a speciilor de 

mentă şi altor specii de plante 

aromatice pe parcursul 

perioadei de vegetaţie, 

descendenţii lor generativi, 

selectarea formelor perspective. 

predominant a mentolului, linaloolului, ceto-oxizilor.  Forma spontană 

de M. verticilata L. (Iargora) sintezează mentol, menton, mentilacetetă, 

piperiton, cu recolta înaltă de biomasă, cu mentol liber până la 75%. 

Formele de mentă Victoria şi Speranţa acumulează maxima de ulei 

esenţial în faza de înflorire în masă. A fost obţinut brevet la soiul Nistru 

R1 de Mentha piperita L. 

2.  Analiza eficacității marcherilor 
moleculari selectaţi pentru 

identificarea genotipurilor 

valoroase de Glycine max (L.) 

Merrill după gradul de 

toleranţă la factorii abiotici. 

 Stabilirea unor anumite 

caractere anatomice, fiziologice 

şi biochimice ce vor putea fi 

utilizate la selectarea 

genotipurilor valoroase de 

Glycine max (L.) Merrill după 

gradul de toleranţă la factorii 

abiotici. 

Utilizarea markerului molecular SSR Sat_175 a permis de a identifica 

polimorfismul genetic al genotipurilor de soia incluse în studiu cu 

diferită toleranță la secetă, generând un număr variabil de ampliconi. 

Electroforeza în gel de poliacrilamidă a produsului PCR a permis 

separarea mai bună a fragmentelor de ADN în intervalul 100-400 pb 

pe când analiza în gel de agaroză în intervalul 500-1400 pb. 

În rezultatul analizei produsului PCR prin electroforeza în gel de 

agaroză și gel de poliacrilamidă conform lungimii a fost stabilită 

prezența a două grupuri de ampliconi, I – în intervalul 100-400 pb, și II 

– în intervalul 600-1400 pb. Prezintă interes deosebit continuarea 

studiilor privind polimorfismul genetic al genotipurilor autohtone de 

soia cu trăsături economice valoroase și aplicarea markerilor SSR 

pentru selecția genotipurilor. 

 

3.   Evidenţierea efectului  
biostimulator al  tincturii de 

propolis în tratamentul  

dereglărilor metabolice şi 

imune. 

 Prezentarea recomandărilor de 
bază referitoare la utilizarea 

biopreparatului Diaproptin în 

profilaxia diabetului tip II. 

 

S-a analizat gradul înalt de bioaccesibilitate şi asimilare a substanţelor din 

compoziţia tincturii de propolis (preparatul Diaproptin), influențând 

benefic asupra manifestărilor clinice şi de laborator, ceea ce este foarte 

important în profilaxia diabetului zaharat tip II. 

Au fost efectuate investigaţii experimentale comparative ale glucozuriei, 

proteinuriei şi cetonuriei pe fondul administrării preparatului Diaproptin. 

Rezultatele obţinute în urma acestui studiu evidenţiază eficacitatea 

utilizării preparatului Diaproptin asupra comportamentului, aspectului 

exterior şi simptomelor primare ale diabetului zaharat în loturile supuse 

studiului.  

Recomandăm preparatul Diaproptin în cazul diabetului de tip II cu scopul 

de a activa procesele de metabolizare a grăsimilor hepatice, pentru 

stimularea imunităţii şi în calitate de mijloc pentru a mări bazicitatea în 

organismul înclinat spre acidoză.  

S-a constatat acţiunea hipoglicemică a biopreparatului, ce are loc datorită 

flavonoidului sylibina, precum şi prin intermediul microelementelor şi 

vitaminelor, deoarece unele din ele, participă în reglarea metabolismului 

glucidic.  

S-a demonstrat efectul insulinotrop al preparatului Diaproptin, care este 

rezultatul acţiunii directe a derivatului cu magneziu al rutozidului, ceea 

ce conduce la modificarea activităţii secretorii a celulelor beta.  

Rezultatele obţinute ar putea fi utilizate ca bază teoretică pentru cercetările 

fundamentale în scopul stabilirii mecanismelor de majorare a rezistenţei 

organismelor vii vizavi de patologiile contemporane, cât şi în practica 

farmacologică. 

4.  Studiul particularităţilor morfo-

logice şi biochimice ale ciano-

bacteriei nevalorificate Nostoc 

halophilum, izolate din solurile 

Moldovei - sursă de substanţe 

biologic active, inclusiv 

polizaharide.  

 Cercetarea acţiunii unor factori 
fizico-chimici asupra acumulării 

polizaharidelor la cianobacte-

riile Spirulina platensis şi 

Nostoc halophilum.  

 Elaborarea procedeelor origi-

nale şi eficiente de extragere şi 

purificare a complexului de 

A fost izolată în cultură pură o tulpină de cianobacterie nevalorificată 

Nostoc halophilum Hansg.  cu o componenţă biochimică originală şi 

este un material nou în domeniul biotehnologiei care poate servi sursă 

de substanţe biologic active, în special de polizaharide.Intensificarea 

sintezei exopolizaharidelor la Nostoc halophilum  este stimulată prin 

utilizarea a 2 factori de stres: adăugarea la a 7 zi a acetatului de amoniu 

şi majorarea iluminării de la 1500 până la 2500 lx.  

A fost stabilit efectul reglator maxim al acetatului de Cu(II), 

comparativ cu alţi acetaţi asupra conţinutului polizaharidelor la 

cianobacteria Spirulina platensis. Din punct de vedere a valorificării 

biotehnologice a exo- şi endopolizaharidelor într-un flux tehnologic 

integru este avantajoasă cultivarea mixotrofă a spirulinei cu 

suplimentarea acetatului de cupru în concentraţii de 2-2,5 mg/l cu adaos 

de glucoză(2g/l), concomitent cu varierea regimului  de iluminare din a 

7 zi la 5500lx. 

Au fost elaborate 2 procedee noi de obţinere a polizaharidelor din 
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polizaharide din biomasa ciano-

bacteriilor Spirulina platensis şi 

Nostoc halophilum Hansgirg. şi 

tehnologiilor de obţinere a unor 

produse polifuncţionale poli-

zaharidice cu posibile efecte 

sanogene. 

biomasa de Spirulina platensis şi Nostoc halophilum care se deosebesc 

prin: condiţiile de cultivare; componenţa mediului nutritiv; natura 

reagenţilor utilizaţi ca reglatori ai productivităţii şi sintezei poli-

zaharidelor; modul de distrugere a pereţilor celulari; natura solventului 

utilizat pentru extragerea polizaharidelor. A fost propusă schema 

tehnologică de realizare a procedeelor de extragere şi obţinere a 

polizaharidelor din biomasa cianobacteriilor studiate. A fost stabilită 

natura proteoglicanică a preparatelor de endopolizaharide obţinute din 

biomasa cianobacteriilor Spirulina platensis şi Nostoc halophilum. A 

fost obţinut un preparat polizaharidic cu seleniu, care posedă o 

capacitate antioxidantă înaltă (33,08% inhibiţie), depăşind de 1,5 ori 

activitatea antioxidantă a endopolizaharidelor (22,19% inhibiţie). A fost 

stabilit că polizaharidele obţinute din spirulină manifestă o capacitate 

înaltă de stabilizare a emulsiilor şi pot forma gel doar în prezenţa 

ionilor de Ca
2+
, urmată de adăugarea unor soluţii de alcool de 60-80 % 

şi la tratare termică. Gelurile polizaharidelor includ structuri liniare 

şi/sau neregulate care pot fi identificate cu ochiul liber ca floculi şi prin 

colorare la microscop. 

IX. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la 

proiectul dat pe anul 2018 (conform formei 4 din structura raportului) 

 

– Manuale/ dicţionare/ lucrări didactice (naţionale / internaţionale), 

1. BACALOV Iu. Tratamente naturiste: Ghid fitoterapeutic cu elemente de anatomie şi fiziologie, 

Chişinău: CEP USM, 2018, p.108. ISBN 978-9975-142-29-8. 

2. MOLDOVAN A. Sistemul de Agricultură Ecologică: Manual de instruire pentru formatori și 

fermieri: Ciubotaru Valentin, Bucătaru Nicolae, et. al. Unitatea Consolidată pentru Implementarea 

Proiectelor IFAD, Asociația Obștească BIOS, Chișinău, 2018. p.106.  

3. LEŞANU M. Evoluţionismul, Suport de curs, Chişinău, CEP USM, 2018. p. 225. ISBN 978-9975-

71-966-7.  

 

– Capitole în monografii şi culegeri internaţionale: 

1. CEPOI L., CHIRIAC T., RUDI L., DJUR S., ZOSIM L., BULIMAGA V., BATIR L.,  ELENCIUC 

D., RUDIC V. Spirulina as a raw material for products containing trace elements. In: Recent 

Advances in Trace Elements, First Edition. Edited by Katarzyna Chojnacka and Agnieszka Saeid.  

2018, John Wiley & Sons Ltd. Published 2018 by John Wiley & Sons Ltd, p.403-420. ISBN: 978-1-

119-13379-7. 

 

– Articole din reviste editate în străinătate: 

1. CHERDIVARĂ A. Limited proteolysis as a means to reduce the allergenicity of seed storageg 

lobulins. In: Agricultural Вiology, 2018, 53(3), 475-484. ISSN 2412-0324 eng. ISSN 2313-4836 rus, 

doi: 10.15389/agrobiology.2018.3.475rus. DOI: 10.15389/agrobiology.2018.3.475 eng. 

2. CHERDIVARĂ A., RUDAKOVA A., STEPURINA T., RUDAKOV S., WILSON K. SHUTOV A. 

Limited proteolysis initiates massive degradation of ginnacin, storage 11S globulin from ginkgo 

seeds. In: Molecular Life, 2018, 2(1), 1-6. ISSN 2559 – 611X. DOI: 10.26600/MolLife.1.2.1.2018. 

3. ВРАБИЕ Э.Г., БОЛОГА М.К., ПАЛАДИЙ И.В., СТЕПУРИНА Т.Г., ВРАБИЕ  В.Г., 
ГОНЧАРУК В.П., ПОЛИКАРПОВ А.А., СПРИНЧАН К.Г. Электрическая обработка молочной  

сыворотки. Роль конструктивных, энергетических и технологических характеристик 

реакторов. In: Электронная обработка материалов. 2018, 54 (4), 32-44. ISSN 0013-5739 (Print) 

2345-1718 (Online). DOI: 10.5281/zenodo.1345718. 

4. BULIMAGA V., ZOSIM L., TROFIM A., PISOVA M. Procedures of obtaning of 

exopolysaccharides produced by cyanobacteria Spirulina (Arthrospira) platensis and Nostoc linckia. 

In: Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Biologie. Original Paper Tom. XXV, Issue: 1, 2018, 

p. 7-13. 

5. BULIMAGA V., PISOVA M., ZOSIM L., TROFIM A. Procedures of partial purification for 

phycobiliproteins from cyanobacteria isolated from soils of Republic of Moldova. Cluj Napoca, In: 

Studia Universitatis Babeş – Bolyai, Biologia, LXIII, 1, 2018, p.5-14. 

6. BULIMAGA V., ZOSIM L., ELENCIUC D., CRIVOI A., BACALOV Iu. Procedure for obtaining 

chromium food bioadditive. In: Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Biologie. Tom. XXV, 
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Issue: 2, 2018, (on-line). 

– articole din reviste naţionale: 

 Categoria B,  

1. FRUNZĂ M., BÎRSAN A., BEGU T. Evaluarea acţiunii lignohumatului de potasiu asupra diviziunii 
celulare la Allium cepa L. In: Studia Universitatis Moldaviae, seria Ştiinţe reale şi ale naturii, 2018. 

(în curs de publicare). 

2. CRIVOI A., BACALOV  IU., CHIRIŢA E., POZDNEACOVA  I., PARA IU., COJOCARI L., 
DRUŢA A., CIOCÎRLAN  V., ILIEŞ A., COJOCARI  A. Modelarea şi adaptarea proceselor 

metabolice prin intermediul substanţelor biologic active. In: Studia Universitatis Moldaviae, seria 

Ştiinţe reale şi ale naturii, nr.1 (111), Chișinău, 2018, p. 14-19, ISSN-1814-3237. 

3. CRIVOI A., BACALOV  IU., CHIRIŢA E., PARA IU., COJOCARI L., POZDNEACOVA  I., 

DRUŢA A., ILIEŞ A., COJOCARI  A., CIOCÎRLAN  V. Substanţele biologic active ca factori 

sanogeni ai organismelor vii. In: Studia Universitatis Moldaviae, seria Ştiinţe reale şi ale naturii, 

nr.1 (111), Chișinău, 2018, p. 3-13, ISSN-1814-3237. 

4. DRUŢA A., BACALOV  IU., CHIRIŢA E., CRIVOI A. Interrelaţia glandei tiroide a pancreasului 

endocrin în diabetul experimental pe fundalul administrării tincturii de propolis. In: Studia 

Universitatis Moldaviae, seria Ştiinţe reale şi ale naturii, nr.1 (111), Chișinău, 2018, p. 20-25, 

ISSN-1814-3237. 

5. BULIMAGA V., ZOSIM L., PISOVA M., REVA V. Procedeu de obţinere a Se-exopolizaharidelor 

produse de cyanobacteria Spirulina platensis.Process for obtaining of Se-exopolisaharides produced 

by cyanobacterium Spirulina platensis. In: Studia Universitatis Moldaviae, seria Ştiinţe reale şi ale 

naturii 2017, nr. 6(106), p.24-29, ISSN 1814-3237. 

6. TROFIM A. Importanţa    obţinerii    tulpinilor    autohtone   de  cianobacterii  și  perspectiva  de  
valorificare  a  acestora. În: Intellectus 2018, nr.1, p.107-109. ISSN 1857-0496. 

 Categoria C,  

1. AŞEVSCHI V., CRIVOI A., MOŞNOI  E., BACALOV  IU., CHIRIŢA E., PARA IU.,  

POZDNEACOVA  I., DRUŢA A. Relaţia dintre protecţia mediului şi starea de securitate ecologică a 

populaţiei. În: Revista de studii interdisciplinare USPEE ,,Constantin Stere”, Editura Vasiliana 98,  

An 4 (2017), nr. 3-4 (15-16), p.390-399, ISSN 2457-5550 (nu a fost inclus în raportul din 2017). 

2. CRIVOI A., AŞEVSCHI V., BACALOV  IU., CHIRIŢA E., COJOCARI L., POZDNEACOVA  I., 

CUCU V., SUVEICĂ L., TOBULTOC O., PARA IU., MOŞNOI  E., DRUŢA A. Impactul factorilor 

ecologici asupra stării sănătăţii copiilor din Republica Moldova. În: Revista de studii 

interdisciplinare USPEE ,,Constantin Stere”, Editura Vasiliana 98,  An 4 (2017), nr. 3-4 (15-16), 

p.359-370, ISSN 2457-5550 (nu a fost inclus în raportul din 2017). 

3. AŞEVSCHI V., CRIVOI A., LÎSÎI A. Problemele economice şi ecologice actuale în contextul 

dezvoltării durabile în Republica Moldova: Realizări şi perspective. În: Revista de studii 

interdisciplinare USPEE ,,Constantin Stere”, Editura Vasiliana 98,  An 4 (2017), nr. 3-4 (15-16), 

p.381-389, ISSN 2457-5550 (nu a fost inclus în raportul din 2017). 

4. COJOCARI L., CRIVOI A. Stresorezistenţa la cadrele didactice în corelaţie cu cronotipul. În: 

Revista de studii interdisciplinare USPEE ,,Constantin Stere”, Editura Vasiliana 98,  An 4 (2017), 

nr. 3-4 (15-16),  p.321-329, ISSN 2457-5550 (nu a fost inclus în raportul din 2017). 

5. CRIVOI A., AŞEVSCHI V., CHIRIŢA E., BACALOV  IU., COJOCARI L., PARA IU., MOŞNOI  

E., POZDNEACOVA  I. Problemele ecologice ale mediului şi sănătatea. În: Revista de studii 

interdisciplinare USPEE ,,Constantin Stere”, Editura Vasiliana 98,  An 4 (2017), nr. 3-4 (15-16), 

p.347-358, ISSN 2457-5550 (nu a fost inclus în raportul din 2017). 

6. CRIVOI A., AŞEVSCHI V., BACALOV  IU., CHIRIŢA E., COJOCARI L., POZDNEACOVA  I., 

CUCU V., SUVEICĂ L., TOBULTOC O., PARA IU., MOŞNOI  E., DRUŢA A. Interdependenţa 

stării funcţionale a organismului uman şi calitatea apei potabile. In: Revista de studii 

interdisciplinare USPEE ,,Constantin Stere”, Editura Vasiliana 98,  An 4 (2017), nr. 3-4 (15-16), 

p.129-141, ISSN 2457-5550 (nu a fost inclus în raportul din 2017). 

 

– articole în culegeri  

 naţionale 

1. CHERDIVARĂ A., KAHOVSKAIA  I., SHUTOV A. Predecesorii evolutivi ai globulinelor de 

rezervă din seminţe în genomurile algelor verzi şi bacteriilor. Conferinţa ştiinţifică naţională 

consacrată jubileului de 90 de ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic. CEP USM. 2018, p. 
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222-225. ISBN 978-9975-71-971-1.  

2. PELEAH  E., MELNIC  V., CIOBANU  V. Diversitatea biochimică a hibrizilor interspecifici de 

mentă. Conferinţa ştiinţifică naţională consacrată jubileului de 90 de ani din ziua naşterii 

academicianului Boris Melnic. CEP USM. 2018, p. 266-268. ISBN 978-9975-71-971-1. 

3. FRUNZĂ M., BÎRSAN A., CHIRIŢA A., PRILEPOV V. Interacţiunea celulelor vegetale cu 
structurile nanocompozite bazate pe oxizii vanadiului. Conferinţa ştiinţifică naţională, consacrată 

jubileului de 90 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic, 12 februarie, 2018, Chişinău, 

USM, p. 316-321. ISBN 978-9975-71-971-1. 

4. BÎRSAN A., BÎRSAN D., FRUNZĂ M., NIŢA R., POPOV T. Rolul funcţional al inhibitorilor de 
proteaze din soia şi posibilităţi de utilizare a acestora în medicină, Conferinţa Ştiinţifică Naţională, 

consacrată jubileului de 90 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic, 12 februarie, 2018, 

Chişinău, USM, p. 321-325. ISBN 978-9975-71-971-1. 

5. PARA IU. Compoziţia sângelui la administrarea tincturii de propolis pe fondul diabetului alloxanic. 

Conferinţa ştiinţifică naţională consacrată jubileului de 90 ani din ziua naşterii academicianului Boris 

Melnic, CEP USM, Chişinău, 2018, p. 118-122. ISBN- 978-9975-71-971-1. 

6. CRIVOI A., BACALOV  IU., CHIRIŢA E., AŞEVSCHI V., PARA IU., COJOCARI L., 

POZDNEACOVA  I., DRUŢA A., ILIEŞ A., COJOCARI  A., CIOCÎRLAN V. Valorificarea practică 

a cercetărilor substanţelor biologic active asupra proceselor vitale în diabetul experimental. 

Conferinţa ştiinţifică naţională consacrată jubileului de 90 ani din ziua naşterii academicianului Boris 

Melnic, CEP USM, Chişinău, 2018, p. 47-53. ISBN- 978-9975-71-971-1. 

7. BACALOV IU. Indicii eritrocitari în diabetul experimental pe fondalul administrării fitocomplexului 
JACS 4. Conferinţa ştiinţifică naţională consacrată jubileului de 90 ani din ziua naşterii 

academicianului Boris Melnic, CEP USM, Chişinău, 2018, p.7-11. ISBN-978-9975-71-971-1. 

8. VERIGA A., CIOCÎRLAN V. Biodiversitatea ihtiofaunei din râul Prut, sectorul ,,Badragii Vechi-
Corpaci”. Conferinţa ştiinţifică naţională consacrată jubileului de 90 ani din ziua naşterii 

academicianului Boris Melnic, CEP USM, Chişinău, 2018. p.147-150. ISBN-978-9975-71-971-1. 

 internaţionale 

1. МЕЛЬНИК В., ПЕЛЯХ Е., УНГУРЯНУ И. Изучение двух видов Monarda L. в условиях 
Молдовы. În:  Ботанические исследования в Сибири, вып. 26. Красноярск, 2018,  p. 54-58. 

2. ПЕЛЯХ Е., МЕЛЬНИК  В., УНГУРЯНУ  И. Перспективные дикорастущие растения в 

коллекции Молдавского Государственного Университета, накапливающие ациклические 

монотерпеноиды. În:  Ботанические исследования в Сибири, вып. 26. Красноярск, 2018, p. 59-

68.  

3. ПЕЛЯХ  Е., МЕЛЬНИК  В., УНГУРЯНУ  И. Хеморасы местных и интродуцированных 

экотипов мяты в коллекции Государственного Университета Молдовы. În: Роль ботанических 

садов и дендропарков в импортозамещении растительной продукции. Материалы III 

Международной Конференции. Чебоксары,  Россия, 2018,  p. 97-102.  

4. РУДАКОВА А.С., КАХОВСКАЯ И.А., ШУТОВ А.Д. Легумаины, Asn-специфичные 

протеиназы растений: происхождение, филогенетический анализ и функции. Новые и 

нетрадиционные растения и перспективы их использования.  Материалы XIII Международной 

конференции. Сочи, Россия., 2018, p. 306-310.  

 

– rapoarte publicate/Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în 

culegeri, 

 naţionale  

1. CHERDIVARĂ A., RUDAKOVA A.,  RUDAKOV S., KAHOVSKAYA I., SHUTOV A. Limited 

proteolysis of seed storage globulins in relation to their allergenicity. The International Congress on 

Oil and Protein Crops. Meeting of the EUCARPIA Oil and Protein Crops Section. May 20, 2018, 

AŞM, Chişinău.  p.149. 

2. CHERDIVARĂ  A. Evoluţia structurii, legitătile proteolizei şi alergenicitatea globulinelor de rezervă 
din seminşe. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională  Integrare prin cercetare şi 

inovare, 8-9 noiembrie, 2018, USM, Chişinău. p.43. ISBN 978-9975-142-49-6. 

3. BOLOGA M.K., STEPURINA T.G., VRABIE V.Gh., ILIASENCO O.K., POLICARPOV A.A., 

GONCEARUC V. P., PALADII I.V., SPRINCEAN C.GH, VRABIE E.Gh. Recovery of essential 

amino acids in protein mineral concentrates at electrophysical processing of whey. 9th International 

Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics (MSCMP). USM, Chisinău, 25-28 
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September, 2018. Book of abstracts, p. 260. ISBN 978-9975-142-35-9. 

4.  BOLOGA M.K., STEPURINA T.G., VRABIE V.Gh., ILIASENCO O.K., POLICARPOV A.A., 

GONCEARUC V.P., PALADII I.V., SPRINCEAN C.GH, VRABIE E.Gh. Recovery of non-essential 

amino acids in protein mineral concentrates at electrophysical processing of whey. 9th International 

Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics (MSCMP). USM, Chisinău, 25-28 

September, 2018. Book of abstracts, p. 261. ISBN 978-9975-142-35-9. 

5. BOLOGA M.K., STEPURINA T.G., VRABIE V.Gh., ILIASENCO O.K., POLICARPOV A.A., 

GONCEARUC V. P., PALADII I.V., SPRINCEAN C.GH, VRABIE E.Gh. Recovery of amino acids  

in protein mineral concentrates at electrophysical processing of whey at different ph and temperature 

values. 9th International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics (MSCMP). 

USM, Chisinău, 25-28 September, 2018. Book of abstracts, p. 262. ISBN 978-9975-142-35-9. 

6. PELEAH E., MELNIC V., CIOBANU V. Diversitatea biochimică a hibrizilor interspecifici de mentă. 

Manifestare ştiinţifică naţională consacrată jubileului de 90 de ani din ziua naşterii academicianului 

Boris Melnic. 12 februarie 2018, USM. Chişinău.  p. 266. ISBN 978-9975-71-971-1.   

7. RUDAKOVA A., RUDAKOV S., ARTEMYEVA A., KURINA A., KOCHERINA N., 

CHESNOKOV Y. Polymorphism of esterases in seeds of smallradish (Raphanussativus L.) from 

collection of VIR.  The International Congress on Oil and Protein Crops. Meeting of the EUCARPIA 

Oil and Protein Crops Section, May 20-24, AŞM, Chişinău, 2018. p.48.  

8. VRABIE V., BOLOGA M., PALADII I., STEPURINA T.,  POLICARPOV A., GONCEARUC V. ,  

SPRINCEAN C., VRABIE E. Variation of the amino acid content in mineral protein concentrates at 

electrophysical processing of whey. In: Proceedings of International Conference on Modern 

Technologies in the Food Industry (MTFI), 18-20 October 2018. Chişinau, 2018, p. 276. ISBN 978-

9975-87-428-1. 

9. КЕРДИВАРЭ А., КАХОВСКАЯ И., ШУТОВ А. Эволюционные предшественники запасных 

глобулинов семян в геномах зеленых водорослей и бактерий. Manifestare ştiinţifică naţională 

consacrată jubileului de 90 de ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic. 12 februarie 2018. 

p. 222. USM, Chişinău. ISBN 978-9975-71-971-1. 

10. РУДАКОВА А.C., РУДАКОВ С.В., АРТЕМЬЕВА А.М., ЧЕСНОКОВ Ю. Изоферментный 

анализ эстераз зрелых семян редьки посевной (Raphanus sativus L.). Conferinţa ştiinţifică 

naţională cu participare internaţională Integrare prin cercetare şi inovare, 8-9 noiembrie, USM, 

Chişinău, 2018, p.152.  ISBN 978-9975-142-49-6. 

11. PELEAH  E., MELNIC V. Aplicarea hibrizilor de mentă în lucrările de selecţie. Conferinţa ştiinţifică 
naţională cu participare internaţională  Integrare prin cercetare şi inovare. Rezumate ale 

comunicărilor. CEP USM, Chişinău. 2018, p.127-130. ISBN 978-9975-142-49-6. 

12.  STAVILĂ  M. Proteoliza limitată ca modalitate de reducere a alergenicităţii globulinei de rezervă 
11S din seminţe de arahide. Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti, 25-27 aprilie, 

Rezumatele comunicării, CEP, USM, 2018, p. 20-22. ISBN 978-9975-71-989-6. 

13. РУДАКОВА А.C., РУДАКОВ С.В., АРТЕМЬЕВА А.М., ЧЕСНОКОВ Ю. Изоферментный 

анализ эстераз зрелых семян редьки посевной (Raphanus sativus L.). Conferinţa ştiinţifică 

naţională cu participare internaţională  Integrare prin cercetare şi inovare. Rezumate ale 

comunicărilor. CEP USM, Chişinău. 2018, p.152-154. ISBN 978-9975-142-49-6. 

14. CHERDIVARĂ A. Evoluţia structurii, legitățile proteolizei şi alergenicitatea globulinelor de rezervă 
din seminţe. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională  Integrare prin cercetare şi 

inovare. Rezumate ale comunicărilor. CEP USM, Chişinău. 2018. p.43-46. ISBN 978-9975-142-49-6. 

15. DRUŢA A., CRIVOI A., CHIRIŢA E., BACALOV Iu. Acţiunea tincturii de propolis asupra 
statutului hormonal al glandei tiroide în dereglările metabolismului glucidic. Sesiune naţională de 

comunicări ştiinţifice studenţeşti, 25-27 aprilie 2018. Rezumatele comunicărilor, Ştiinţe ale naturii şi 

exacte,  CEP USM, Chişinău, 2018,  p. 3-5. ISBN 978-9975-71-990-2. 

16. GAVRILAŞ A., BACALOV Iu. Studiul unor indici eritrocitari în diabetul alloxanic pe fundalul 
administrării extractului din Rubus fruticosus. Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti, 

25-27 aprilie 2018. Rezumatele comunicărilor, Ştiinţe ale naturii şi exacte,  CEP USM, Chişinău, 

2018,  p. 15-17.  ISBN 978-9975-71-990-2. 

17. SOLOMON V., BACALOV Iu. Variaţiile aminotransferazelor şi bilirubinei în diabetul experimental 
pe fundalul administrării extractului din Rubus fruticosus. Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice 

studenţeşti, 25-27 aprilie 2018. Rezumatele comunicărilor, Ştiinţe ale naturii şi exacte,  CEP USM, 

Chişinău, 2018,  p. 15-17. ISBN 978-9975-71-990-2. 

18. CRIVOI A., BACALOV  IU., CHIRIŢA E., POZDNEACOVA  I., PARA IU., COJOCARI L., 



53 

 

DRUŢA A., CIOCÎRLAN  V., SUVEICĂ L., ILIEŞ A., COJOCARI A. Utilizarea substanţelor 

biologic active din produsele apicole (diaproptin) în menţinerea homeostaziei organismelor vii. USM-

conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională ,,Integrare prin cercetare şi inovare” , 8-9 

noiembrie, Chişinău, 2018, p. 3-6. ISSN-978-9975-142-49-6. 

19.  BULIMAGA V., ZOSIM L., TROFIM A., PISOVA M. Polizaharidele produse de cianobacterii – 

substanţe bioactive de perspectivă în biotehnologiile moderne. Conferinta ştiinţifică naţională 

consacrată jubileului de 90 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic, 12 februarie 2018, 

Chişinău. p. 212-213. ISBN 978-9975-71-971-1. 

20.  BULIMAGA V., ZOSIM L., TROFIM A. Studiul influenţei unor factori fizico-chimici asupra 

conţinutului de polizaharide intracelulare produse de cianobacteria Spirulina platensis la cultivare 

mixotrifă. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională, 9-10 noiembrie 2018, 

Chişinău, p. 166-169. ISBN 978-9975-142-49-6. 

 internaţionale  

1. РУДАКОВА А.С., КАХОВСКАЯ И.А., ШУТОВ А.Д. Легумаины, Asn-специфичные 

протеиназы растений: происхождение, филогенетический анализ и функции. XIII 

Международная конференция Новые и нетрадиционные растения и перспективы их 

использования. ВНИИ цветоводства и субтропических культур. Сочи, Россия, 4-8 июня 2018, 

c.306. 

2. ПЕЛЯХ Е., МЕЛЬНИК  В., УНГУРЯНУ И. Хеморасы местных и интродуцированных экотипов 

мяты в коллекции Государственного Университета Молдовы. III Конференции Всероссийская 

научно-практическая конференция с международным участием “Роль ботанических садов и 

дендропарков в импортозамещении растительной продукции”. 23-25 марта 2018, Чебоксары, 

Россия. c. 97. 

3. БАКАЛОВ Ю.В., КИРИЦА Е.А.,  КРИВОЙ А.П., ДРУЦА А.П., Концентрация инсулина и 

уровень глюкозы в экспериментальном диабете на фоне введения фитопрепарата CLZ III, 

Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції : валеологія: сучасний стан, 

напрямки та перспективи розвитку, 18 квітня — 19 квітня 2018 року, Харків, c. 32-35. ISBN 

978-966-258-496-1. 

4. КРИВОЙ  A П., БАКАЛОВ Ю В.,  КИРИЦА  Е А. Влияние меланотропина на функционалъное 

состояние гипоталамуса при гипокинезии. XIV  Международный  Междисциплинарный 

Конгресс НЕЙРОНАУКА ДЛЯ МЕДИЦИНЫ И  ПСИХОЛОГИИ. Судак, Крым, Россия, 30 

мая - 10 июня 2018 года, с. 281, ISBN 978-5-317-05830-2 

5. CHIRIŢA  E., BACALOV IU., CRIVOI A.,  ILIEŞ A. Propolis-the natural bioregulator in diabetes 

and for improvement of gonadotropic hormones. The 30th national conference of physiology- 

integrative physiology, from fundamental mechanisms to biomedical applications, 27th-29th 

september 2018 Cluj-Napoca, vol.91/2018 suplement 6, p. 65, ISSN-2066-8872. 

6. BACALOV IU., CHIRIŢA  E., CRIVOI A., DRUŢA A. Modifications of corticosterone in 
experimental diabetes in the context of propolis tincture administration. The 30th national conference 

of physiology- integrative physiology, from fundamental mechanisms to biomedical applications, 

27th-29th september 2018, Cluj-Napoca, vol.91/2018 supplement 6, p. 65, ISSN-2066-8872. 

7. BULIMAGA V., ZOSIM L., ELENCIUC D., RUDIC V., BACALOV Iu., CRIVOI A. Study of the 

action of chromium-containing biopreparations from spirulina on insulin activity in rats. The annual 

International Conference “Modern Molecular-Biochemical Markers in Clinical and Experimental 

Medicine -2018”, October 31 - November 2, Prague, Czech Republic. In: Biological Markers in 

Fundamental and Clinical Medicine.  Vol.2, №2, 2018. p.81-82. 

8. TROFIM A., BULIMAGA V., ZOSIM L. Morphological characteristic and biochemical composition 

of cyanobacterium Nodularia harveyana (Thwaites.) Thuret. isolated from R. Moldova soils. 

Социально-гуманитарные и естественно-технические науки и вызовы современности: 

материалы международной научно-практической конференции / С.Е.Шиянов, 

А.П.Федоровский (отв.ред.), Ставрополь: АНО ВО СКСИ, 2017,  с. 829–871. 

9. TROFIM A., BULIMAGA V., ZOSIM L. Directed synthesis of exopolysaccharides în newly isolated 
czanobacterium Nostoc halophilum Hansg. International scientific conference on microbial 

biotechnology (4thedition), october 11-12, 2018, p.109-111. 

Brevete de invenţii 

1. BULIMAGA V., PISOV M. Metodă spectrofotometrică de determinare a seleniului total în biomasa 

algală şi seleniului anorganic în lichid cultural cu KI şi amidon. Brevet de invenţie 4586 MD. Data 
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publ. Hotărîrei de acordare din 2018.07.31.  

2. TROFIM A., BULIMAGA V., ZOSIM L. Tulpina Nostoc halophilum- sursă de proteine. Hotărîre de 

acordare a brevetului Nr. 9137 din 2018.11.20.  

3. TROFIM A., BULIMAGA V., PISOVA M. Procedeu de cultivare a cianobacteriei Nostoc linckia. 

Brevet de invenţie 4492 MD, data eliberării 2018.01.31. 

4. TROFIM A., BULIMAGA V., RUDIC V., ZOSIM L. Tulpina Calothrix marcica sursă de lipide. 

Brevet de invenţie  4567 MD. Hot. de acordare a brev. din 2018.05.31.  

5. TROFIM A., ŞALARU V., DOBROJAN S., STRATULAT I., DONŢU N., SEMENIUC E. Tulpina 
de cianobacterie Anabaena variabilis fixatoare de azot în sol. Brevet de invenţie MD4541 din 

31.07.2018 

6. BULIMAGA V., PISOV M. Procedeu de cultivare  a cianobacteriei Spirulina platensis. Brevet de 

invenţie MD4492 din 31.01.2018 

7. TROFIM A., ŞALARU V., ZOSIM L., STRATULAT I. Tulpina de microalgă cianofită Nodularia 
harveyana- sursă de proteine, lipide şi glucide. Brevet de invenţie MD4544 din 31.07.2018. 

8. CIOBANU V., MELNIC V., PELEAH E. Mentha piperita L., soiul Nistru R1. Brevet Nr. 267 din  

28.02.2018.Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, RM.   

 

Cereri de brevete 

1. ZOSIM L., BULIMAGA V., BACALOV IU., CRIVOI A. Supliment alimentar natural în 

hipotiroidie. Cerere de brevet de invenţie Nr. A20180028. Din 2018.04.19. 

2. TROFIM A., BULIMAGA V., ZOSIM L. Tulpina Anabaena spiroides var minima  sursă de 

substanţe biologic active; Cerere de brevet de invenţie A20180035 din 2018.04.26. 

3. MELNIC V., CIOBANU V., PELEAH E. Soiul nou de mentă Victoria; Cerere de brevet de 

invenţie V20170022 de la 2017. 11.02. 

4. CIOBANU V., MELNIC V., PELEAH E. Soiul nou de mentă Speranţa; Cerere de brevet de invenţie 

V2017  0020 de la 2017.09.28. 

 

X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute 2018  

          Studierea proteolizei limitate a proteinelor alergenice din extractele brute a seminţelor de arahide 

şi soia şi elaborarea condiţiilor de reducere a alergenicităţii proteinelor pot fi folosite pentru obţinerea 

produselor alimentare hipoalergene. Polimorfismul la semne biochimice de calitate a seminţelor unor 

specii a genului Brassica şi Raphanus au evidenţiat date genetice pentru identificarea formelor 

promiţătoare pentru selecţie la productivitate şi rezistenţă a plantelor. Determinarea caracteristicilor 

biochimice a uleiurilor eterice din speciile de Mentha studiate, a formelor iniţiale, hibrizilor şi 

descendenţilor generativi, oferă o selecţie de forme promiţătoare cu conţinut bogat a substanţelor 

biologic active utilizate în farmacologie, industria alimentară şi cosmetică. A fost obţinut Brevetul Nr. 

267 pentru soiul Nistru R1 de Mentha piperita L. 

        Alegerea markerilor moleculari depinde de obiectivul programului de selecție și de mijloacele 

disponibile. Cunoașterea acestor lucruri și necesitatea de a dezvolta noi varietăți rezistente la factorii de 

stres stimulează utilizarea selecției asistate de markeri. Majoritatea trăsăturilor fiziologice asociate cu 

toleranța la secetă sunt cantitative. Stabilirea unei corelații dintre un marker și o anumită trăsătură 

potențial asociată cu toleranța la secetă face posibil de a transfera aceste trăsături la alte genotipuri cu 

caracter valoroase prin metode de selecție asistată de markeri. Polimorfismul genetic poate fi studiat prin 

compararea numărului de benzi și calității benzilor obținute în rezultatul amplificării ADN extras din 

diferite genotipuri de soia cu utilizarea markerilor SSR. În rezultatul analizei produsului amplificării în 

gel de agaroză la genotipurile Albișoara și Clavera au fost amplificate 3 fragmente de ADN, iar la 

celelalte 3 genotipuri - 4 fragmente. Totodată intensitatea benzilor obținute a variat la diferite genotipuri. 

Banda de aproximativ 1370 bp a avut o intensitate mai pronunțată la genotipul Horboveanca, o 

intensitate slabă abia vizibilă la Dorința și Colina și nu a fost prezentă la genotipurile Albișoara și 

Clavera. Banda de 250 bp a prezentat intensitate la toate genotipurile fiind maximală la genotipurile 

nr.2, 4 și 5. Rezultatele obţinute permit concluzia preventivă că markerii moleculari pot fi utilizaţi în 

analiza diferitor genotipuri de soia implicaţi în programele de ameliorare. 

           Preparatul natural Diaproptin contribuie, pe termen lung, la scăderea glicemiei şi a lipemiei într-o 

manieră mai rapidă, decât tratamentele convenţionale. Acest fapt se datorează unui derivat cu magneziu 

al rutozidului din componenţa propolisului (bogat în vitamina P), ce se manifestă direct la nivelul 

celulelor β din insulele Langerhans a pancreasului endocrin, care sunt stimulate să producă insulină. 
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Datorită complexului de vitamine, a microelementelor şi aminoacizilor, biopreparatul ajută la creşterea 

imunităţii organismului şi la menţinerea acestuia într-o stare satisfăcătoare. S-a observat, că Diaproptin 

are efecte benefice în detoxifierea şi revitalizarea organismului, precum şi în normalizarea 

metabolismului în diabetul zaharat experimental. Datorită aminoacizilor (ca exemplu: cisteina, 

metionina, valina, leucina, arginina, prolina şi serina), ce se conţin în tinctura de propolis, sunt absorbite, 

practic, totalmente în organism şi contribuie la ameliorarea proceselor metabolice (îndeosebi, a 

metabolismului glucidic). Biopreparatul cercetat sporeşte potenţialul adaptativ şi stimulator, fapt 

confirmat prin manifestările clinice, de asemenea, prezintă efect hipoglicemiant, insulinoreglator şi deci 

poate fi inclus în lista preparatelor de origine naturală utilizate în tratamentul complicaţiilor ce apar în 

diabetul zaharat tip II. De asemenea, Diaproptin nu necesită cheltuieli mari în preparare,  uşor de 

administrat şi practic lipsit de efecte adverse, ceea ce îl face accesibil şi efectiv atât din punct de vedere 

medical, cât şi economic. Rezultatele obţinute pot servi drept matrice de bază în elaborarea tezelor de 

licenţă şi masterat. 

            Rezultatele obţinute au importanţă atât teoretică, cât şi practică şi anume suplimentarea bazei de 

date a tulpinelor de cianobacterii autohtone  cu o nouă tulpină nevalorificată până în prezent. Astfel  

activitatea cercetării contribuie la conservarea biodiversităţii microorganismelor fotoautotrofe. Latura 

aplicativă este valorificarea tulpinii de cianobacterie nevalorificată Nostoc halophilum ca sursă de 

substanţe biologic active care pot fi utilizate ca  stimulatori ai creşterii recoltei plantelor de cultură şi ca 

agenţi de protecţie de vătămători (fungi, bacterii etc), sursă de bioactivi în cosmetologie, farmaceutică şi 

medicină etc.  În acest context sunt binevenite substanţele biologice naturale, obţinute din cianobacterii 

care au rolul de a substitui parţial sau complet biostimulatorii produşi prin sinteză chimică (cu acţiune 

toxică asupra mediului ambiant). Aplicarea în practică a noilor metode de stimulare a productivităţii 

plantelor agricole ar rezolva problemele importante agro-ecologice şi socio-economice, axate pe 

creşterea anuală a producţiei plantelor agricole, obţinerea produselor ecologice, reducerea considerabilă a 

consumului de energie, prevenirea poluării mediului, şi rezolvarea parţială a problemelor globale legate 

de insuficienţa resurselor alimentare. Alt domeniu de utilizare a extractelor acestei cianobacterii este  

cosmetologia. Majoritatea componentelor administrate în produsele cosmetice sunt produse prin sinteză 

chimică, iar unele dintre ele au şi efecte negative (de ex. paraben şi derivaţii lui  şi alţi conservanţi 

chimici). Astfel, investigarea unor noi compuşi naturali capabili să înlocuiască aceste ingrediente 

sintetice prezintă una dintre sarcinile primordiale ale industriei farmacologice şi cosmetice moderne. La 

momentul actual, cianobacteriile reprezintă unele dintre cele mai promiţătoare grupuri de organisme 

fotosintetizante explorate în calitate de surse potenţiale de noi compuşi bioactivi pentru crearea unor  

produse cosmetologice  noi (creme, loţiuni, geluri, seruri) în baza unor extracte de substanţe bioactive 

obţinute din biomasa cianobacteriilor. Reeşind din cele expuse mai sus, cianobacteria propusă are o 

perspectivă de utilizare atât la nivel naţional cât şi internaţional. 

 

 

XI. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute în cadrul 

proiectului în anul 2018 

Tratarea extractelor nepurificate din seminţele de arahide şi soia prin proteoliza limitată cu papaină, 

demonstrează similitudinea caracterului modificării alergenilor purificaţi şi celor din extractele nepurificate. 

Datele obţinute sugerează îndepărtarea unor regiunii, care conțin epitopii IgE din moleculele alergenelor, ceea 

ce duce la reducerea alergenităţii proteinelor şi a materialului de arahide folosit în produsele alimentare. În 

spectrul izoformelor de esterază a seminţelor B.rapa au fost detectate 11 benzi din două grupuri de izoforme. 

Genotipurile B.napus  se caracterizează printr-un set foarte slab de izoforme (6 benzi)  şi o similitudine foarte 

mare. Spectrul izoformelor de esterază în genotipurile R. sativa este limitat la benzile Gr. 1 cu  polimorfism 

semnificativ. În  profilurile izoformelor de esterază din seminţele unor forme de Brassica rapa (colecţia 

principală VIR, St.Petersburg)  au fost  detectate 13 benzi, care formează 3 grupuri de izoforme de esterază. 

Componentele principale ale uleiului esenţial de M.pulegium L. sunt  mentolul, pulegonul, piperitonul, 

mentofuranul.  Descendenţa  generativă M.pulegium L. se caracterizează prin scaderea ponderii de ulei (1,0%) 

în comparaţie cu forma maternă (1,34%), şi similaritate după compoziţia componentelor chimice cu forma 

originală. Descendenţii generativi ai polinizării libere a 2 populaţii de M.longifolia (L.)huds se caracterizează 

prin scăderea ponderei de ulei (1,7% pentru F1, 0,9 % pentru F2) şi acumularea mentolului, linaloolului, ceto-

oxizilor. Forma spontană de M.verticilata L. din populaţia sălbatică dîn raionul Iargora sintetizează terpenoizi 

din grupa mentolică  (mentol, menton, mentilacetetă, piperiton şi al.)   Acestă forma de mentă este foarte 

productvă cu recoltă înaltă de biomasa (2 ,0 t/ha) şi cantitatea de ulei (75,0 kg/ga) şi până la 70-75% mentol 
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liber. S-a constatat că în perioada vegetativă în formele de mentă Victoria şi Speranţa maxim de ulei esenţial şi 

componenta principală se acumulează în faza de înflorire în masă. 

Brevet pentru soi de plantă Nr. 267 eliberat în temeiul Legii nr.39/2008 privind protecţia soiurilor de plante. 

Denumirea comună – Mentă. Mentha piperita L., soiul Nistru R1, Universitatea de Stat din Moldova, MD. Data 

2018.02.28. Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, RM. 

Diploma de excelenţă. Grădina Botanică (Institut). D 48 noi soiuri şi hibrizi interspecifici de mentă. Autorii: V. 

Ciobanu, V. Melnic, E. Peleah. Cerere de brevet pentru soi de plantă: MD v2015 0035. Infoinvent, Expoziţie 

Internaţională Specializată în domeniul proprietăţii intelectuale, creativităţii şi inovării, ediţia a XIV, 15-18 

noiembrie 2017. 

Pentru analiza polimorfismului genetic la plantele de soia pot fi aplicate diferite metode de extracţie a 

ADN-ului: din frunzele tinere proaspăt colectate din câmp în perioada de vegetaţie şi din radicule de soia. 

Utilizarea markerului molecular SSR Sat_175 permite identificarea polimorfismului genetic al genotipurilor de 

soia incluse în studiu cu diferită toleranță la secetă, generând un număr variabil de ampliconi. Electroforeza în 

gel de poliacrilamidă a produsului PCR permite separarea mai bună a fragmentelor de ADN în intervalul 100-

400 pb, pe când analiza în gel de agaroză – în intervalul 500-1400 pb. Prezintă interes deosebit continuarea 

studiilor privind polimorfismul genetic al genotipurilor autohtone de soia cu trăsături economice valoroase și 

aplicarea markerilor SSR pentru selecția genotipurilor. 

Preparatul Diaproptin face parte din grupa preparatelor care posedă un potenţial terapeutic destul de 

înalt manifestat prin proprietăţile sale antivirale, antioxidante, antidiabetice etc. Complicaţiile care survin în 

decursul progresării diabetului zaharat reprezintă motivul cheie ce a dus la aprofundarea investigaţiilor ştiinţice  

şi rezolvarea problemelor patogenezei acestei maladii. Unul din mijloacele de tratare a maladiei este axat pe 

utilizarea preparatului Diaproptin. Acesta manifestă acţiuni efective în profilaxia şi tratamentul diabetului 

zaharat, deoarece evidenţiază efect stimulator asupra celulelor – β ale insulelor Langerhans; exercită acţiune 

hipoglicemică; elimină surplusul de săruri cu urină; de asemenea aprovizionează organismul cu vitamine şi 

microelemente. Dereglarea acestora în organism determină modificări funcţionale la nivelul întregului organism 

care pot favoriza evoluţia diferitor forme de diabet zaharat. În tratamentul diabetului zaharat, dar mai ales în 

cazul formei uşoare şi medii, folosirea acestui preparat cu acţiune hipoglicemiantă, imunostimulatoare 

influenţează pozitiv atât asupra metabolismului, cât şi asupra stării funcţionale a organelor şi sistemelor de 

organe. Recomandăm preparatul Diaproptin în cazul diabetului tip II cu scopul de a activa procesele de 

metabolizare a grăsimilor hepatice, pentru stimularea imunităţii şi în calitate de mijloc pentru a mări bazicitatea 

în organismul înclinat spre acidoză. Rezultatele obţinute în urma acestei cercetări au servit ca bază în elaborarea 

ghidului fitoterapeutic în care sunt descifrate metodele de pregătire, preparare şi administrare a preparatelor de 

origine naturală utilizate în tratamentul şi profilaxia patologiilor organelor şi sistemelor de organe. 

A fost obţinută în cultură pură o tulpină autohtonă de cianobacterie Nostoc halophilum sursă de 

substanţe biologic active. Au fost elaborate 2 procedee  de extragere şi obţinere a polizaharidelor din biomasa de 

Spirulina platensis şi Nostoc halophilum care se deosebesc prin condiţiile de cultivare, componenţa mediului 

nutritiv, natura suplimentului cu efect reglator  asupra  productivităţii şi sintezei polizaharidelor, modului de 

destrugere a pereţilor celulari şi prin natura solventului utilizat pentru  extragerea polizaharidelor. A fost 

elaborată schema tehnologică de realizare a procedeelor de extragere şi obţinere a polizaharidelor din biomasa 

de Spirulina platensis şi Nostoc halophilum. A fost stabilită natura proteoglicanică a preparatelor de endopoli-

zaharide obţinute din biomasa cianobacteriilor studiate. Preparatul  polizaharidic cu seleniu obţinut din biomasa 

de spirulină posedă o capacitate antioxidantă înaltă (33,08% de inhibiţie) care depăşeşte de 1,5 ori activitatea 

antioxidantă a endopolizaharidelor neselenizate (22,19% inhibiţie). Polizaharidele obţinute din spirulină 

manifestă o capacitate înaltă de stabilizare a emulsiilor. A fost stabilit că preparatele polizaharidice din Spirulina 

platensis formează gel  doar la adăugarea soluţiei de CaCl2 urmate de precipitarea polizaharidelor cu alcool în 

raport 1:4 şi încălzirea pe baia de apă  cu crearea fibrelor alungite sau aglomerărilor de geluri – polizaharidice. 

Gelurile polizaharidelor includ structuri liniare şi /sau neregulate care pot fi identificate  cu ochiul liber ca 

floculi şi prin colorare la microscop.  

Recomandări: - Tulpină autohtonă de cianobacterie Nostoc halophilum se recomandă a fi utilizată ca 

sursă de polizaharide şi proteine; - Se recomandă utilizarea schemei elaborate în lucrare pentru realizarea 

procedeelor de extragere şi obţinere a polizaharidelor din biomasa altor cianobacterii; - Polizaharidele din 

cianobacteriile studiate  pot fi utilizate în calitate de stabilizatori de emulsii şi de majorare a consistenţei lor, 

precum şi în calitate de substanţe antioxidante (în special Se-endopolizaharidele). 

XII. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.) 

În calitate de beneficiar pot fi antreprenori agricoli care utilizează metodele ecologice bio de stimulare a creşterii 

producţiei agricole, producătorii cosmeticii bio,  fabricile de producere a preparatelor medicinale.  
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FIȘELE ELABORĂRILOR 
Anexa E1  

 
I. Denumirea elaborării  

 

 

 

II. Data şi codul/nr. documentului de înregistrare a elaborării 

 

 

III. Denumirea şi codul 

proiectului în cadrul 

căruia a fost realizată 

elaborarea  

 

 

 

IV. Organizaţia-executor 

Denumirea organizaţiei USM, Institutul de Cercetare și Inovare 

Localitate Chişinau, Mateevici, 60 

Telefon/Fax 067560425 

E-mail/Pagina WEB usmbiochim@gmail.com  

V. Autorii elaborării  

Vasile Ciobanu, dr., conf.univ., 067560425, usmbiochim@gmail.com ; Victor Melnic, dr., conf.univ., 

067560425, usmbiochim@gmail.com; Elena Peleah, dr., 067560425, usmbiochim@gmail.com  

VI. Descrierea elaborării (pînă la 150 de cuvinte) 

 Cu urmare a studierii încrucişării diferitelor specii şi forme de mentă au fost obţinuţi hibrizii cu 

caractere economic valoroase -  plante bine dezvoltate cu o pondere înaltă de ulei şi cantitate de 

component principal Unătorii specifici mentei, puţin pretenţioase la condiţiile pedoclimatice, 

rezistente la boli. Soiul Nistru R1 se caracterizează prin:  

 stabilitatea setului de terpenoizi pe parcursul vegetaţiei,  

 conţinutul bogat de mentol (pînă la 50%);  

 rezistenţa la infecţiile micotice şi la dăunători;  

 recolta înaltă de frunze uscate (mai mult de 2,0 tone/ha). 

VII. Tipul elaborării:  

Inovaţie/optimizare (îmbunătăţirea unui produs sau a unei idei existente). 

VIII. Costul estimativ total al elaborării, domeniul de implementare şi evaluarea potenţialului economic în urma 

implementării 

Uleiul esenţial de plante oleaginoase este sursa naturală de componente bioactive, terpenoizi, care 

poartă potenţialul antimicrobian şi antioxidant, care ar putea fi suplimentat, atât pentru scopuri 

nutriţionale şi de conservare a alimentelor. Domenii de implementare: medicina, farmacopee, industria 

alimentară, parfumerie şi cosmetică. 

IX. Caracteristici tehnice şi economice, încercări experimentale 

Soiul NISTRU R1 – se caracterizează printr-un procent mare de ulei eteric (până la 2,5%) şi conţinutul 

Aplicarea hibrizilor de mentă în lucrările de selecţie  

Soiul nou Nistru R-1 de Mentha piperita L. 

Brevetul Nr. 267 din 2018.02.28: 

15.817.05.02F   

Substanţele biologic active ca bază a valorificării biotehnologiilor moderne 

în modularea şi adaptarea proceselor metabolice ale organismelor vii 

mailto:usmbiochim@gmail.com
mailto:usmbiochim@gmail.com
mailto:usmbiochim@gmail.com
mailto:usmbiochim@gmail.com
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de mentil înalt 52-54%. 

X. Stadiul de pregătire pentru implementare  

Stadiul de pregătire pentru implementare:  Pregătirea pentru implementare. Volumul implementării  

XI. Drepturile de autor 

 

XII. Posibilităţile de realizare pe piaţa autohtonă şi mondială 

Agrotehnologia  de mentă este dezvoltată şi este posibil să se văndă materialul de plantare, materiile prime 

vegetale şi uleiul esenţial. 

XIII. Beneficiar (pentru elaborări finanţate din surse extrabugetare) 

- 

XIV. Avantaje (în comparaţie cu produsele analoage existente), efectul economic şi social preconizat sau real. Soiul 

Nistru R-1  

 

 
Anexa E1  

 
I. Denumirea elaborării  

 

 

 

II. Data şi codul/nr. documentului de înregistrare a elaborării 

cerere V2017 0022 , 2017.11.02 (în destiune) 

 

III. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată elaborarea  

15.817.05.02F. Substanţele biologic active ca bază a valorificării biotehnologiilor moderne în modularea şi 

adaptarea proceselor metabolice ale organismelor vii 

IV. Organizaţia-executor 

Denumirea organizaţiei USM, Institutul de Cercetare și Inovare 

Localitate Chişinau, Mateevici, 60 

Telefon/Fax  

E-mail/Pagina WEB usmbiochim@gmail.com  

V. Autorii elaborării  

Victor Melnic, dr., conf.univ., 067560425, usmbiochim@gmail.com; Vasile Ciobanu, dr., conf.univ., 

067560425, usmbiochim@gmail.com ; Elena Peleah, dr., 067560425, usmbiochim@gmail.com  

VI. Descrierea elaborării (pînă la 150 de cuvinte) 

Ca urmare a studierii încrucişării diferitelor specii şi forme de mentă au fost obţinuţi hibrizii cu 

caractere economic valoroase -  plante bine dezvoltate cu o ponderea înaltă de ulei şi cantitate de 

component principal Unătorii specifici mentei, puţin pretenţioase la condiţiile pedoclimatice, rezistente 

la boli.  

VII. Tipul elaborării:  

Inovaţie/optimizare (îmbunătăţirea unui produs sau a unei idei existente). 

VIII. Costul estimativ total al elaborării, domeniul de implementare şi evaluarea potenţialului economic în urma 

implementării 

Uleiul esenţial de plante oleaginoase este sursa naturală de componente bioactive, terpenoizi, care 

poartă potenţialul antimicrobian şi antioxidant, care ar putea fi suplimentat, atât pentru scopuri 

nutriţionale şi de conservare a alimentelor. Domenii de implementare: industria alimentară, 

farmacologică şi parfumerice. 

Aplicarea hibrizilor de mentă în lucrările de selecţie  

Soiul nou  VICTORIA  

mailto:usmbiochim@gmail.com
mailto:usmbiochim@gmail.com
mailto:usmbiochim@gmail.com
mailto:usmbiochim@gmail.com
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IX. Caracteristici tehnice şi economice, încercări experimentale 

Soiul Victoria a fost creat din descendenţii generativi prin polenizarea liberă, Soiul este promiţător şi 

asigură o recoltă de până la 3,5 t/ga de frunze uscate şi până la 72 kg/ga de ulei eteric. Intensitatea 

formării uleiului şi sinteza principalelor componente ale uleiului esenţial variază uşor în timpul 

sezonului de creştere în ambele soiuri. Acumularea maximă de ulei esenţial şi componente principale în 

ambele soiuri intră în faza de înflorire în masă. Hibridul VICTORIA se referă la tipul de mentă neagră , 

se destinge  prin rezistenţă mare la secetă şi la infecţiile micotice şi dăunătorii.  

X. Stadiul de pregătire pentru implementare  

Experienţele de teren. Transmiterea la Comisia de Stat pentru Încercarea Soiurilor de Plante.Elaborarea 

documentelor necesare.  

XI. Drepturile de autor 

 

XII. Posibilităţile de realizare pe piaţa autohtonă şi mondială 

Agrotehnologia  de mentă este dezvoltată şi este posibil să se văndă materialul de plantare, materiile prime 

vegetale şi uleiul essenţial. 

XIII. Beneficiar (pentru elaborări finanţate din surse extrabugetare) 

 

XIV. Avantaje (în comparaţie cu produsele analoage existente), efectul economic şi social preconizat sau real.  

 

 
Anexa E1  

 
I. Denumirea elaborării  

 

 

 

 

II. Data şi codul/nr. documentului de înregistrare a elaborării 

cerere  nr. V2017 0020 (în destiune) 

 

III. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată elaborarea  

15.817.05.02F. Substanţele biologic active ca bază a valorificării biotehnologiilor moderne în modularea şi 

adaptarea proceselor metabolice ale organismelor vii 

IV. Organizaţia-executor 

Denumirea organizaţiei USM, Institutul de Cercetare și Inovare 

Localitate Chişinau, Mateevici, 60 

Telefon/Fax  

E-mail/Pagina WEB usmbiochim@gmail.com  

V. Autorii elaborării  

Victor Melnic, dr., conf.univ., 067560425, usmbiochim@gmail.com; Vasile Ciobanu, dr., conf.univ., 

067560425, usmbiochim@gmail.com ; Elena Peleah, dr., 067560425, usmbiochim@gmail.com  

VI. Descrierea elaborării (pînă la 150 de cuvinte) 

Cu urmare a studierii încrucişării diferitelor specii şi forme de mentă au fost obţinuţi hibrizii cu 

caractere economic valoroase -  plante bine dezvoltate cu o ponderea înaltă de ulei şi cantitate de 

component principal Unătorii specifici mentei, puţin pretenţioase la condiţiile pedoclimatice, rezistente 

la boli.  

VII. Tipul elaborării:  

Inovaţie/optimizare (îmbunătăţirea unui produs sau a unei idei existente). 

VIII. Costul estimativ total al elaborării, domeniul de implementare şi evaluarea potenţialului economic în urma 

implementării 

Uleiul esenţial de plante oleaginoase este sursa naturală de componente bioactive, terpenoizi, care 

poartă potenţialul antimicrobian şi antioxidant, care ar putea fi suplimentat, atât pentru scopuri nutri-

ţionale şi de conservare a alimentelor. Domenii de implementare: industria alimentară, farmacologică şi 

parfumerică. 

Aplicarea hibrizilor de mentă în lucrările de selecţie  

Soiul nou SPERANŢA 

mailto:usmbiochim@gmail.com
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IX. Caracteristici tehnice şi economice, încercări experimentale 

Soiul Speranţa a fost creat că rezultat al incrucişării M.piperita L. x M.incana Wild şi selectată în F3. 

Soiul sunt promiţătoare şi asigură o recoltă de până la 3,5 t/ga de frunze uscate şi până la 72 kg/ga de 

ulei eteric. Intensitatea formării uleiului şi sinteza principalelor componente ale uleiului esenţial variază 

uşor în timpul sezonului de creştere în ambele soiuri. Acumularea maximă de ulei esenţial şi compo-

nente principale în ambele soiuri intră în faza de înflorire în masă. Hibridul SPERANŢA se 

caracterizează prin procent mare de ulei eteric (4,0%) şi conţinutul de carvon până la 75%, prin 

rreistenţă mare la secetă şi la scimbarea bruscă de temperatură. Posibilitatea obţineri a două cosituri pe 

sezon. 

X. Stadiul de pregătire pentru implementare  

Experienţele de teren. Transmiterea la Comisia de Stat pentru Încercarea Soiurilor de Plante.Elaborarea 

documentelor necesare.  

XI. Drepturile de autor 

 

XII. Posibilităţile de realizare pe piaţa autohtonă şi mondială 

Agrotehnologia  de mentă este dezvoltată şi este posibil să se văndă materialul de plantare, materiile prime 

vegetale şi uleiul esenţial. 

XIII. Beneficiar (pentru elaborări finanţate din surse extrabugetare) 

 

XIV. Avantaje (în comparaţie cu produsele analoage existente), efectul economic şi social preconizat sau real.  

 

 

Anexa E1 

  

 

I. Denumirea elaborării  

 

II. Data şi codul/nr. documentului de înregistrare a elaborării 

 

III. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată elaborarea  

IV. Organizaţia-executor 

Denumirea organizaţiei  Laboratorul „Ficobiotehnologie” 

Localitate Chişinău 

Telefon/Fax 067560418 

E-mail/Pagina WEB phycobiotechlab@yahoo.com    

V. Autorii elaborării  

Trofim A. dr., 069953996, alinatrofim @yahoo.com 

 Bulimaga V. dr., 079212330, valentina.bulimaga@gmail.com 

Zosim L.  dr . zosim_liliana@yahoo.fr 

VI. Descrierea elaborării (pînă la 150 de cuvinte) 

        Invenţia se referă la microbiologie şi biotehnologie şi anume la obţinerea unei noi tulpini de 

cianobacterie, care poate fi utilizată ca sursă de substanţe biologic active în industria farmaceutică, 

cosmetologie, zootehnie (ca bioaditiv pentru animale) şi fitotehnie  (în  stimularea creşterii producţiei).   

VII. Tipul elaborării:  

Inovaţie 

VIII. Costul estimativ total al elaborării, domeniul de implementare şi evaluarea potenţialului economic în urma 

implementării 

Tulpina de cianobacterie nevalorificată Nostoc halophilum în 14 zile de cultivare se dublează cantitatea 

de biomasă. Costul estimativ pe piaţa mondială al tulpinilor de cianobacterii  suspensi de 100 ml cu 0,4 

g/l este aproximativ de 100-200 euro. Domeniul de implementare: agricultura ecologică (biostimulatori 

şi agenţi contra vătămătorilor), cosmetologie (sursă de pigmenţi, polizaharide, proteine, aminoacizi 

Tulpina Nostoc halophilum- sursă de proteine.  

Hotărîre de acordare a brevetului Nr. 9137 din 2018.11.20.  

mailto:phycobiotechlab@yahoo.com
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etc), industria farmaceutică (sursă de antibiotici şi alţi metaboliţi bioactivi), zootehnie(supliment 

alimentar pentru animale). 

 

IX. Caracteristici tehnice şi economice, încercări experimentale 

Caracteristica tehnică a produsului invenţiei: extractele lichide din cianobacterie cu efecte de stimulare 

a creşterii plantelor au fost aplicate la creşterea plantelor aromatice şi tomatelor în  Intreprinderea 

Individuală Sergius-Biz SRL -Act de implementare din 1.11.2018, ceea ce a contribuit la sporirea de 

pînă la 2 ori a creşterii plantelor. 

X. Stadiul de pregătire pentru implementare  

Pregătirea pentru implementare în domeniul agriculturii constă în obţinerea tulpinii şi deja sunt cercetări 

în domeniu  

XI. Drepturile de autor 

Drepturile de autor sunt protejate prin hotărîrea de acordare a brevetului Nr. 9137 din 2018.11.20. 

XII. Posibilităţile de realizare pe piaţa autohtonă şi mondială 

Tulpina poate fi recomandată pentru realizarea la nivel naţional şi internaţional pentru utilizare în 

agricultură – ca stimulator de creştere a plantelor, cosmetologie, drept agent regenerator al ţesuturilor 

epidermale cu proprietăţi vădite antialergice şi antioxidante. La moment pe piaţă lipsesc preparate 

analogice.  

XIII. Beneficiar (pentru elaborări finanţate din surse extrabugetare) 

 

XIV. Avantaje (în comparaţie cu produsele analoage existente), efectul economic şi social preconizat sau real.  

În primul rând, majorarea profiturilor agricultorilor de pe urma creşterii recoltei contribuie la îmbunătăţirea 

situaţiei economice a ţării; în al doilea rând, produsul propus de noi este unul ecologic, cu impact redus asupra 

mediului, în contrast cu produsele chimice utilizate în prezent, ceea ce ar reduce poluarea solului şi ar elimina 

contaminarea produselor agricole cu poluanţi chimici. În perspectivă de lungă durată, aplicarea iniţială şi 

popularizarea ulterioară a biostimulanţilor eco este un pas în introducerea conceptelor agriculturii durabile în 

Republica Moldova. La moment pe piaţă lipsesc preparate analogice autohtone. 

  

Anexa E2 

 

I. Denumirea şi tipul lucrării 

 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

Substanţele biologic active ca bază a valorificării biotehnologiilor moderne în 

modularea şi adaptarea proceselor metabolice ale organismelor vii cu cifrul 

15.817.05.02F 

III. ISBN-ul lucrării 

ISBN 978-9975-71-966-7. 225 p. 

IV. Autorul (ii) lucrării 

Mihai Leşanu, doctor în biologie, conferenţiar universitar, Facultatea Biologie şi Pedologie, 

USM 

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

Evoluţionismul (suport de curs) 
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Lucrarea cuprinde principiile de organizare a viului şi problemele ce ţin de originea şi 

evoluţia vieţuitoarelor pe Terra. Sunt analizate bazele genetice şi ecologice ale populaţiilor 

naturale, factorii ce influenţează structura genetică a populaţiilor: variabilitatea, relaţiile 

organismelor cu mediul înconjurător, izolarea şi drifrul de gene, selecţia naturală. 

Sunt analizate relaţiile dintre ontogeneză şi filogeneză, microevoluţie şi macroevoluţie. 

De rând cu teoriile evoluţioniste clasice sunt analizate şi alte teorii moderne: teoria neutrală a 

evoluţiei, teoria echilibrului intermitent, teoria informaţională a evoluţiei biologice. 

 

 

 Anexa E2 

 

I. Denumirea şi tipul lucrării 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

Substanţele biologic active ca bază a valorificării biotehnologiilor moderne în modularea şi adaptarea 

proceselor metabolice ale organismelor vii, cu cifrul 15.817.05.02F, 

III.  ISBN-ul lucrării 

ISBN 978-9975-142-29-8 

IV. Autorul (ii) lucrării 

Bacalov Iurie, dr., conf. universitar, şef LCŞ, USM 

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

Ghidul fitoterapeutic reprezintă o lucrare ştiinţifică unde sunt reprezentate metodele de strângere, păstrare 

şi  pregătire a remediilor din plante medicinale, precum şi patologiile în care ele sunt recomandate de a fi 

utilizate. De asemenea, acest ghid conţine şi preparatele fitoterapeutice elaborate în cadrul proiectului de 

cercetare cu recomandările respective. Această lucrare reflectă realizările ştiinţifice în conformitate cu 

domeniul de cercetare şi reprezintă un îndrumar pentru cei ce realizează teze de licenţă, master şi doctorat. 

 

 Activitatea editorială (publicaţii) în anul 2018 

 

Publicații 

Articole 

naţionale 

Articole 

în alte 

reviste 

naţionale 

Articole 

în 

culegeri 

naţionale 

Articole în reviste cu factor 

de impact 

Articole 

numai cu 

autori 

autohtoni 

Articole în 

alte 

reviste 

editate în 

străinătate 

Articole în 

culegeri 

internaţionale 

Monografii editate 

în: 

Manuale/ 

dicţionare/ 

lucrări 

didactice 

Cule-

geri 

Teze ale 

comunicărilor la 

congrese, 

conferinţe, 

simpozioane 

A B C 

  

>3 

1
,0

-2
,9

 

0
,1

-0
,9

 

0
,0

1
-0

,0
9
    

ţară 
Străină-

tate 

  Naţio-
nale 

Interna-
ționale 

62 - 6 6 - 8 - -   - 6 4 - - 3 - 20 9 

 

TRATAMENTE NATURISTE, Ghid fitoterapeutic cu elemente de anatomie şi fiziologie  
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LISTA  

obiectelor de proprietate intelectuală (OPI) înregistrate sau depuse în perioada raportată  

 
Nr. 

d/o 

Numele, prenumele 

autorilor 

OPI – brevet de invenţie, soiuri de 

plante 

Sursa de finanţare  
(instituţional, din 
programe de stat, 

proiecte independente 

sau internaţionale), 
costul estimativ al 

OPI 

Data şi numărul OPI 

Cereri de brevet depuse 

1.  Melnic V., Ciobanu V., 

Peleah E.; 

Soiul nou de mentă 

Victoria  

instituţional Comandă nr. V2017 

0022 de la 2017. 

11.02 

2.  Ciobanu V., Melnic V., 

Peleah E. 

Soiul nou de mentă 

Speranţa 

instituţional Comandă nr.V2017  
0020 de la 2017.09.28 

3.  Zosim L., Bulimaga V., 

Bacalov Ju., Crivoi A. 

Supliment alimentar natural în 

hipotiroidie. 

finanţare  

instituţională 

Nr. A20180028 din 

2018.04.19 

4.  Trofim Alina, Bulimaga 

Valentina, Zosim 

Liliana 

Tulpina Anabaena spiroides 

var minima  sursă de substanţe 

biologic active 

finanţare  

instituţională 

A20180035 din 

2018.04.26. 

Brevete obţinute 

1.  Ciobanu V., Melnic 

V., E. Peleah E. 

Brevet Nr. 267 pentru soi de 

plantă Denumirea comună – 

Mentă. Mentha piperita L., 

soiul Nistru R1.  

Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală, RM.  

instituţional Brevet Nr. 267  

2018.02.28. 

2.  Bulimaga V., Pisov M. Metodă spectrofotometrică de 

determinare a seleniului total 

în biomasa algală şi seleniului 

anorganic în lichid cultural cu 

KI şi amidon. 

finanţare  

instituţională 

Brevet de invenţie 

4586 MD. Data publ. 

Hotărîrei de acordare 

din 2018.07.31. 

3.  Trofim Alina, 

Bulimaga Valentina, 

Zosim Liliana 

Tulpina Nostoc halophilum- 

sursă de proteine. 

finanţare  

instituţională 

Hotărîre de acordare a 

brevetului Nr. 9137 

din 2018.11.20.  

4.  Trofim Alina, 

Bulimaga Valentina, 

Maria Pisova 

Procedeu de cultivare a 

cianobacteriei Nostoc linckia 

finanţare  

instituţională 

Brevet de invenţie 

4492 MD, data 

eliberării 2018.01.31. 

5.  Trofim Alina, 

Bulimaga V., Rudic 

V., Zosim L 

Tulpina Calothrix marcica 

sursă de lipide 

finanţare  

instituţională 

Brevet de invenţie  

4567 MD. Hot. de 

acordare a brev. din 

2018.05.31.  

6.  Trofim Alina şi al Tulpina de cianobacterie 

Anabaena variabilis fixatoare 

de azot în sol. 

finanţare  

instituţională 

Brevet de invenţie 

MD4541 din 

31.07.2018 

7.  Bulimaga Valentina, 

Pisov Maria. 

Procedeu de cultivare  a 

cianobacteriei Spirulina 

platensis. 

finanţare  

instituţională 

Brevet de invenţie 

MD4492 din 

31.01.2018 

8.  Trofim Alina, Şalaru 

Victor, Zosim Liliana, 

Stratulat Irina. 

Tulpina de microalgă cianofită 

Nodularia harveyana- sursă de 

proteine, lipide şi glucide. 

finanţare  

instituţională 

Brevet de invenţie 

MD4544 din 

31.07.2018 

 

Conducătorul  proiec tului  Crivoi Aurelia, cerc. şt. principal  
       ( n u m e ,  p r e n u m e ,  g r a d ,  t i t l u  ş t i i n ţ i f i c )              ( s e m n ă t u r a )  
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Anexa 1.1. 

 

Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Direcţia strategică: 5. Cod 16.06: „Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii” 

Codul (cifrul): 15.817.06.19F 

Denumirea proiectului: „Literatura în spaţiul reprezentărilor: între Est şi Vest” 

II. Obiectivele proiectului  

Proiectul are următoarele obiective de bază: 

- fundamentarea teoretică a conceptului de literatură ca obiect al reprezentării; stabilirea corelaţiei dintre 

reprezentarea individuală, reprezentarea colectivă (reprezentarea socială) şi reprezentarea literară; 

- analiza din perspective interdisciplinare (literară, estetică, psihosociologică, didactică) a fenomenului 

literar şi a formelor sale; 

- stabilirea paradigmei de creare a reprezentării literaturii în câmpul social; 

- analiza modalităţilor de receptare istorico-literară a literaturii române din Basarabia în diverse 

configuraţii: naţională, regională, europeană;  

- analiza modalităţii şi calităţii traducerii literaturii din Basarabia pentru diverse spaţii culturale care 

constituie un câmp reprezentaţional al literaturii ca obiect social; 

- cercetarea efectelor de reprezentare a literaturii prin politicile editoriale din interiorul Republicii 

Moldova şi din afara ei; 

- exegeza reprezentării literaturii române din Basarabia în manualele şcolare pe parcursul perioadei 

investigate. 

III. Termenul executării  

2015-2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

 279,9 mii lei 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată  73,2 mii lei Executată  73,2  mii lei 

VI. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Institutul de Cercetare şi Inovare; Laboratorul Lingvistică Aplicată şi Literatură Comparată 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

  

1. ȘLEAHTIȚCHI Maria, cercetător științific coordonator, director de proiect 

2. ȘLEAHTIȚCHI Mihail, cercetător științific superior 

3. ȚURCANU Lucia, cercetător științific superior 

4. PILCHIN Maria, cercetător științific 
VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2018  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului   

1. Elaborarea anchetei psiho-

sociologice de cercetarea a 

literaturii și scriitorului ca 

obiecte ale reprezentărilor 

sociale. 

Dr. Mihai Șleahtițchi a continuat cercetarea cadrului general 

al reprezentărilor sociale. S-a stabilit că cercetarea 

reprezentărilor sociale a intrat într-o nouă etapă, că s-au 

perfecționat instrumentele de cercetare etc. Rezultatele 

cercetării au fost reflectate în monografia semnată de dr. 

Mihai Șleahtițchi Panopticum. Tehnici speciale de 

pătrundere în adâncul reprezentărilor sociale (Iași: Junimea, 

2018).  

Au fost întreprinse cercetări în ceea ce privește „scriitorul ca 

obiect al reprezentărilor”, reflectate în capitolul Scriitorii ca 

obiect al reprezentării sociale, inclus în volumul tematic 
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Literatură, reprezentări, negocieri (Chișinău: Arc, 2018) 
Tehnici speciale de pătrundere în adâncul reprezentărilor 

sociale. S-a constatat că „scriitorii pot fi validați fără nicio 

rezervă în calitate de obiect al reprezentărilor sociale” (p.52). 

O parte esențială din cercetările desfășurate au fost reflectate 

în rezultatele propuse spre validare ca teză de dr. hab. în 

domeniul psihologiei sociale, în proces de discuție (autor dr. 

Mihai Șleahtițchi) 

2. Cercetarea modului de 

reprezentare a scriitorului și 

literaturii în proza optzecistă. 

Dr. hab. Maria Șleahtițchi a constatat că modalitatea de 

reprezentare a scriitorului și literaturii în romanul optzecist 

oscilează între paradigma estetică a modernismului și și cea a 

postmodernismului.  

A fost susținută teza de dr. hab. în filologie Romanul 

generației ´80. Poetica genului (autor Maria Șleahtițchi). 

3. Cercetarea reprezentării 

scriitorului si a scriiturii în 

poezia română din Basarabia 

de după 2000. 

Dr. Lucia Țurcanu a constatat că în poezia autorilor care 

debutează în anii ′90 ai secolului al XX-lea și mai târziu, nu 

lipsesc textele în care să fie reprezentat scriitorul și exprimată 

concepția despre literatură/opera literară a acestuia. Spre 

deosebire de poeții care îi precedă însă, nouăzeciștii, 

douămiiștii și postdouămiiștii nu creează reflecții propriu-zise 

asupra poeziei, ci, mai curând, mizează pe autenticitate și, 

adoptând discursul minimalist, realizează acțiunea de ștergere 

a graniței dintre poetic și non-poetic.  

În ultimii ani, se poate observa că poeții din Basarabia se arată 

tot mai interesați de ceea ce T.S. Eliot numește „funcția 

socială a poeziei”. Spre deosebire de predecesorii șaizeciști și 

șaptezeciști însă, atunci când creează versuri cu valențe etico-

civice, nouăzeciștii și douămiiștii nu apelează la limbajul 

patetic-înălțător al eului tribun. Dimpotrivă, pentru a sugera 

dramatismul, ei fac uz de un limbaj considerat, în accepție 

tradițională, a-poetic sau anti-poetic. Se impune astfel un alt 

tip de poezie civică: nedeclamativă, lipsită de grandilocvenţă 

şi de gesturi martirizante, dar profund tulburătoare prin 

autenticitatea ei. Este foarte elocvent în acest sens poemul lui 

Iulian Fruntașu Țara mea, dar și volumul său St. Bosnia Blues 

(2006); elemente de civism disimulat apar în unele poeme ale 

lui Alexandru Vakulovski (a se vedea volumul Priveliști, 

2018). 

4. Cercetarea reprezentării 

scriitorului și a textului în 

literatura „fracturistă” și 

„postfracturistă”. 

Dr. Lucia Țurcanu, analizând cărțile de proză scurtă ale lui 

Dumitru Crudu (Oameni din Chișinău, 2011; Salutări lui 

Troțki, 2016; Moartea unei veverițe, 2017), a stabilit că 

scriitorul Dumitru Crudu este reprezentat, în unele texte, de un 

personaj care poartă același nume și față de care naratorul ia 

adesea o atitudine ironică sau chiar sceptică. Am putea vorbi 

în acest caz de o confruntare a omniscienței/omniprezenței 

auctoriale de altădată, dar și de o replică dată biografismului 

optzecist, autorul Dumitru Crudu transferându-și numele 

asupra unui personaj și realizând astfel o multiplicare a 

vocilor. Alteori, se păstrează totuși elementul biografist, 

personajul/naratorul Dumitru Crudu sau Dudu având aceeași 

„profesie” ca autorul Dumitru Crudu: „un poet moldovean” 

ori „domnul Dudu care scrie la deschide.md”. 

În cazul Emanuelei Iurkin (prozatoare care a debutat în 2018), 

dispare atitudinea ironică față de condiția de scriitor sau de 

text. Scrierea textului este interpretată, mai curând, ca un act 

terapeutic.  
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5. Cercetarea reprezentării 

realității postdouămiiste în 

literatura pentru copii. 

Dr. hab. Maria Șleahtițchi a constata că modalitățile de 

reprezentare a realității imediate în literatura pentru copii din 

Republica Moldova se modernizează atât în cazul scriitorilor 

debutanți în domeniu, cât și în cazul scriitorilor consacrați. 

A fost publicată antologia Literatură pentru copii (Chișinău: 

Arc, 2018) 

6. Elaborarea și publicarea 

articolelor conform axelor 

tematice. 

Au fost publicate: 

1 monografie, 1 volum tematic colectiv, 2 antologii, o serie de 

articole științifice și de specialitate. 

7. Elaborarea și publicarea 

volumului Literatură și 

reprezentarea II  (titlu 

provizoriu). 

A fost publicat volumul tematic de cercetări științifice 

Literatură, reprezentări, negocieri (Chișinău: Arc, 2018) 

 

IX. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la 

proiectul dat pe anul 2018 (conform formei 4 din structura raportului) 

 
LISTA  

lucrărilor publicate în anul 2018  

 

– monografii (internaţionale),  

1. ȘLEAHTIȚCHI, M. Panopticum. Tehnici speciale de pătrundere în adâncul reprezentărilor sociale. 

Iaşi: Junimea, 2018. 389 p. ISBN 978-973-37-2168-0. 

- Volum tematic (național) 

2. ȘLEAHTIȚCHI, Maria (coord). Literatură, reprezentări, negocieri. Ch.: ARC, 2018. 192 p. ISBN 

978-9975-0-0216-5 

- Antologie (național) 

3. Literatură pentru copii (antologie, prefață și note de Maria Șleahtițchi). Ch.: ARC, 2018. 200 p. 

ISBN978-9975-0-0207-3 

4. Mihail Ion Ciubotaru, Temerea de obișnuință (antologie de poezie; selecția textelor și prefață de 

Lucia Țurcanu). Ch.: ARC (Colecția Primăvara poeților), 2018. ISBN 978-9975-0-0128-1 

– articole din reviste cu factor de impact: 

- articole din reviste cu factor de impact              0,1-0,9 

5. ȘLEAHTIȚCHI, M. Nexus, the prelogical knot that organizes and mobilizes the crowds. In 

International Journal of Communication Research, Issue 2, April/June 2018, volume 8, 130-136. ISSN  

2246-9265; ISSN-L: 2246-9265. 

- articole din alte reviste editate în străinătate,  

6. PILCHIN, M. „Alfabecedarul” sau redenumirea lumii. Scriptor, noiembrie-decembrie, 2018, p. 80-83, 

2018, ISSN 2393-0888.  

– articole din reviste naţionale: 

– categoria B,  

7. ŞLEAHTIŢCHI, M. Thêmata, gândirea ştiinţifică şi reprezentarea socială. Akademos: Revistă de 

ştiinţă, inovare, cultură şi artă, 2018, nr.1(48), 128-132. ISSN 1857-046. 

8. ŞLEAHTIŢCHI, M. Prototipicalitate şi categorialitate în studiul reprezentărilor sociale. Psihologie: 

Revistă ştiinţifico-practică, 2018, nr. 1-2 (32), 30- 40. ISSN 1857-2502; ISSN E 2537-6276. 

– categoria C, 

9. ŞLEAHTIŢCHI, M. Nexus. Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială: Revista Facultăţii de 

Psihologie şi Psihopedagogie specială a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. 2018, nr. 

1(50), 3–13. ISSN 1857 - 0224. 

– articole din alte reviste naţionale  

10. PILCHIN, M. Poetul și basmele. Moldova, septembrie-octombrie. 2018, 75-77. ISSN 0132-6635.  

11. PILCHIN, M. „Locul sub soare” din poezia pentru copii a Claudiei Partole. Moldova, iulie-august, 

2018, 59-62. ISSN 0132-6635.  

12. PILCHIN, M. Poezia de pe tapet
 
. Moldova, mai-iunie, 2018, 81-84. ISSN 0132-6635.  

13. PILCHIN, M. Jurnalul poetic al unei sirene. Moldova, martie-aprilie, 2018, 86-88. ISSN 0132-6635.  

14. PILCHIN, M. Poezia de „la geamul unei case cu balcon”. Moldova, ianuarie-februarie, 2018, 60-62. 
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ISSN 0132-6635.  

15. ȘLEAHTIȚCHI, Maria. Trilogia basarabeană. Sud-Est Cultural, nr. 1, 2018, 53-58. ISSN 1857-0143. 

16. ȘLEAHTIȚCHI, Maria. Romanul optzecist și cronotopul urban. Sud-Est cultural, nr. 3, 2018, 34-43. 

ISSN 1857-0143. 

17. ȚURCANU, L. Literatura pentru copii la început de secol XXI. Revista literară, nr. 10, 2018, 15. ISSN 

2345-1777. 

18. ȚURCANU, L. Dumitru Crudu, nuveletistul. Sud-Est cultural, nr. 1, 2018, 48-52. ISSN 1857-0143. 

19. ȚURCANU, L. Gheorghe Vodă, nonconformismul căderii. Moldova, martie-aprilie 2018, 40-45. ISSN 

0132-6635. 

20. ȚURCANU, L. O carte ca antodot. Revista literară, nr. 6, 2018, 19. ISSN 2345-1777. 

21. ȚURCANU, L. Cioclea, revizitat. Revista literară, nr. 11, 2018, 15. ISSN 2345-1777. 

– Rapoarte publicate / Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri 

(internaţionale), 

22. ȘLEAHTIȚCHI, Maria. Geografia reînnoită a literaturii române din Basarabia: diaspora. In 

Literatura migrației: deschideri și bariere. Conferință științifică internațională. Ediția a VI-a. Chișinău, 

2-3 iunie 2017. Chișinău: CEP USM, 2018, p. 119-124. 

23. ŞLEAHTIŢCHI, M. Un format epistemic de neevitat: thêmata. In Stoica C.M., Tufeanu M., Pruteanu 

L.V. (coord.). Simpozionul Internaţional Kreatikon: Creativitate – Formare – Performanţă. Ediţia a 

XIV-a: Volum de rezumate. Iaşi: PIM, 2018, p. 11-12. ISSN  2559-0782; ISSN-L: 2559-0782. 
 

X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute 2018  

În sfera cercetării reprezentărilor sociale și a scriitorului ca obiect al reprezentării sociale rezultatele 

obținute de cercetării din proiect sunt de pionierat. Relevanța lor poate fi raportată doar la cercetările 

internaționale (în cazul cercetării specializate  a reprezentărilor sociale), iar cercetarea scriitorului ca 

obiect al reprezentării sociale reprezintă și în plan internațional o acțiune de pionierat. Prin urmare, la acest 

nivel, relevanța și impactul teoretic și aplicativ al cercetărilor este incontestabil. 

Cercetarea prozei optzeciste din perspectiva modalităților de reprezentare a realității obiective, al modul 

general, și a literaturii și scriitorului, în special, poate fi pusă, parțial, în analogie cu două monografii de 

cercetare a poeziei optzeciste (Nicolae Leahu. Poezia generației optzeci, Cartier, 2000; 2016 și Grigore 

Chiper, Poezia optzecistă din Basarabia, TipoMoldova, 2014). Cercetarea Romanul generației 80. Poetica 

genului completează în mare măsură tablul genului romanesc, dar autoare nu se rezumă la segmentul 

românesc (cum este cazul lui N.Leahu), nici la cel basarabean (cum este cazul lui Gr.Chiper), ci 

întreprinde o amplă cercetare transnațională.  

În cazul cercetării literaturii pentru copii din Republica Moldova de la începutul mileniului XXI se 

realizează o conexiune cronologică cu antologia Literatura din Basarabia în secolul XX. Literatura pentru 

copii (Arc&Știința, 2004), semnată tot de dr. hab. Maria Șleahtițchi. Fenomenul este urmărit coerent, 

stabilindu-se toate elementele evolutive, dar și carențele. 

În ultimele decenii, în Republica Moldova s-au realizat foarte puține studii referitor la modul în care sunt 

reprezentați scriitorul și textul în operele literare. Ar putea fi menționată antologia Ars poetica. Prefață, 

selecție a textelor, note biobibliografice și repere bibliografice de Adrian Ciubotaru. Chișinău: Știința 

(Colecția Câmpul de lectură), 2016, 144 p. În această lucrare însă, antologatorul oprește selecția la 

optzeciști, menționând, în prefață că „anii 2000-2010 /…/ au promovat cu aceeași vigoare reflecția asupra 

poeziei, doar că de pe o treaptă estetică mai jos, în cheia unui «autenticism» și «minimalism» uneori prea 

simplist pentru reflecția pe care o presupune o artă poetică”. Intenția cercetării noastre e să demonstrăm că 

totuși și autorii care se impun după 2000 au texte relevante încadrabile în categoria artelor poetice, dar, 

odată cu schimbarea concepției asupra poeziei (asupra literaturii în general) pe care o anunțau fracturișitii, 

se schimbă și specificul reflecțiilor despre textul literar. 

În acest context, cercetarea întreprinsă la subtema Cercetarea reprezentării scriitorului și a textului în 

literatura „fracturistă” și „postfracturistă” ar întregi tabloul exegetic despre evoluția artelor poetice în 

literatura română, având, în acest sens, relevanță teoretică, iar rezultatele obținute ar putea fi utilizate 

ulterior în elaborarea unor monografii, a unor dicționare de scriitori, opre, termeni literari sau a unor noi 

istorii ale literaturii române. Pe de altă parte, studiile publicate de cercetătorii implicați în proiect ar putea 

fi folosite în procesul de predare-învățare a literaturii române (atât în liceu, cât și la facultate). 

 



68 

 

 

XI. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute în cadrul 

proiectului în anul 2018 

 Stabilirea și definirea scriitorului ca obiect al reprezentării sociale. 

 Stabilirea compatibilități de viziuni, practici și limbaje între romanul din dreapta și cel din stânga Prutului. 

 Propunerea unor concepte noi în abordarea fenomenelor literare: cel de  zonă a mentalităților comune, care 

îndreptățește extinderea spațiului de prezență a unei generații, a unui model sau a unei paradigme dincolo de 

granițele naționale ale literaturilor, cel de optzecism transnațioanl. Conceptul promovat de noi cadrează cu 

ideile de ultimă oră lansate în Occident de autori formați în Estul Europei, cum ar fi cele de „literatură în 

rețea”, „ecosistem literar”, „TNC (transnational corporation)” ale lui Cristian Moraru; cel de roman-ars-

poetica, prezent în strategiile și practicile narative ale scriitorilor optzeciști (Gh. Crăciun, Em. Galaicu-

Păun, Gh.Gosopidinov) și ilustrat prin analiza romanului Țesut viu. 10x10 de Em. Galaicu-Păun. 

 În sfera poeziei s-a constatat revenirea funcției sociale a ei., estompată de mai bine de trei decenii de noua 

autonomie a esteticului. Spre deosebire de predecesorii șaizeciști și șaptezeciști însă, atunci când creează 

versuri cu valențe etico-civice, nouăzeciștii și douămiiștii nu apelează la limbajul patetic-înălțător al eului 

tribun. Dimpotrivă, pentru a sugera dramatismul, ei fac uz de un limbaj considerat, în accepție tradițională, 

a-poetic sau anti-poetic. Se impune astfel un alt tip de poezie civică: nedeclamativă, lipsită de 

grandilocvenţă şi de gesturi martirizante, dar profund tulburătoare prin autenticitatea ei. Este foarte elocvent 

în acest sens poemul lui Iulian Fruntașu Țara mea, dar și volumul său St. Bosnia Blues (2006); elemente de 

civism disimulat apar în unele poeme ale lui Alexandru Vakulovski (a se vedea volumul Priveliști, 2018). 

 

XII. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi, etc.) 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova, universitățile de stat și private, bibliotecile 

etc. 

 

FIȘELE ELABORĂRILOR  
 

 

Anexa E2 

I. Denumirea şi tipul lucrării 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată 
lucrarea 

Literatura în spaţiul reprezentărilor: între Est şi Vest 

15.817.06.19F 

III.  ISBN-ul lucrării 

978-9975-0-0216-5 

IV. Autorul (ii) lucrării 

ȘLEAHTIȚCHI Maria (coord.), doctor habilitat în filologie, Academia de Științe a Moldovei 

ȘLEAHTIȚCHI Mihail, doctor în psihologie, doctor în pedagogie, om emerit, Academia de 

Administrare Publică 

ȚURCANU Lucia, doctor în filologie, Editura ARC 

PILCHIN Maria, Universitatea de Stat din Moldova 

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

Volumul prezintă rezultatele parțiale ale cercetării desfășurate pe câteva axe tematice: studierea 

cadrului general al reprezentărilor sociale, precizarea instrumentelor de analiză a reprezentărilor, 

cercetarea scriitorului ca obiect al reprezentării sociale; cercetarea modalităților de formare a 

reprezentărilor despre literatură: prin receptarea critică și de istorie literară, prin traducerea 

literaturii naționale în limbi străine. 

Literatură, reprezentări, negocieri. Chișinău: ARC, 2018, 192 p. 

Culegere tematică  
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I. Denumirea şi tipul lucrării 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

Literatura în spaţiul reprezentărilor: între Est şi Vest 

15.817.06.19F 

III.  ISBN-ul lucrării 

ISBN 978-973-37-2168-0 

IV. Autorul (ii) lucrării 

ȘLEAHTIȚCHI Mihail, doctor în psihologie, doctor în pedagogie, om emerit, 

Academia de Administrare Publică 

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

În monografie se conţin date concrete cu referire la (i) caracteristicile 

definitorii ale  reprezentărilor sociale, (ii) entitatea  procesului de analiză 

structurală a reprezentărilor sociale şi (iii) ansamblul de metode speciale prin 

care acest gen de analiză poate fi pus în practică.  Este pentru prima dată când 

în spaţiul ştiinţific autohton îşi face apariţia un demers ştiinţific prin care se 

întreprinde o inventariere şi  sistematizare  a  numeroase şi diverse  luări de 

poziţie cu referire la specificitatea modalităţilor de examinare aprofundată   a 

ceea ce, după S. Moscovici - fondatorul psihologiei sociale moderne -, exprimă  

,,teorii ale simţului comun”. 

 

 

 

Activitatea editorială (publicaţii) în anul 2018 

 

Publicații 

Articole 

naţionale 

Articole 

în alte 

reviste 

naţionale 

Articole 

în 

culegeri 

naţionale 

Articole în reviste cu factor 

de impact 

Articole 

numai cu 

autori 

autohtoni 

Articole în 

alte 

reviste 

editate în 

străinătate 

Articole în 

culegeri 

internaţionale 

Monografii editate 

în: 

Manuale/ 

dicţionare/ 

lucrări 

didactice 

Cule-

geri 

Teze ale 

comunicărilor la 

congrese, 

conferinţe, 

simpozioane 

A B C 

  

>3 

1
,0

-2
,9

 

0
,1

-0
,9

 

0
,0

1
-0

,0
9
    

ţară 
Străină-

tate 

  Naţio-
nale 

Interna-
ționale 

23  2 1 12  - - 1   1  - 1 2 1 1 1 
 

 

 

 

Conducătorul  proiec tului  ȘLEAHTIȚCHI Maria, cercetător științific coordonator  
       ( n u m e ,  p r e n u m e ,  g r a d ,  t i t l u  ş t i i n ţ i f i c )              ( s e m n ă t u r a )  

 

Panopticum. Tehnici speciale de pătrundere în adâncul reprezentărilor 

sociale. Iași: Junimea, 2018, 389 p. 

Monografie 
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Anexa 1.1. 

Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Direcţia strategică: Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii 

Codul (cifrul): 15.817.06.20F 

Denumirea proiectului: Centre rezidențiale și așezări rurale din silvostepa pruto-nistreană în mileniul I 

a.Chr. – prima jumătate a mileniului I p.Chr. 

II. Obiectivele proiectului  

Proiectul are ca scop studierea modului de amplasare a aşezărilor fortificate, care în ansamblu formau 

anumite centre rezidenţiale, în preajma cărora se situau aşezările rurale. Studierea acestor centre va 

permite stabilirea anumitor legităţi atât în sistemul defensiv al aşezărilor fortificate, dar mai ales în modul 

de amplasare a siturilor nefortificate amplasate aferent. 

Corelarea tuturor datelor obţinute din aceste centre vor constitui o bază serioasă de date ce va permite 

elucidarea celor mai spinoase probleme din preistorie şi istorie antică a spaţiul pruto-nistrean. 

Analiza, datarea şi interpretarea materialelor arheologice ca surse istorice, corelate cu relatările autorilor 

antici, greci şi romani, va da posibilitatea de a încerca identificarea principalelor comunităţi menţionate de 

sursele narative în aceste regiuni. 

Ca rezultat al cercetărilor în cadrul proiectului vor fi obţinute: 

- Materiale arheologice din diferite epoci care prezintă surse inedite. Încorporarea lor în 

rapoartele ştiinţifice preliminare despre rezultatele cercetărilor arheologice la fiecare obiectiv în 

parte vor constitui o imensă bază de surse inedite care întrând în arhiva Muzeului Naţional de 

Istorie vor fi accesibile tuturor specialiştilor cât şi tineretului studios. 

- Vestigiile descoperite prin săpăturile arheologice reconstituite şi conservate încadrate în 

fondurile Muzeului Naţional de Istorie for forma principalele mostre istorice pentru expoziţii 

permanente şi temporare. 

Încadrarea materialelor cercetate în circuitul ştiinţific vor contribui substanţial la lichidarea filelor albe din 

preistorie şi istoria antică. Aceste materiale vor constitui baza principală pentru elaborarea manualelor de 

istorie naţională, materialelor intuitive pentru şcoală şi centrele universitare. Concomitent aceste materiale 

popularizate prin mass media vor constitui o parte considerabilă a patrimoniului cultural. 

III. Termenul executării  

2015-2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

1067,5 mii lei 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată  290,7 mii lei Executată  290,7 mii lei 

VI. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Laboratorul de cercetări științifice „Tracologie” 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

  

1. Niculiță Ion, dr. hab., prof. univ., cercetător științific principal, director de proiect 

2. Corobcean Andrei, dr., lect. univ., șef Laborator 

3. Matveev Sergiu, dr., conf. univ., cercetător științific coordonator 

4. Zanoci Aurel, dr., conf. univ., cercetător științific coordonator 

5. Băț Mihail, lect. univ., cercetător științific 

6. Burciu Stela, cercetător științific 

9. Savin Maria, tehnician categ. I 

10. Briceag Irina, tehnician categ. I 

VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2018  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului   

1. Analiza tipologică și 

funcțională a vestigiilor 

- A fost realizată tipologia întregului lot de vestigii 

arheologice recoltate din săpăturile anului 2017 de la siturile 
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arheologice recoltate prin 

săpăturile din anul 2017 la 

siturile Saharna Mare, 

Stolniceni, Lipoveni. 

de la Saharna Mare, Stolniceni și Lipoveni; 

- Vestigiile recuperate și complexele arheologice cercetate au 

fost analizate din punct de vedere cultural-cronologic, fiind 

stabilite și destinațiile funcționale ale acestora. 

2. Realizarea cercetărilor 

perieghetice de suprafață în 

regiunea Nistrului Mijlociu și a 

Codrilor. Redactarea 

Catalogului descoperirilor 

arheologice din anul 2017. 

Redactarea Rapoartelor 

științifice privind săpăturile 

arheologice la siturile de la 

Saharna Mare, Stolniceni, 

Lipoveni în anul 2017. 

- Au fost realizate cercetări de suprafață în regiunea Codrilor 
(raioanele Hîncești, Călărași, Nisporeni) și în cursul superior 

al râului Cogîlnic. 

- A fost realizat Catalogul descoperirilor arheologice din anul 

2017. 

- Au fost redactate 3 Rapoarte privind săpăturile arheologice 

din anul 2017, fiind prezentate Comisiei Naționale 

Arheologice. 

3. Săpături arheologice 

sistematice (categoria A) la 

siturile din microzona Saharna 

(Rezina), Stolniceni 

(Hâncești), Lipoveni 

(Cimișlia). Prelucrarea 

camerală și analiza preliminară 

a materialelor arheologice 

provenite din săpăturile din 

campania anului 2018. 

- Au fost efectuate cercetări arheologice sistematice și de 
salvare la siturile Stolniceni, Lipoveni și Saharna Mare. 

Analiza complexelor descoperite a permis stabilirea 

intensității de locuire și a planimetriei așezării de la Saharna 

Mare în contextul diferitor orizonturi de locuire. Complexele 

arheologice descoperite la Stolniceni confirmă un caracter de 

cult al sitului. Materialele recuperate din situl 

pluristratigrafic de la Lipoveni prezintă de asemenea noi 

forme ceramice, ale căror interpretare cultural-cronologică și 

funcțională urmează a fi stabilită. 

4. Redactarea Raportului științific 

final privind rezultatele 

cercetărilor din cadrul 

proiectului instituțional. 

Publicarea studiilor de sinteză 

a rezultatelor cercetării temei 

proiectului. 

- A fost redactat proiectul Raportului științific privind 

rezultatele cercetărilor realizate în anul 2018; 

- Rezultatele investigațiilor au fost prezentate și discutate în 
cadrul conferințelor științifice naționale și internaționale; 

- Au fost pregătite materialele pentru publicare în culegeri și 
reviste științifice. 

IX. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la 

proiectul dat pe anul 2018 (conform formei 4 din structura raportului) 

monografii naţionale  

1. BOLDUREANU A., MATVEEV S. Patrimoniul numismatic al Republicii Moldova. Imagine şi 

legendă. Ch., 2018, 180 p. ISBN 975-9975-139-53-3. 

2. COROBCEAN A. Vestigiile secolelor V-III a.Chr. din spațiul carpato-nistrean ca sursă a 

interpretărilor etnice. Ch.: Cartdidact, 2018. 322 p. ISBN 978-9975-3254-3-1. 

culegeri internaționale 

1. (Red. A. Zanoci, M. Băț, S.-C. Ailincăi) Cercetări interdisciplinare la siturile din epoca fierului în 

spațiul tiso-nistrean. Materialele colloquium-ului de vară de la Saharna, 13-16 iulie 2017. Tulcea-

Chișinău, 2018. 237 p.  

articole din alte reviste editate în străinătate 

1. MATVEEV S., VORNIC V. Aşezarea de tip Sântana de Mureş-Černjachov de la Călmăţui-Râpa 

Dobrei (raionul Hânceşti, Rep. Moldova). Acta Musei Tutovensis. Istorie veche şi arheologie, XIV, 

Bârlad, 2018, pag. 125-136. 

articole din reviste naţionale: 

categoria B 

1. BĂȚ M. Rec.: Г.И. Смирнова, М.Ю. Вахтина, М.Т. Кашуба, Е.Г. Старкова, Городище Немиров 

на реке Южный Буг. По материалам раскопок в XX веке из коллекций Государственного 

Эрмитажа и Научного архива ИИМК РАН. Приложения: К.Б. Калинина, А. Закосьцельна, М. 

Кершнер и Х. Моммзен, С.В. Хаврин, Санкт-Петербург: Невская книжная типография, 2018, 

336 с. ISBN: 978-5-9909872-2-7. Tyragetia, s.n., 1, XII [XXVII], 2018, 383-384. 

2. ZANOCI A., BĂŢ M. The specific features of the Getic fortifications in the Middle Dniester region 

(the Saharna and Horodişte-Ţipova micro-zones). Plural V/2, 2017, p. 6-31. 
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3. MATVEEV S., VORNIC V. Archaeological research at Lipoveni II – La Nisipărie site (2013-2016). 

Plural, Vol. V, no. 2, Chişinău, 2017, pag. 124-163.  

4. articole în culegeri (naţionale / internaţionale), 

5. BĂȚ M., ASĂNDULESEI A. Siturile din epoca fierului din microzona Saharna: GIS și analiză 

spațială / Iron Age sites in the Saharna microzone: GIS and Spatial Analysis. (Eds. A. Zanoci, M. Băț, 

S.-C. Ailincăi) Cercetări interdisciplinare la siturile din epoca fierului în spaţiul tiso-nistrean. 

Materialele colloquium-ului de vară de la Saharna (Saharna, 13-16 iulie 2017), Tulcea-Chișinău 2018, 

21-43. 

6. ZANOCI A., RAFAILĂ-STANC S.M., NAGACEVSCHI T., SOCHIRCĂ V. Cercetări 

interdisciplinare la situl din epoca fierului Saharna Mare / „Dealul Mănăstirii” /Interdisciplinary 

researches at the Iron Age site of Saharna Mare / “Dealul Mănăstirii” (Eds. A. Zanoci, M. Băț, S.-C. 

Ailincăi) Cercetări interdisciplinare la siturile din epoca fierului în spaţiul tiso-nistrean. Materialele 

colloquium-ului de vară de la Saharna (Saharna, 13-16 iulie 2017), Tulcea-Chișinău 2018, 45-65. 

Rapoarte publicate / Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri 

(naţionale / internaţionale), 

1. BĂȚ M. Sacru sau profan? Despre ceștile cu buton pe toartă din arealul culturii Cozia-Saharna, In: 

Schimbare sau continuitate? Civilizaţii de la sfârşitul mileniului II şi prima jumatate a mileniului I 

a.Chr. în spaţiul carpato-balcanic. Tulcea-Cilic Dere, 25-27 mai 2018 (Tulcea 2018), p. 23-24. 

2. MATVEEV S. Roman pottery kiln from the 3rd-4th centuries in the Prut and Dniester interfluves. 19th 
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X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute 2018  
Se evidenţiază valoarea teoretică, în comparaţie cu lucrările existente în ţară şi peste hotare, a rezultatelor ştiinţifice 

teoretice fundamentale, se evidenţiază eficienţa tehnico-economică ori socială, recomandările principale vizând 

implementarea rezultatelor ştiinţifice aplicative şi a elaborărilor tehnico-ştiinţifice executate, importanţa şi impactul 

lor asupra dezvoltării ştiinţei, economiei şi culturii naţionale a  R. Moldova, beneficiarii rezultatelor. 

Utilizând la maximum rezultatele cercetărilor din ultima vreme, dar și materialele anterioare, în 

baza unei analize temeinice și competente s-a elaborat un studiu monografic etnoarheologic în care, pentru 

prima oară, se încearcă elucidarea principalelor criterii când cultura materială, în genere, și categoriile de 

bază de artefacte în circumstanțe concrete și anumite perioade cronologice reflectă etnicitatea 

comunităților ce le-au creat. Prin acest studiu arheoetnologic se trasează o nouă direcție de cercetare în 

preistorie. 

Prin investigații interdisciplinare arheologice, pedologice și geografice s-a înlesnit semnificativ 

determinarea, în linii majore, a planimetriei satelor în preistorie și antichitate. 

Prin prospecțiuni arheologice, pedologice, arheomagnetice și geografice s-a clarificat problema 

aprovizionării cu apă potabilă a siturilor amplasate pe platouri sau promontorii, la distanțe considerabile de 

sursele acvatice. Sondajele pedologice au evidențiat sub stratul de humus de 20-40 cm grosime, resurse 

semnificative de apă plasate pe straturi groase de 60-100 cm de lut impenetrabil. 

Studierea vestigiilor sesizate la monumentele din stepele Bugeacului, descoperite prin prospecțiuni 

de salvgardare, relatează că cultura materială din silvostepă și stepă era similară, ce nu exclude că 

aparținea unor comunități sedentare înrudite. 
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XI. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute în cadrul 

proiectului în anul 2018 

În baza studierii rezultatelor cercetărilor efectuate s-a determinat: 

 Existența mai multor zone în silvostepa pruto-nistreană, în care siturile arheologice cercetate conțin 

materiale ce caracterizează veriga de joncțiune între perioada finală a bronzului tardiv și prima epocă a 

fierului. 

 Evoluția continuă a comunităților sedentare de agricultori și crescători e vite. La așezările Saharna 

Mare/Dealul Mănăstirii, Saharna – Țiglău. Prin investigații sistematice și de amploare au fost sesizate 

rămășițele așezărilor din faza finală a epocii bronzului, mijlocul/finele sec. XII-XI, sec. X-IX, sec. VIII-

VII, sec. VI-III a. Chr. În așa mod, arheologic se demonstrează că aceste sate preistorice s-au perindat 

fără hiat-uri demografice timp de un mileniu. 

 Pe parcursul mileniului I a. Chr. în regiunea Nistrului Mijlociu, siturile arheologice studiate au avut o 

evoluție crescândă numeric, ceea ce semnalează pentru această perioadă o creștere sporită demografică 

a comunităților sedentare atât în zona respectivă, cât și în spațiile limitrofe. 

 În rezultatul cercetărilor interdisciplinare: investigații arheologice pe teren, prospecțiuni pedologice și 

geografice a fost clarificată o problemă mult discutată în istoriografia contemporană – aprovizionarea cu 

apă potabilă a așezărilor preistorice și antice amplasate pe locuri lipsite de sursele necesare de apă. 

Sondajele au demonstrat că la asemenea stațiuni sub stratul de 20-40 cm grosime se află resurse 

considerabile de apă plasate pe straturi groase de până la 1m de lut impenetrabil. Aceste resurse  erau 

suficiente pentru aprovizionarea cu apă și populația, și animalele. 

 În baza analizei de laborator a probelor pedologice a fost posibilă conturarea spațiilor locative, zonele 

ocolurilor pentru vite și celor gospodărești. În așa mod s-a stabilit, în linii majore, planimetria satelor în 

preistorie și antichitate. 

 Unitatea culturii materiale a monumentelor din stepă și silvostepă stabilită prin cercetările  din ultima 

vreme înclină spre ideea unei similitudini cultural – cronologice în întreg spațiu pruto – nistrean. 

 Prin analiza temeinică  și riguroasă a rezultatelor cercetărilor din ultimii ani a colaboratorilor încadrați 

în Proiectul Instituțional, cât și a materialelor anterior acumulate a fost redactat un studiu special 

consacrat problemelor etnoarheologice, care în fond prezintă o cercetare de pionierat în istoriografia 

noastră. Pentru prima dată se încearcă elucidarea criteriilor fundamentale în stare să indice specificul 

etnicității într-o perioadă cronologică concretă în circumstanțe caracteristice perioadei istorice date. 

Studiul arheoetnologic elaborat, în linii majore, conturează o nouă direcție de cercetare a epocilor 

preistorică și antică. 

 Studierea monumentelor de epocă romană din spațiul preconizat bazată pe corelarea materialelor 

obținute prin prospecțiuni arheologice coroborate cu datele obținute prin analiza ortofotoplanurilor 

relatează că în stepele Bugeacului se conturează un șir de fortificații care se aliniază la „limesul” roman 

din perioada dominației romane la Dunărea de Jos. 

 

XII. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi, etc.) 

 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al R. Moldova 

Muzeul Național de Istorie a Moldovei 

Autoritățile publice locale (din raioanele Rezina, Hîncești și Cimișlia) 

Specialiști în domeniul arheologiei, istoriei antice, etnologie etc. 

Doctoranzi, masteranzi, studenți. 

 

 

 

 



75 

 

Anexa E2 

 

I. Denumirea şi tipul lucrării 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

Proiectul instituțional „Centre rezidențiale și așezări rurale din silvostepa pruto-

nistreană în mileniul I a.Chr. – prima jumătate a mileniului I p.Chr.” 

15.817.06.20F 

III.  ISBN-ul lucrării 

ISBN 978-9975-3254-3-1 

IV. Autorul (ii) lucrării 

COROBCEAN Andrei, doctor în istorie, Universitatea de Stat din Moldova 

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

Lucrarea propune o tratare complexă a valorii vestigiilor arheologice din al treilea 

sfert al mileniului I a.Chr. din spațiul carpato-nistrean ca surse ale interpretării 

etnice. Autorul reevaluează posibilitățile atragerii categoriilor concrete de vestigii 

arheologice în interpretarea etnică. Este analizată relevanța structurilor de habitat, a 

structurilor și practicilor funerare în aprecierile etnoculturale, mai ales în 

delimitările dintre lumea traco-getică și cea scitică. Autorul abordează problemele 

teoretice ale definirii criteriilor etnicizante ale culturii materiale în contextul 

situației paleoetnografice și arheologice din spațiul cercetat. Un rol deosebit în 

lucrare îl ocupă valoarea combinațiilor stilistice în interpretările etnice, analizate 

critic din perspectivă etnoarheologică. 
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I. Denumirea şi tipul lucrării 

 

 

 

 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

Proiectul instituțional „Centre rezidențiale și așezări rurale din silvostepa pruto-

nistreană în mileniul I a.Chr. – prima jumătate a mileniului I p.Chr.” 

15.817.06.20F 

III.  ISBN-ul lucrării 

 

Vestigiile secolelor V-III a.Chr. din spațiul carpato-nistrean ca sursă a 

interpretărilor etnice. Ch.: Cartdidact, 2018. 322 p. 

 

Monografie 

Cercetări interdisciplinare la siturile din epoca fierului în spațiul tiso-nistrean. 

Materialele colloquium-ului de vară de la Saharna, 13-16 iulie 2017. Tulcea-

Chișinău, 2018. 237 p. 

Culegere de articole 
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IV. Autorul (ii) lucrării (Colegiul de redacție) 

Zanoci Aurel, doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ailincăi Sorin-Cristian, doctor, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale 

„Gavrilă Simion” Tulcea (România).  

Băț Mihail, Universitatea de Stat din Moldova. 

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

Lucrarea inserează 10 studii închinate unui șir de situri arheologice relevante 

din spațiul dintre Tisa și Nistru, care se încadrează în limitele cronologice ale 

epocii fierului, prezentând diverse caracteristici ale manifestărilor culturale ale 

acestei epoci. Articolele semnate de autori din R. Moldova, România și 

Germania abordează aspecte relevate de cercetări interdisciplinare, care aduc o 

contribuție esențială asupra înțelegerii multiaspectuale ale epocii fierului în 

sud-estul Europei. 
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Conducătorul proiectului Niculiță Ion, dr. hab., prof. univ. 

     (nume, prenume, grad, titlu ştiinţific)             (semnătura) 
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Anexa 1.1. 

 

Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Direcţia strategică: Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii (16.06) 

Codul (cifrul): 15.817.06.21F 

Denumirea proiectului: Politicile Republici Moldova în domeniul diasporei în contextul acordului de 

asociere cu Uniunea Europeană: consolidarea rolului diasporei în dezvoltarea statului de origine, 

II. Obiectivele proiectului  

Studierea problemei diasporei moldoveneşti se va face printr-o abordare complexă ce presupune  

cercetarea şi analiza fenomenului atât la nivel:  

- socio-psihologic, vizează investigarea aspectelor socio-psihologice (viziuni, idei, valori, orientări, 

istoria vieţii, perindarea statutelor emigrantului) asupra creării, consolidării diasporii şi eficientizării 

rolului său; interacţiunea dintre diasporă şi populaţia majoritară, contribuţia diasporei în 

transformarea economică şi socială a statului; explorarea potenţialului cultural şi ştiinţific de 

dezvoltarea a diasporei;  

- instituţional, ce presupune analiza sistemului socio-politic, a sitemului formaţiunilor etnoculturale 

apărute în cadrul diasporei pe de o parte (numărul, distribuirea, aptitudinile, bunăstarea şi gradul de 

integrare din diasporă), iar pe de altă parte activitatea instituţiilor statului de origine şi de reşedinţă în 

realizarea politicilor sale etc.;  

- socio-etatic, principalele direcţii ale politicilor publice a statului versus diaspora, monitorizarea şi 

măsurarea impactului politicilor promovate de statul de origine şi statul de reşedinţă; gradul de 

interacţiune cu emigranţii (din ţara sa de origine) şi statul de origine;  

- nivel transnaţional – investigarea rolului diasporei ca factor de dezvoltarea a relaţiilor interstatale; a 

prezenţei din punct de vedere economic, cultural, lingvistic în alte state; analiza experienţei 

ineracţiunii serviciilor diplomatice şi consulare cu diaspora; eficientizarea şi consolidarea 

capacităţilor guvernului în lucrul cu diaspora; creşterea vizibilităţii nucleelor moldoveneşti rezidente 

în diverse state; analiza rolului diasporei ca agent şi promotor al diplomaţiei sociale;  

- ştiinţific elaborarea unei concepţii ştiinţifice integre în problema vizată cu înaintarea unui sistem 

complex de recomandări privind facilitarea optimizării şi catalizării consolidării diasporelor 

naţionale, precum şi valorificării potenţialului ei în dezvoltarea Republicii Moldova. 

 

III. Termenul executării  

2015-2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

1071,0 mii lei 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată  291,6  mii lei Executată 291,6  mii lei 

VI. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Laboratorul Sociologie Politică 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

  

1 Moșneaga Valeriu , director de proiect 

 Țurcan Valentin, cercetător ştiinţific superior 

 Svetlicinăi Rodica, cercetător ştiinţific superior 

 Turco Tatiana, cercetător ştiinţific superior 

 Putină Natalia, cercetător ştiinţific superior 

 Iațco Mariana, cercetător ştiinţific superior 

 Crețu Mihail, cercetător ştiinţific 

 Moșneaga Gheorghe, cercetător ştiinţific stagiar 

VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2018  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului   

1. Formarea bazei de date a 1. Tipurile asociațiilor diasporei sunt diferite, în funcție de 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

practicilor (formelor de 

activitate) a instituţiilor 

Diasporei moldoveneşti.  

Analiza experienței, avantajele 

și dezavantajele colaborării cu 

țara de destinație și ţara de 

origine (instituțiile statale, 

societatea civilă) a Diasporei, 

rezultatele politicilor de 

integrare și adaptare a 

migranților moldoveni în țările 

UE și Rusia și rolul Diasporei. 

Cercetarea noului rol al mass-

media în analiza calitativă și 

cantitativă al Diasporei 

moldovenești.  

Fundamentarea conceptului 

„podul de legătură și 

colaborare” între țara de 

origine și țara de destinație. 

statutul juridic, modelul de administrare a afacerilor și domeniul 

de acvitate. Există asociații care acvează de mult mp, și-au 

câșgat o anumită imagine prin acțiuni de ordin cultural și social 

atât în țara de ședere, cât și în Republica Moldova. Astfel32 de 

asociații reprezintă Italia, 10 Rusia, câte două Portugalia, 

Germania și Marea Britanie.Despre asociațiile din Izrael nu se 

deține informație.  Activitatea asociațiilor diasporei a fost 

analizată din perspectiva organizării; finanțării, solidarității și 

colaborării între instuțiile diasporei, etc 

2.Au fost supuse cercetării specificul politicilor în domeniul 

diasporei și schimbările din ultimii ani, inclusiv problemele 

diasporei în procesul de integrare socială în țările UE, 

precum și rezultatele și experiența Republicii Moldova în 

conlucrarea cu diaspora, cazul Republicii Italiene. Studiul 

abordează o problemă de actualitate cu care se confruntă 

guvernarea și societatea moldoveneasca, şi anume transformările 

din procesul migraţional în comunităţi diasporale, atât din 

perspectiva politicilor guvernamentale cât şi din punctul de 

vedere al implementării în practică a acestor politici. 

        A fost realizat studiul cu privire la analiza cadrului 

normativ ce reglementează domeniul diasporei, atât la nivel 

internațional și național. Cercetarea cuprinde analiza cadrului 

normativ existent din domeniul diasporei în Israel, Armenia, 

Serbia, Ungaria, Georgia, Federația Rusă, Republica Moldova 

problema diasporei, relația sa atât cu statele de origine, cât și cu 

statele gazdă, nu este reflectată în mod adecvat în cadrul de 

reglementare internațional și național. Unele țări protejează 

drepturile compatrioților la nivel constituțional. Alte țări au 

adoptat legi care reglementează relațiile cu compatrioții din 

străinătate. 

 În Republica Moldova cadrul normativ ce reglementează 

domeniul diasporei este suficient de dezvoltat și care ne indică că 

autoritățile moldovenești sunt interesate să dezvolte o cooperare 

reciproc avantajoasă cu diaspora moldovenească. 

3. A fost studiată participarea diasporei moldovenești  la 

evenimente sociale, politice, economice și culturale  prin 

intermediul media, prin identificarea mijloacele media și forme 

de comunicare utilizate de membrii diasporei moldovenești; 

determinarea rolurilor media în direcția facilitării participării 

sociale, politice, economice și culturale a moldovenilor de peste 

hotare; au fost analizate atitudinile și comportamentele 

moldovenilor din diaspora care duc la alegerea și utilizarea de 

către aceștia a unor mijloace media și forme de comunicare în 

defavoarea altora; au fost identificate și analizate modelele de 

participare socială, politică, economică și culturală a 

comunităților de moldoveni din afara țării, cu scopul de a stabili 

rezonanța relațiilor moldovenilor din afara țării cu Republica 

Moldova și țara gazdă.  

Rezultatele obținute contribuie implicit la îmbogățirea 

cunoștințelor și la o înțelegere mai bună ale efectelor mobilizării 

în masă facilitată de platformele sociale disponibile în mediul 

online. 

4. Realizarea cercetării privind activitățile și practicle 

transnationale ale migrantilor moldoveni. În acest scop a fost 

analizată practica transnațională a migranților moldoveni în șase 

țări: Rusia, Italia, Portugalia, Germania, Anglia și Israel, prin 

prisma  variabilelor: vârsta, ocupația profesională, durata șederii 
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în țara de migrație, utilizarea resurselor on-line și volumul 

practicilor transnaționale ale imigranților moldoveni. În cadrul 

cercetării s-au identificat tipurile și formele practicilor 

transnaționale ale migranților moldoveni: individual, familial, de 

grup, diasporal, obișnuit, sporadic etc; structura și funcția 

practicilor transnaționale în procesul de formare și dezvoltare a 

diasporei moldovenești. Schimbarea și continuitatea practicilor 

transnaționale în diferite etape ale funcționării diasporei; 

practicile diasporei ca proces și comportament: aspectul 

generațjonal, evidențiându-se practicile diasporei migranților 

moldoveni în procesul conservării /dezvoltării identității 

individuale și etnice într-un context transnațional. 

   

IX. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la 

proiectul dat pe anul 2018 (conform formei 4 din structura raportului) 

– monografii (naţionale / internaţionale),  

1. MOȘNEAGA V. Cartografierea diasporei moldovenesti in Germania, Israel, Italia,  Marea 

Britanie, Portugalia si Rusia (în l. română, l. engleza și l. rusă). Ch.: OIM, 2017. 220 p. ISBN 978-

9975-4422-1-3. 

- capitole în monografii şi culegeri (naţionale / internaţionale),  

1. MOȘNEAGA V., BUCĂTARU I. Party members and their importance in the Republic of 

Moldova. În: Gherghina S., Iancu A., Soare S. (Eds.) Party Members and Their Importance in 

Non-EU countries. A comparative analysis. – the United Kingdom, London, Routledge, 2018, 

p.201-217 

– articole din reviste naţionale: 

• categoria C, 

1. MOȘNEAGA V., ȚURCAN V., MOȘNEAGA G. Современная миграция молдавского населе-

ния: основные причины и мотивы (по результатам социологических исследований в Вели-

кобритании, Германии, Израиле, Италии, России и Португалии). Moldoscopie (Probleme de 

analiză politică). 2018, 1 (LXXX),  84-101. ISSN 1812-2566. 

2. MOȘNEAGA V., MOȘNEAGA G. Безвизовый режим стран Восточного Партнерства с ЕС: 

эффекты и политики. Moldoscopie (Probleme de analiză politică). 2018, 2 (LXXXI),  106-133. 

ISSN 1812-2566. 

3. MOȘNEAGA V . Политика молдавского государства в области миграции и диаспоры: 

специфика современного этапа (по результатам социологического опроса). Moldoscopie 

(Probleme de analiză politică). 2018, 2 (LXXXI),  86-105. ISSN 1812-2566. 

4. MOȘNEAGA V., ТУРКО Т., РУСНАК Г., MOȘNEAGA G. Преподавание миграционной 

тематики в системе высшей школы: организационно-методические аспекты. MOLDOSCOPIE 

(Probleme de analiză politică). 2018, 3 (LXXXII), 177-200. ISSN 1812-2566. 

5. MOȘNEAGA V., MOȘNEAGA G. Белоруссия и безвизовый режим ЕС. MOLDOSCOPIE 

(Probleme de analiză politică). 2018, 4 (LXXXIII),161-174. ISSN 1812-2566. 

6. IAȚCO M. „The influence of migration on the situation of unemployment on the both coasts of 

Nistru river” MOLDOSCOPIE  (Probleme de analiză politică). 2018, 3 (LXXXII), 34-42. ISSN 

1812-2566. 

– articole în culegeri (naţionale / internaţionale), 

1. MOȘNEAGA V . Ассоциации молдавской диаспоры: общее и особенное в формировании 

и функционировании (по результатам социологического исследования в 6 странах). Diaspora în 

lumea modernă: contextul regional și potențialul pentru o dezvoltare durabilă a țărilor de origine. 

Conferința științifică internațională. Chișinău, 21 decembrie 2017  Ch.: OIM, 2018. 250-269  

2. MOȘNEAGA V., ȚURCAN V. Транснациональная деятельность и практика молдавских 

мигрантов. Diaspora în lumea modernă: contextul regional și potențialul pentru o dezvoltare durabilă a 

țărilor de origine. Conferința științifică internațională. Chișinău, 21 decembrie 2017.  Ch.: OIM, 2018. 

174-183 

3. MOȘNEAGA V., GARAJ M. Social services commuity planning and mass media 

communication. Petranova D., Cabyova L., Bezakova Z. (eds.) Marketing identity. Online rules. Part II. 

- Slovakia, Trnava, FMK, 2018, 385-397 
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4. SVETLICINÂI R., TURCO T. Анализ нормативно-правовой базы в области диаспоры: 

исторический и концептуальный аспекты. Diaspora în lumea modernă: contextul regional și 

potențialul pentru o dezvoltare durabilă a țărilor de origine. Conferința științifică internațională. 

Chișinău, 21 decembrie 2017  Ch.: OIM, 2018. 155-166 

5. PUTINĂ N. Participarea diasporelor la procesul politic din statul de origine: abordare electorală. 

Diaspora în lumea modernă: contextul regional și potențialul pentru o dezvoltare durabilă a țărilor de 

origine. Conferința științifică internațională. Chișinău, 21 decembrie 2017.  Ch.: OIM, 2018. 155-166. 

6. IAȚCO M. Diaspora – o nouă abordare a relației cu moldovenii de peste hotare. Studiu de caz: diaspora 

moldovenilor din Italia. Diaspora în lumea modernă: contextul regional și potențialul pentru o dezvoltare 

durabilă a țărilor de origine. Conferința științifică internațională. Chișinău, 21 decembrie 2017 . Ch.: 

OIM, 2018.  443-465. 

 

X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute 2018  

Problema comunităților de moldovenești și a diasporei suscită nu doar un interes șințific, ci și unul polic 

practic. În conformitate cu sondajele, o mare parte dintre migranții moldoveni nuplanifică să mai revină 

în țara de origine și este important ca aceștea  să rămână în câmpul de vedere al statului moldovenesc, 

evitându-se  situația în care compatrioții noștri vor dispărea în țările de destinație și se vor dizolva în 

societatea gazdă. Statul RM trebuie să se asigure că ei vor păstra relații cordiale, amiabile cu țara de 

origine, vor contribui la evoluția democracă și civilizată a Republicii Moldova. În aceste condiții 

cercetările realizate au fost orientate spre studierea fenomenului diasporei moldoveneşti atât pe plan 

teoretico-metodologic, cât şi empiric. În primul caz fenomenul vizat a fost examinat din perspectiva 

teoriei „push and pull factor„ a reţelelor sociale şi capitalului uman, a transnaţionalismului etc. Aspectul 

empiric al studiului rezidă din realizarea cefrcetărilor ce implică următoarele metode: politologice 

(behavioaristă, sistemică, legal-instituţională, cross-naţională), precum şi studiu de caz, content-analiză, 

etc. 

 

 

XI. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute în cadrul 

proiectului în anul 2018 

 

Au fost cercetate probleme de dezvoltare a asociațiilor Diasporei în statele gazdă: organizarea, direcțiile de 

activitate, colaborarea cu alte institutii ale Diasporei moldovenesti în țara de reședință, constatîndu-se un grad 

scăzut de implicare a migranților moldoveni în activitatea comunităților. Asociațiile și grupurile diasporei au un 

rol important în realizarea acțiunilor și obiecvelor strategice în domeniul diaspora, migrație și dezvoltare. 

Factorul integrator pentru toate structurile diasporei este apartenența națională și civică. 

 A fost supus cercetării specificul politicilor în domeniul diasporei și schimbările din ultimii ani, inclusiv 

problemele diasporei în procesul de integrare socială în țările UE, precum și rezultatele și experiența Republicii 

Moldova în conlucrarea cu diaspora.  

 Un alt moment important se referă la cercetarea activităților și practiclor transnaționale ale migranților 

moldoveni. În cadrul cercetării s-au identificat tipurile și formele practicilor transnaționale ale migranților 

moldoveni structura și funcția practicilor transnaționale în procesul de formare și dezvoltare a diasporei 

moldovenești. Schimbarea și continuitatea practicilor transnaționale în diferite etape ale funcționării diasporei; 

practicile diasporei ca proces și comportament: aspectul generațjonal, evidențiându-se practicile diasporei 

migranților moldoveni în procesul conservării /dezvoltării identității individuale și etnice într-un context 

transnațional. 

 

XII. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi, etc.) 

Ministere, instituții de stat 
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Anexa E2 

  

I. Denumirea şi tipul lucrării 

 

 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

Proiectul„Susținerea implementării componentei de migrație și 

dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate UE–Moldova și valorificarea 

beneficiilor acesteia pentru locuitorii regiunii transnistrene a Republicii 

Moldova”, implementat de OIM Moldova. 

III.  ISBN-ul lucrării 

978-9975-4469-9-0 

IV. Autorul (ii) lucrării 

Valeriu Moșneaga, Consultant OIM 

Doctor habilitat în șințe police, profesor universitar  

Universitatea de Stat din Moldova 

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

În lucrare este reflectat procesul de formare și funcționare a diasporei moldoveneș din perspecva 

instuționalizării ei, a acvității asociațiilor moldoveneș de diasporă din țările menționate, polica 

instuțiilor de stat din Republica Moldova vizând susținerea și smularea procesului de colaborare cu 

diaspora. În acest scop au fost abordate următoarele aspecte: analiza profilului sociodemografic al 

migrantului moldovean din țările studiate; integrarea în societatea-gazdă; businessul moldovenesc în 

țările de desnație; activitatea asociațiilor diasporei; cercetarea rețelelor de comunicare și diversitatea 

relațiilor cu țara de origine, movație și planuri pentru viitor a migranților moldoveni din țările studiate 

și analiza politicii Republicii Moldova în domeniul migrației și diasporei. 

 
Activitatea editorială (publicaţii) în anul 2018 

 

Publicații 

Articole 

naţionale 

Articole 

în alte 

reviste 

naţionale 

Articole 

în 

culegeri 

naţionale 

Articole în reviste cu factor 

de impact 

Articole 

numai cu 

autori 

autohtoni 

Articole în 

alte 

reviste 

editate în 

străinătate 

Articole în 

culegeri 

internaţionale 

Monografii editate 

în: 

Manuale/ 

dicţionare/ 

lucrări 

didactice 

Cule-

geri 

Teze ale 

comunicărilor la 

congrese, 

conferinţe, 

simpozioane 

A B C 

  

>3 

1
,0

-2
,9

 

0
,1

-0
,9

 

0
,0

1
-0

,0
9
    

ţară 
Străină-

tate 

  Naţio-

nale 

Interna-

ționale 

15   6  5       2 1     1 

 

 

 

Conducătorul proiectului Moșneaga Valeriu 

       (nume, prenume, grad, titlu ştiinţific)             (semnătura) 

Cartografierea diasporei moldovenesti in Germania, Israel, Italia,  Marea 

Britanie, Portugalia si Rusia, monografie 
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Anexa 1.1. 

Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Direcţia strategică: Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii 

Codul (cifrul): 15.817.06.22F 

Denumirea proiectului: Valorizarea patrimoniului naţional documentar al Republicii Moldova (surse 

istorico-religioase) 

II. Obiectivele proiectului  

1.Depistarea, sistematizarea şi analiza materialelor documentare din diferite instituţii şi colecţii 

particulare. 

2. Elaborarea unor serii de documente tematice care ar servi drept instrument de lucru pentru 

cercetarea istorică şi educaţia istorică şi civică a tinerei generaţii. 

3. Publicarea volumelor de documente ce vor conţine surse informaţionale nevalorificate până la 

moment, dar cu o pondere semnificativă pentru ştiinţa istorică.   

4. Punerea în circuitul ştiinţific naţional şi internaţional a surselor documentare.  

 

III. Termenul executării  

2015-2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

285,1 mii lei 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată  76,6 mii lei Executată 76,6 mii lei 

VI. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Laboratorul de Tracologie 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

  

 Ion Gumenîi, Cercetător ştiinţific coordonator  

Emil Dragnev , Cercetător ştiinţific coordonator 

Cojocaru Ludmila , Cercetător ştiinţific superior 

Bercu Igor, Cercetător ştiinţific stagiar  

Bogaciuc Ana, tehnician 

VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2018  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului   

1. 1. Studierea bibliografiei, 

formularea principiilor, in baza 

cărora va fi selectat si pregătit 

pentru publicare materialul 

colectat. 

2. Investigaţii în A.N.R.M. şi 

în arhivele de peste hotare, 

prelucrarea surselor 

documentare şi pregătirea 

materialelor. 

3. Aprecierea şi valorizarea 

materialului şi patrimoniului 

naţional documenta prelucrat. 

4. Tehnoredactarea şi 

redactarea documentelor şi 

textelor. 

În conformitate cu etapelor de realizare a proiectului în anul 

curent, în perioada de raportare ca o primă etapă a fost 

preconizată Studiul bibliografiei şi elaborarea metodologiei de 

cercetare. Prelucraraea surselor documentare – patrimoniu 

documentar al ANRM şi altor materiale de arhivă, de o dosebită 

importanţă pentru istoria Republicii Moldova. Stdudierea 

surselor documentare de diferit tip şi scoaterea acestora în 

evidenţă a constituit de fapt principala realizare a proiectului.  

De semenea s-a determinaat şi o dirtecţie prioritară legată 

de activitatea lui AndronicPopovici. Pregătirea pentru  publicare 

a volumelor “Istoria mănăstirii Neamţ şi Secu, vol. IV şi V de 

Andronic Popovici”fiind una primordiară.  

 Volumele vor prezenta un instrument de lucru, întrucât deschide 

perspectiva unor cercetări în domeniul istoriei ecleziastice, ce la 

moment este puţin cercetat, precum şi a personalităţii lui Paisie 

Velicikovski. În primul rând lucrarea reprezintă un izvor de 

studierea a istoriei vieţii religioase în acest spaţiu, şi a vieţii 

monahale ca instituţie în cadrul organismului bisericesc, dar şi a 

aportului adus de una din cele mai marcante personalităţi moral – 

spirituale a acestui spaţiu. În al doilea rând lucrarea în sine este 
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interesantă dat fiind unicitatea unui astfel de gen de lucrări – a 

reflectării istoriei unui lăcaş de cult de către un reprezentant al 

clerului, constituind astfel un izvor propriu  dar şi o lucrare de 

sinteză cu expunerea anumitor poziţii de către autor. În al treilea 

rând lucrarea conţine în sine o serie de documente inedite care 

sunt citate sau la care se face referinţă. 

IX. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la proiectul 

dat pe anul 2018 (conform formei 4 din structura raportului) 

– monografii (naţionale / internaţionale),  

1. TOMULEŢ, V., Ţinutul Hotin în sursele statistice ruse din prima jumătate a secolului al XIX-lea, 

Chişinău, CEP USM, 2018, 679 p. 

– manuale/ dicţionare/ lucrări didactice (naţionale / internaţionale),  

– capitole în monografii şi culegeri (naţionale / internaţionale),  

1. DRAGNEV, E., STÂKALIN, A. S., Мунтенийская и Добруджская митрополия Румынской 

Православной Церкви în  Православная Энциклопедия, том 47, Москва, Церковно-научный 

центр «Православная энциклопедия», 2017, p. 678-708, (ISBN 978-5-89572-054-7). 

2. DRAGNEV, E. Никифор, митрополит молдавский, 1740-1750 гг., în Православная 

Энциклопедия, том 49, Москва, Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2018, 

p. 702-706 (ISBN 978-5-89572-055-4). 

3. DRAGNEV, E., Никулицел, In: Православная Энциклопедия, том 51, Москва: Церковно-

научный центр «Православная энциклопедия», 2018, ISBN 978-5-89572-058-5, pp. 613-620. 

4. DRAGNEV, E., Ново-Нямецкий Вознесенский монастырь, In: Православная Энциклопедия, 

том 51, Москва: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2018, ISBN 978-5-

89572-058-5, pp. 661-670. 

5. DRAGNEV, E., Нямецкий в честь Вознесения Господня мужской монастырь. Святыни. 

Роспись., In: Православная Энциклопедия, том 52, Москва: Церковно-научный центр 

«Православная энциклопедия», 2018, ISBN 978-5-89572-059-2, pp. 190; 191-193. 

6. GUMENÂI, I., Basarabia sub dominația țaristă. Formele de protest împotriva anexării Basarabiei 

de către Imperiul Rus. în O istorie a Basarabiei, Chişinău, Cartdidact, 2018, p. 149-194. 

7. SUVEICĂ, S., Gorod Kishinev: ot zapadnoi okrainy Rossiĭskoi imperii k vostochnoi okraine Velikoi 

Rumynii, in Goroda imperii v gody Velikoi Voiny i revoliutsii: Sbornik stateĭ, SpB., „Nestor-Istoriia“, 

2017, 370-409. 

8. SUVEICĂ, S., Negotiating Loyalty. The Bessarabian Germans from the Russian Empire to the 

Romanian Nation-State (1917-1919), in Mutter: Land – Vater: Staat. Loyalitätskonflikte, politische 

Neuorientierung und der Erste Weltkrieg im österreichisch-russländischen Grenzraum, Florian 

Kührer-Wielach / Markus Winkler (Hgg.), Veröffentlichungen des IKGS München, Band 134, 

Regensburg, Verlag Friedrich Pustet, 2017, 135-152. 

9. SUVEICĂ, S., The Bessarabians “between” the Russians and the Romanians: The Case of the 

Peasant Party Deputy Vladimir V. Țîganko (1917-1919), in Sorin Radu, Oliver Jens Schmitt, Eds., 

Politics and Peasants in Interwar Romania. Perceptions, Mentalities, Propaganda, Newcastle upon 

Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2017, 215-250. 

10. TOMULEŢ, V., Ţinutul Hotin în sursele statistice ruse din prima jumătate a secolului al XIX-lea, 

Anexe documentare, Chişinău, Lexon Prim, 2018, p.661-1030. 

– articole din reviste cu factor de impact: 

• articole din reviste cu factor de impact                     0,1-0,9 

1. SUVEICĂ, S., Between Science, Politics and Propaganda: Em. de Martonne and the Debates on the 

Status of Bessarabia (1919-1920), în Cahiers du monde russe 58/4, Octobre-decembre 2017, 589-615. 

2. SUVEICĂ, S., Loyalitäten im Zeitalter der Extreme: Lokale Beamte Bessarabiens während des 

Zweiten Weltkriegs (1939-1945), Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, Heft 4 2017, 560-597. 

• articole din reviste cu factor de impact                    0,01-0,09 

1. GUMENÂI, I., Romania As Reflected in the Acts of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian 

Empire: From the Outbreak of World War I Until the Conclusion of the Sazonov–Diamandy 

Agreement. În:  Transylvanian Review, Vol XXVI, No. 4 (Winter) 2017, p.18-30. 

– articole din alte reviste editate în străinătate,  

1. BERCU Igor. „Daniile și proprietățile Mănăstirii Secu din spațiul pruto-nistrean în baza lucrării 

Arhimandritului Andronic Popovici „Istoria Sfintelor Mănăstiri Neamț și Secu”. În: Buletin 
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informativ al Simpozionului Național Secu în viața religioasă a Țării Moldova, 2018, Vol. IV, p.20-

26. ISSN 2392 -6988 ISSN-L 2392 -6988 

2. COJOCARU Ludmila. „Memoria sensibilă a unei experiențe traumatice – copiii Gulagului”. În: 

Academica. Revistă editată de Academia Română, 2017, nr. 10-11, octombrie-noiembrie, anul XXVII 

(324-325), p. 60-69. ISSN 1220-5737  

3. SUVEICĂ, S., Revolutionary Century. Interview with Norman Naimark, Hoover Digest 2017 4, 96-

104 (with Sergiu Musteata). 

4. SUVEICĂ, S., 45 for 45: Interviu cu Svetlana Suveica, membru al Society for Romanian Studies, La 

Punkt 2 2018, in: http://www.lapunkt.ro/2018/02/45-pentru-45-interviu-cu-svetlana-suveica/ 

5. GUMENÂI, I., Informaţii cu referire la Mănăstirea din Cetatea Neamţ, închinată Mănăstirii 

Secu după scrierile lui Andronic Popovici. În: Buletin informative al Simpozionului Naţional 

Rolul Mănăstirii Secu în viaţa religioasă a Ţării Moldovei, vol. IV, 2018, p. 27-35. ISSN 2392-

6988 

   articole din reviste naţionale: 

• categoria A,  

• categoria B,  

1. GUMENÂI, I., Unele date cu referire la Biserica armeană «Învierea Domnului din Chişinău. 

În : În Studia Universitatis Moldaviae, 2017, nr. 10, p. 135-139, ISSN online 2345-1009. 

• categoria C, 

– articole din alte reviste naţionale  

2. CANDU Teodor, Pe urma ierbii fiarelor. Căutători și tăinuitori de comori de la începutul secolului al 

XIX-lea și al XX-lea, În: Buletinul Științific. p. 65-72 

3. SUVEICĂ, S., Chişinăul în anii primului război mondial: de la hotarul de vest al Imperiului rus la 

hotarul de est al României Mari, În : Plural. Istorie, cultură, societate. 2018, p. 5-42  

4. articole în culegeri (naţionale / internaţionale), 

5. BERCU Igor, Kantemir Mîrza – soluția politică a Imperiului Otoman în spațiul din nord-estul Mării 

Negre. În: In Memorium Gheorghe Palade, Chișinău 2018, p.123-131, ISBN 978-9975-87-372-7. 

6. COJOCARU Ludmila, «My Parents were dubbed enemy of the people»: Issues and Perspectives on 

Approaching Silence in oral History Research. În: C. Budeancă, D. Bathory (editors), Histories 

(Un)Spoken: Strategies of Survival and Social-Professional Integration in Political Prisoners’ 

Families in Communist Central and Eastern Europe in the ’50s and ‘60s, Münster: LIT Verlag, 2018, 

p. 326-340, ISBN 3643909837, 9783643909831. 

7. COJOCARU Ludmila, Growing up Soviet in the age of Gulag: repressive politics of sovietisation 

toward the minor persons of the Moldavian SSR (1940-1941, 1944-1953). In: Ovidiu Ghitta, 

Gheorghe Negustor (coord.), La granița dintre științe: istorie, mentalități, imaginar. Omagiu 

Profesorilor Simona și Toader Nicoară la vârsta de 60 de ani, Cluj-Napoca: Ed. Argonaut-Mega, 

2017, p. 942-972, ISBN 978-973-109-768-8, ISBN 978-606-543-931-3 

8. COJOCARU Ludmila D., „Vasile Sadovici: Erau împotriva puterii sovietice”. În: Arhivele memoriei: 

recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSSM. 

Memorii. Documente. Studii de caz. Cercetări realizate in localităţile din nordul Republicii Moldova. 

Lidia Pădureac (ed.), vol. III, tom 2. Chişinău: Balacron, 2017, p. 79-94. ISBN 978-9975-936-96-5. 

9. DRAGNEV, E., Ctitoria lui Teodor Vitolt de la Lujeni. Picturile naosului după restaurare, In: Resp. 

edd. LEFTER L.-V., ICHIM A:, Monumentul XIX. Cercetare – Proiectare – Conservare – 

Restaurare. Lucrările celei de-a XIX ediții a Simpozionului Internațional Monumentul – Tradiție și 

viitor, Iași, 28 septembrie – 1 octombrie 2017, Iași: Ed. Doxologia, 2018, ISSN1844-9042, pp. 255-

266. 

10. DRAGNEV, E., Arta ecleziastică în epoca lui Ștefan cel Mare și cele două faze ale sale din 

perspectiva programelor iconografice, In: Resp. edd. NISTOR I., PREUTU C., GHENGHEA M.-C., 

Congresul Național al Istoricilor Români, Iași, 29 august – 1 septembrie 2018. Volum de rezumate, 

Iași: Ed. Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2018, ISBN 978-606-714-486-4, pp. 72-73. 

11. GUMENÂI, I., Activitatea literară a Arhimandritului Andronic Popovici, între spiritul creştin-ortodox 

şi cel istoric. În: Educaţia din perspectiva valorilor, tom XI, Summa Theologiae, editori : 

Octavian Moşin, Ioan Scheau, Dorin Opriş, Bucureşti, Editura Eikon, p. 92-98, ISBN 978-973-

757-730-6 

12. GUMENÂI, I., Disputele funciare dintre mănăstirile din Nordul Moldovei, reflectate, în opera lui 
Andronic Popovici « Istoria Sfintelor mănăstiri Neamţ şi Secu” (Cazul conflictului dintre Mănăstirea 

Neamţ şi Secu din 1773). În: In  In memoriam Gheorghe Palade, Chişinău, Bon Office, 2018,  p.174-

http://www.lapunkt.ro/2018/02/45-pentru-45-interviu-cu-svetlana-suveica/
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186. ISBN 978-9975 – 87-372-7. 

13. GUMENÂI, I., Minorităţi etno-religioase din Basarabia şi politica confesională a Imperiului Rus. 

De la protective la violenţă. In : Identităţi etno-confesionale şi reprezentări ale celuilalt în 

spaţiul est-european : între stereotip şi voinţa de a cunoaşte, Iaşi, Editura Universităţii «Al. I. 

Cuza” Iaşi,2018, p. 119-136. ISBN 978-606-714-473-4. 

– rapoarte publicate/Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri 

(naţionale / internaţionale), 

1. BERCU, I. Relaţiile de proprietate în unităţile teritorial-administrative otomane din Ţara Moldovei 

(anii 1486-1621). Sesiunea ştiinţifică a Departamentului Istoria, Universală şi Arheologie. V ediţia. 

47, IBSN 978-9975-71-995-7.   

2. BOCACIUC, ANA, Faustina Maior împărăteasa epocii de aur a Romei Antice. În: Sesiunea națională 

de comunicări științifice studențești. Rezumatele comunicărilor, CEP USM, Chișinău, 2018, p. 7-10 

3. BOCACIUC, ANA, Istoria feminină a dinastiilor Flavienilor și Antoninilor. În: Analele științifice ale 

Universității de Stat din Moldova, CEP USM, Chișinău, 2018, p.. 24-27 

4. DRAGNEV, E. Text și imagine în epoca lui Ștefan cel Mare. Observații pe marginea unui subiect 

iconografic, în Aurel Zanoci ed. Sesiunea științifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală 

și Arheologie, ediția V. Program. Rezumatele comunicărilor, Chișinău, CEP USM, 2018, p. 36 (ISBN 

978-9975-71-995-7). 

5. DRAGNEV, E. Interacțiunea ciclurilor iconografice în picture naosurilor bisericilor din Moldova în 

epoca lui Ștefan cel Mare, în Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare. Conferința 

științifică internațională. Ediția a X-a: Prin știință spre cunoașterea patrimoniului național. 

Programul și rezumatele comunicărilor, Chișinău: Institutul Patrimoniului Cultural, p. 154. (ISBN 

978-9975-84-063-7). 

6. GUMENÂI, I., Unele informaţii documentare cu referire la comunitatea armenească de la Orhe, 

în Sesiunea ştiinţifică a DIRUA, Ediţia V, CEP, USM, Chişinău, 2018, p. 54. ISBN 978-9975-

71-995-7. 

 

X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute 2018  

Se evidenţiază valoarea teoretică, în comparaţie cu lucrările existente în ţară şi peste hotare, a 

rezultatelor ştiinţifice teoretice fundamentale, se evidenţiază eficienţa tehnico-economică ori socială, 

recomandările principale vizând implementarea rezultatelor ştiinţifice aplicative şi a elaborărilor 

tehnico-ştiinţifice executate, importanţa şi impactul lor asupra dezvoltării ştiinţei, economiei şi culturii 

naţionale a  R. Moldova, beneficiarii rezultatelor. 

         Publicarea diferitor izvoare documentare de diferită provenienţă, factură şi conţinut î-şi are un 

impact dublu, pe de o parte fiind pus în valoare patrimoniul naţional documentar al Republicii Moldova 

pe de o parte, iar pe de alta crearea de noi instrumente de lucru pentru specialiştii din domeniul istoriei şi 

sectoarele adiacente precum antropologia, filosofia, filologia şi altele. 

Mai mult valorificarea fondului documentar  prin punere acestuia în circuitul ştiinţific va apropia 

Republica Moldova de standardele existente pe acest segment în ţările Uniunii Europene, faţă de care 

statul nostru la momentul de faţă este pe o poziţie mult prea joasă.  

Cât priveşte impactul publicării volumelor “Istoria mănăstirii Neamţ şi Secu, vol. IV şi V de 

Andronic Popovici” ca o lucrare interdisciplinară  va fi simţit la nivel de informare a comunităţii 

naţionale şi internaţionale. Acest lucru ni se pare important astăzi, când în Republica Moldova  lucrări şi 

izvoare cu referire la istoria bisericii sunt incă într-un număr foarte mic. Odată publicat, materialul va fi 

valorificat prin diverse căi:- va servi drept sprijin documentar important în realizarea de lucrări cu 

caracter ştiinţific, educaţional şi de popularizare;- studiile ştiinţifice apărute în ţară şi peste hotare se vor 

extinde nu numai cronologic, dar şi tematic, aşa cum noile surse publicate vor oferi posibilităţi de 

abordare multidisciplinară şi din mai multe unghiuri de vedere;Valorizarea materialului arhivistic privind 

istoria ţinutului este crucială pentru perfecţionarea educaţiei istorice şi civice din regiune. 

Ţinta proiectului este corpul ştiinţifico-didactic al instituţiilor de învăţământ, studenţi şi doctoranzi de la 

facultăţile de istorie, profesorii de liceu, precum şi toţi cei interesaţi de istorie. Ştiinţa istorică 

moldovenească se vrea inclusă în medul ştiinţific internaţional, iar valorificarea documentară a 

patrimoniului naţional este un pas salutabil de către colegii de peste hotare care au remarcat în diferite 

rânduri caracterul limitat al surselor primare disponibile cercetătorilor. 
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XI. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute în cadrul proiectului în 

anul 2018 

Pornind de la sarcinile  propus principalele rezultate ale proiectului au fost: 

 Sau efectuate  lucrări precum: Prelucrarea materialului istoriografic existent, a principalelor colecţii de 

documente editate şi investigaţiile în arhivele Republicii Moldova şi de peste hotare în vederea depistării 

noilor documente. 

 Ca urmare a activităţii ştiinţifice efectuate a fost elaborată metodologia de lucru privind depistarea 

documentelor şi sistematizarea acestora, precum şi metodologia de publicare. 

 Au fost efectute participări la conferinţe şi foruri naţionale şi internaţionale care au pus în lumină noi 

surse istorico-religioase cu referire la istoria spaţiului românesc. 

 Au fost publicate o serie de materiale – monografie, studii, articole ţi materiale care pun în lumină noi 

surse istorico-religioase cu referire la istoria Republicii Molodva.  

 Au tehnoredactate volumele IV şi V al manuscrisului Arhimandritului Andronic Popovici „Istoria 

Sfintelor mănăstiri Neamţ şi Secu”. 

 

XII. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi, etc.) 

Beneficiarii rezultatelor proectului sunt mai multe categorii profesionale şi sociale, dintre care: istorici, 

profesori de istorie, cercetători din domeniul ştiinţelor socio-umane, studenţi, doctoranzi şi masteranzi, cercul 

larg de cititori interesaţi de istoria ţinutului. În acest sens beneficiari instituţionali ai proiectului pot fi 

consideraţi: Ministerul Educaţiei şi Ministerul Culturii ai Republicii Moldova, Instituţiile de învăţământ 

superior din Republica Moldova, precum şi instituţiile preuniversitare.     

Anexa E2 

I. Denumirea şi tipul lucrării 

 

 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

Studierea şi valorificarea patrimoniului documentar privind istoria Republicii Moldova 

11.817.07.29F 

III. ISBN-ul lucrării 

ISBN 9789975719988 

IV. Autorul (ii) lucrării 

Tomuleţ Valentin, Profesor universitare, doctor habilitat 

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

 

 

 

 

Conducătorul  proiec tului   Ion Gumenîi, Cercetător ştiinţific coordonator  
       ( n u m e ,  p r e n u m e ,  g r a d ,  t i t l u  ş t i i n ţ i f i c )              ( s e m n ă t u r a )  

Ţinutul Hotin în sursele statistice ruse din prima jumătate a secolului al XIX-lea, 

Chişinău, CEP USM, 2018, 679 p. (Monografie) 

Lucrarearea în vizor istoria Ţinutului Hotin de la 1812 şi până în 1835, dar în unele cazuri depăşeşte aceste 

limite cronolopgice. Respectiva se bazează pe documente şi statistici culese atât în Republica Moldova, cât 

şi peste hotare , îndeosebi din arhivele din Rusia.  

În baza datelor documentare şi statistice practic sunt analizate toate aspectele vieţii social-economice şi 

demografice a ţinutului, lucrarea credem rămânând una de referinţă pentru o perioadă îndelungată de timp.  
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Anexa 1.1. 
Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Direcţia strategică: Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii (16.06) 

Codul (cifrul): 15.817.06.23F 

Denumirea proiectului: „Concepţia şi metodologia de realizare a conexiunii şi continuităţii între şi 

intra cicluri de învăţământ superior din perspectiva cadrului calificărilor şi clasificatorului de 

ocupaţii” 

II. Obiectivele proiectului  

(1) Analiza abordărilor teoretice şi metodologice cu privire la problematica realizării 
interconexiunii/intraconexiunii şi continuităţii între ciclurile de învăţământ superior dar şi între 

cadrul calificărilor şi clasificatorul ocupaţiilor. 

(2) Analiza contextului actual privind nivelul de realizare a conexiunilor şi a continuităţii între şi intra 

ciclurile de învăţământ superior pe dimensiunile: intrări – finalităţile proiectate, ieşiri – 

competenţele generale şi specifice; curriculumul universitar şi produse curriculare. 

(3) Analiza comparativă a calificărilor respective din Cadrul Naţional al Calificărilor cu finalităţile 
învăţământului superior raportate la cicluri. 

(4) Analiza comparativă a finalităţilor învăţământului superior pe cicluri şi a posibilelor ocupaţii pe 
piaţa muncii. 

(5) Stabilirea reperelor teoretice şi metodologice privind realizarea conexiunii şi continuităţii inter şi 
intra ciclurile de învăţământ superior şi cadrul calificărilor/clasificatorul ocupaţiilor. 

(6) Redimensionarea proiectării planurilor de învăţământ superior, curricula, tehnologiilor didactice şi 
de cercetare, stagiilor de practică, finalităţilor specifice în corespundere cu calificările prevăzute de 

Cadrul Naţional al Calificărilor, dar şi de necesităţile pieţei muncii în continue schimbare. 

(7) Valorificarea experimentală a metodologiei elaborate în cadrul universităţii şi identificarea 
eficienţei diferitelor aspecte ale acesteia din perspectiva transferului abordării propuse la nivel de 

sistem de învăţământ superior. 

III. Termenul executării  

01.01.2015 - 31.12.2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

1567,6 mii lei 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată  421,4 mii lei Executată 421,4 mii lei 

VI. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Laborator de Cercetari Ştiinţifice „Dezvoltarea politicilor educaţionale” 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului  

1 Guţu Vladimir, dr.hab., prof.univ., Cerc.şt.princ.,0,25 unit. 

2 Paiu Mihail, dr., conf.univ.inter., Şef laborator,0,25 unit. 

3 Repida Tatiana, dr., conf.univ., Cerc.şt.coord.,1,0 unit. 

4 Ţurcanu Carolina, dr.,conf.cerc., Cerc.şt.super., 1,0 unit. 

5 Vasilache Corina, fără grad, Cerc.şt.stag., 1,0 unit. 

6 Toma Natalia, dr.,lect.univ., Cerc.şt.stag., 0,5 unit. 

7 Dandara Otilia, dr.hab., prof.univ., Cerc.şt.princ., 0,25 unit. 

8 Şevciuc Maia, dr., conf.univ., Cerc.şt.coord., 0,25 unit. 

9 Goraş-Postică Viorica, dr.hab., prof.univ., Cerc.şt.coord., 0,25 unit. 
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VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2018  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului   

1. Elaborarea cadrului 

experimental al cercetării 

privind realizarea conexiunii 

între şi intra cicluri de 

învăţământ superior din 

perspectiva clasificatorului de 

ocupaţii pe domeniile politici 

educaţionale şi instituţionale; 

calificări şi finalităţi, planuri de 

învăţământ; conţinuturile 

instruirii şi procesul de 

instruire; stagiile de practică. 

Evaluarea semestrială  

a proiectului: 

 analiza și definirea 

referințelor şi identificarea 

constrângerilor privind 

cadrul experimental cu 

referire la politici 

educaţionale şi 

instituţionale; calificări şi 

finalităţi, planuri de 

învăţământ; conţinuturi-le 

instruirii şi procesul de 

instruire; stagiile de 

practică; 

 identificarea punctelor tari, 

punctelor slabe, riscurilor 

și amenințărilor ale 

cadrului experimental. 

Elaborarea sugestiilor 

experimentle cu referire la 

sistemul de activităţi şi 

acţiuni privind politicile 

educaţionale şi 

instituţionale; calificările şi 

finalităţile, planurile de 

învăţământ; conţinuturile 

instruirii şi procesul de 

instruire; stagiile de 

practică; 

 organizarea Conferinţei 

Științifice Internaţionale 

„Educatia pentru valori: 

continuitate şi context” – 

CIEA 2018 în consortiu cu 

UNIVERSITARIA si 

IACEHOF - International 

Adult and Continuing 

Education, Hall of Fame. 

Constatare 1 

A fost conceput și realizat un expres-experiment național în 

cadrul universitar, privind asigurarea conexiunii și continuității 

între și intra cicluri de învățământ superior. La prima etapă au 

fost identificate și analizate constrângeri în realizarea 

experimentului și produse strategii metodologice de 

valorificare a conceptului propus în cercetare. 

Rezultate și concluzii: 

 Conceptul și metodologia ale expres-experimentului de 

realizare a conexiunii și continuității între și intra cicluri de 

învățământ superior. 

 Ansamblul de instrumente de monitorizare a realizării 
expres-experimentului. 

 Datele inițiale privind contextul și oportunitățile de realizare 
a expres-experimentului referitor la conexiunea și 

continuitatea între și intra cicluri de învățământ superior. 

Constatare 2 

În data de 25-26 aprilie 2018 la Universitatea ”Alexandru Ioan 

Cuza”, Iasi (Romania) și 27-28 aprilie 2018 la Universitatea de 

Stat din Moldova, Chișinău (Republica Moldova) a fost 

organizată Conferinţa Științifică Internaţională „Educatia 

pentru valori: continuitate şi context” – CIEA 2018 în 

Consortiu cu UNIVERSITARIA (Universitatea "Alexandru 

Ioan Cuza" din Iaşi, România; Universitatea din Bucureşti, 

România; Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, România; 

Universitatea de Vest din Timişoara, România; Universitatea 

de Stat din Moldova), IACEHOF - International Adult and 

Continuing Education, Hall of Fame și AO „DVV International 

Moldova“ - Reprezentanţa în Republica Moldova a DVV 

International Bonn, RFG (Asociația Germană pentru Educaţia 

Adulţilor). 

Rezultate: 

 Validarea/ diseminarea Conceptului de realizare a conexiunii 

și continuității între și intra cicluri de învățământ superior din 

perspectiva cadrului calificărilor şi clasificatorului de 

ocupații. 

 Publicarea Materialelor în Proceedings of CIEA 2018 The 

Fifth International Conference on Adult Education Education 

for Values – continuity and context”, Bologna (Italy): 

Edlearning (© EDITOGRAFICA), June 2018, ISBN 978-88-

87729-48-1, p.706 (acest volum de publicații este în proces 

de indexare cu ISI factor). 
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2. Redimensionarea 

experimentală a modalităților 

de realizare a conexiunii și 

continuității între și intra 

cicluri de învățământ superior. 

Evaluarea semestrială, anuală 

și de totalizare a  proiectului: 

 redimensionarea 

experimentală a 

modalităților de realizare a 

conexiunii și continuității 

între și intra cicluri de 

învățământ superior: 

- la nivel de planuri de 

învățământ, 

- la nivel de finalități, 

- la nivel de proces, 

- la nivel de cercetare 

științifică, 

- la nivel de management 

institutional; 

 aplicarea experimentală a 

Cadrului de referință al 

Curriculumului Universitar 

la Facultatea de Psihologie 

și Științe ale Educație, 

Sociologie și Asistență 

Socială; 

 elaborarea unui Studiu 

monografic ”Conexiune și 

continuitate între și intra 

cicluri de învățământ 

superior”. 

Constatare 1 

În conformitate cu Conceptul și metodologia cercetării au fost 

reactualizate Planurile de învățământ, curricula academice, 

unele aspecte procesuale, manageriale și de cercetare. 

Rezultate: 

 Planurile de învățământ pentru specialitățile Pedagogia 

învățământului primar și limbi străine (Licență); Educație 

civică (Licență, Masterat); Psihopedagogie (Licență, 

Masterat); Psihologie (Licență, Masterat); Management 

educațional (Masterat) etc. cu referire la realizarea 

conexiunii și continui-tății între și intra cicluri de învățământ 

superior din perspectiva cadrului calificărilor şi 

clasificatorului de ocupații.   

 Curricula academice pe discipline axate pe formarea 

graduală și pe etape (cicluri) a competențelor profesionale. 

 Conceptul de diversificare și specificare a tehnologiilor de 
instruire și cercetare pentru fiecare ciclul de învățământ 

superior: de la activitatea dominantă reproductiv-productivă 

în ciclul I – Licență la activitatea dominantă creativă și de 

cercetare la ciclul II – Masterat și ciclul III – Doctorat. 

 Conceptul de management instituțional cu referire la 
realizarea conexiunii și continuității între și intra cicluri de 

învățământ superior. 

 Conceptul de finalitate exprimată în termeni de competențe 
ca factor dominant în realizarea conexiunii și continuității 

între și intra cicluri de învățământ superior. 

Constatare 2 

Pe parcursul anilor 2016-2018 a fost aplicat Cadrul de referință 

al Curriculumului Universitar, publicat în anul 2015, în 

sistemul de învățământ superior, prin recomandarea de către 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii 

Moldova a acestui document universităților din țară în vederea 

asigurării conexiunii și continuității între și intra cicluri de 

învățământ superior. 

Rezultate: 

 Lucrarea Cadrul de referință al Curriculumului Universitar, 

ca document conceptual, dar și de politici universitare a fost 

aprobat de Consiliul Național pentru Curriculum din cadrul 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii 

Moldova și recomandat pentru implementare în sistemul de 

învățământ superior. 

Constatare 3 

A fost elaborat Studiu monografic ”Conexiune și continuitate 

între și intra cicluri de învățământ superior”. 

Rezultate: 

 Studiu monografic ”Conexiune și continuitate între și intra 

cicluri de învățământ superior” abordează pe larg, teoretic și 

praxiologic problema realizării conexiunii și continuității 

între și intra cicluri de învățământ superior din perspectiva 

cadrului calificărilor şi clasificatorului de ocupații. Totodată, 

Studiu dat, reflectând rezultatele cercetării în cadrul 

proiectului instituțional dat, generează necesitatea extinderii 

și aprofundă-rii investigațiilor din perspectiva conceptului 

educației pe parcursul întregii vieți, schimbărilor rapide atât 

în sistemul de învățământ superior, cât și pe piața muncii. 
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IX. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la 

proiectul dat pe anul 2018 (conform formei 4 din structura raportului) 

Monografii și studii monografice:  

1. GORAŞ-POSTICĂ, V. Proiectele educaționale de intervenție: repere teoretice și metodologice. 

Chișinău: Editura Globe Edit, 2018, 293 p.  

2. GUȚU, Vl. (coord.), PAIU, M., REPIDA, T., ȚURCANU, C., VASILACHE, C., DANDARA, O., 

GORAŞ-POSTICĂ, V., ȘEVCIUC, M., BÎRNAZ, N., TOMA, N. Conexiune și continuitate între și 

intra cicluri de învățământ superior. Studiu monografic. Chișinău: CEP USM, 2018, ISBN ?, ? p. 

Articole în culegeri (internaţionale) cu impact factor: 

1. DANDARA, O. The role of community in the framework of educational factors diversification. 

Proceedings of CIEA 2018 The Fifth International Conference on Adult Education Education for 

Values – continuity and context”, Iasi (Romania), April 25
th
-27

th
, 2018, Chisinau (Moldova) April 

27
th
-28

th
, 2018, Bologna (Italy): Edlearning (© EDITOGRAFICA), june 2018, ISBN 978-88-

87729-48-1, p.455-460, 0,64 c.a. (acest volum de publicații este în proces de indexare cu ISI 

factor). 

2. GORAȘ-POSTICĂ, V. Educational role of women in peace education: global and local 

approaches. Proceedings of CIEA 2018 The Fifth International Conference on Adult Education 

Education for Values – continuity and context”, Iasi (Romania), April 25
th
-27

th
, 2018, Chisinau 

(Moldova) April 27
th
-28

th
, 2018, Bologna (Italy): Edlearning (© EDITOGRAFICA), june 2018, 

ISBN 978-88-87729-48-1, p.159-165, 0,64 c.a. (acest volum de publicații este în proces de indexare 

cu ISI factor). 

3. GUȚU, Vl., VICOL, M., Iu. University - labor market: aspects of the inverse network connection. 

Proceedings of CIEA 2018 The Fifth International Conference on Adult Education Education for 

Values – continuity and context”, Iasi (Romania), April 25
th
-27

th
, 2018, Chisinau (Moldova) April 

27
th
-28

th
, 2018, Bologna (Italy): Edlearning (© EDITOGRAFICA), june 2018, ISBN 978-88-

87729-48-1, p.481-486, 0,64 c.a. (acest volum de publicații este în proces de indexare cu ISI 

factor). 

4. REPIDA, T. Reflections on Consolidating Students’ Moral Values. Proceedings of CIEA 2018 The 

Fifth International Conference on Adult Education Education for Values – continuity and context”, 

Iasi (Romania), April 25
th
-27

th
, 2018, Chisinau (Moldova) April 27

th
-28

th
, 2018, Bologna (Italy): 

Edlearning (© EDITOGRAFICA), june 2018, ISBN 978-88-87729-48-1, p.251-258, 0,64 c.a. 

(acest volum de publicații este în proces de indexare cu ISI factor). 

5. ȘEVCIUC, M. Assumptions and opportunities for development of investigational competency at 

students. Proceedings of CIEA 2018 The Fifth International Conference on Adult Education 

Education for Values – continuity and context”, Iasi (Romania), April 25
th
-27

th
, 2018, Chisinau 

(Moldova) April 27
th
-28

th
, 2018, Bologna (Italy): Edlearning (© EDITOGRAFICA), june 2018, 

ISBN 978-88-87729-48-1, p.271-276, 0,64 c.a. (acest volum de publicații este în proces de indexare 

cu ISI factor). 

6. ȚURCANU, C. Managerial actions for achieving continuity and interconnection between cycles of 

higher education. Proceedings of CIEA 2018 The Fifth International Conference on Adult 

Education Education for Values – continuity and context”, Iasi (Romania), April 25
th
-27

th
, 2018, 

Chisinau (Moldova) April 27
th
-28

th
, 2018, Bologna (Italy): Edlearning (© EDITOGRAFICA), june 

2018, ISBN 978-88-87729-48-1, p.635-641, 0,64 c.a. (acest volum de publicații este în proces de 

indexare cu ISI factor). 

Articole din reviste naţionale (Categoria B):  

1. BODRUG-LUNGU. V., ȘEVCIUC, M. Competențe de lucru cu persoanele vârstnice. În: Revista 

„Studia Universitatis Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria B, Chişinău: Centrul 

Editorial-Poligrafic al USM, 2018, nr.5(115), p.83-87, ISSN 1857-2103. 

2. GORAŞ-POSTICĂ, V., GUȚU, Sv. Educația incluzivă în Republica Moldova: repere legislativ-

reglatorii actualizate și inegalități perpetuate. În: Revista „Studia Universitatis Moldaviae”, Seria 

„Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria B, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2018, 

nr.5(115), p.16-17, ISSN 1857-2103. 

3. GUȚU, Vl. Competența – abordare situațională, strcuturală și metodologică. În: Revista „Studia 

Universitatis Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria B, Chişinău: Centrul Editorial-

Poligrafic al USM, 2018, nr.5(115), p.3-12, ISSN 1857-2103. 

4. REPIDA, T., PAIU, M., ȚURCANU, C. Conexiune și continuitate în organizarea procesului de 
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instruire în școala superioară. În: Revista „Studia Universitatis Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale 

Educaţiei”, Categoria B, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2018, nr.5(115), p.28-37, 

ISSN 1857-2103. 

5. REPIDA, T., PAIU, M., ȚURCANU, C., VASILACHE, C. Evaluarea – componentă a procesului 

de instruire în contextul asigurării conexiunii și continuității în învățământul superior. În: Revista 

„Studia Universitatis Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria B, Chişinău: Centrul 

Editorial-Poligrafic al USM, 2018, nr.5(115), p.38-45, ISSN 1857-2103. 

6. ȘEVCIUC, M., MEREUȚĂ, R. Condiții psihopedagogice de dezvoltare a angajamentului 

profesional la cadrele didactice. În: Revista „Studia Universitatis Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale 

Educaţiei”, Categoria B, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2018, nr.9(119), p.271-

276, ISSN 1857-2103. 

Articole din reviste naţionale (Categoria C):  

1. DANDARA, O. Educația pentru carieră, conținut al educației de-a lungul vieții. In: Revista de 

teorie şi practică educaţională ”Didactica Pro…”, Chişinău, Centrul Educaţional PRO 

DIDACTICA: Casa editorial-poligrafică „Bons Offices” S.R.L., nr.4-5(110-111), 2018, ISSN 

1810-6455, p.27-30. 

2. GORAȘ-POSTICĂ, V. Cultura diplomatică, componenta competenței profesionale a managerilor 

de proiecte și a formatorilor. In: Revista de teorie şi practică educaţională ”Didactica Pro…”, 

Chişinău, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA: Casa editorial-poligrafică „Bons Offices” 

S.R.L., nr.4-5(110-111), 2018, ISSN 1810-6455, p.20-26. 

3. GORAŞ-POSTICĂ, V. Realități pedagogice din Cehia, extrapolate la nivel internațional. In: 

Revista de teorie şi practică educaţională ”Didactica Pro…”, Chişinău, Centrul Educaţional PRO 

DIDACTICA: Casa editorial-poligrafică „Bons Offices” S.R.L., nr.1(107), 2018, ISSN 1810-6455, 

p.13-18. 

4. GORAŞ-POSTICĂ, V. Schimb de experiență și bune practici privind educația finlandeză, centrată 

pe profesor și pe elev. In: Revista de teorie şi practică educaţională ”Didactica Pro…”, Chişinău: 

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA: Casa editorial-poligrafică „Bons Offices” S.R.L., 

nr.2(108), 2018, ISSN 1810-6455, p.9-13. 

5. GORAŞ-POSTICĂ, V. Oportunități pentru abordarea participativă a managementului strategic  

din perspectiva proiectului ca metodă de învățare și evaluare. În: Proiectul Proces de învățare, 

produs evaluabil, Chișinău: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA: Casa editorial-poligrafică 

„Bons Offices” S.R.L., 2018, ISSN 1810-6455, p.5-10.   

Articole în culegeri (naționale/ internaţionale): 

1. CHIRIAC, A., GUȚU, Vl., TREBEȘ. T. Optimization and Development of the Curriculum: 

Concept and Methodology. The Ireland International Conference on Education (IICE – 2018), 23-

26 aprilie, 2018, Dublin, Irlanda, ISBN 978-1-908320-67-4. 

2. DANDARA, O. Intervenții educaționale ale comunității: factori, resurse, modalități de implicare. 

În: An-gajarea comunității în susținerea educației – experiențe din Republica Moldova. Chișinău, 

2018, p.50-56. 

3. DANDARA, O. Lifelong learning of teachers from vocational education: realities and trends. In: 

The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences (EpSBS), in press. 

4. DANDARA, O., ȘEVCIUC, M. Мотивація педагогів у процесі безперервної освіти. Збірник 

матеріалу ХІІІ Всеукраїнської  науково-практичної  конференції «Післядипломна 

педагогічна освіта: особливості  професійно-особистісного розвитку  педагогів в умовах  

освітньої  реформи», 17-18 жовтня  2018 р., Ujgorod, Ukraina, in press. 

5. SEVCIUC, M., DANDARA, O. Role of alternative training strategies in superior school. Збірник 

матеріалу II Мижнароднiй науково-практичнiй конференцii «Освiта i формування 

конкуренто-спроможностi фахiвцiв в умовах евроiнтеграцii», 25-26 жовтня 2018 р. 

Мукачівський державний університет, Mukacevo, Ukraina, in press. 

Rapoarte publicate / Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri 

internaţionale 
1. DANDARA, O., ȘEVCIUC, M., PASCARU, D. The role of individualization and defferentiation in 

the teacher trening strategy. Збiрник тез III Мiжнародноï науково-практичноï конференцiï 

„Актуальнi проблеми початковоï освiти та iнклюзивного навчання”, 3-4 травня 2018, Львiв: 

ЛНУ iменi Iвана Франка, УДК 373.3.013:376(063), ББК Ч30 я431, с.109-110. 

2. GORAŞ-POSTICĂ, V. Diplomația pedagogică: inițiere și provocări. În: Materialele 

Simpozionului Internațional KREATIKON: Creativitate-Formare-Performanţă, Ediţia a XIV-a, 23-



92 

 

24 martie 2018, Chișinău, ISBN 978-9975-56-579-0, p.6-11.  

3. GORAŞ-POSTICĂ, V., NASTASIU, S. Perspective lingvistice în dezvoltarea competențelor de 

comunicare medic-pacient la studenții mediciniști. În: Materialele Simpozionului Internațional 

KREATIKON: Creativitate-Formare-Performanţă, Ediţia a XIV-a, 23-24 martie 2018, Chișinău, 

ISBN 978-9975-56-579-0, p.69-77. 

4. GUȚU, Vl., ȚURCANU, C. School curriculum evaluation: concept and methodology. Збiрник тез 

III Мiжнародноï науково-практичноï конференцiï „Актуальнi проблеми початковоï освiти та 

iнклюзивного навчання”, 3-4 травня 2018, Львiв: ЛНУ iменi Iвана Франка, УДК 

373.3.013:376(063), ББК Ч30 я431, с.114-115. 

5. REPIDA, T., ȚURCANU, C. Aspects regarding non-formal education under inclusive school 

conditions. Збiрник тез III Мiжнародноï науково-практичноï конференцiï „Актуальнi 

проблеми початковоï освiти та iнклюзивного навчання”, 3-4 травня 2018, Львiв: ЛНУ iменi 

Iвана Франка, УДК 373.3.013:376(063), ББК Ч30 я431, с.112-114. 

6. ȘEVCIUC, M., DANDARA, O. Didactic strategies in activity of teaching children with special 

educational requirements. Збiрник тез III Мiжнародноï науково-практичноï конференцiï 

„Актуальнi проблеми початковоï освiти та iнклюзивного навчання”, 3-4 травня 2018, Львiв: 

ЛНУ iменi Iвана Франка, УДК 373.3.013:376(063), ББК Ч30 я431, с.115-117. 

Rapoarte publicate / Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri 

naţionale 
1. GORAȘ-POSTICĂ, V. Leadership-ul educațional ca dimensiune a culturii organizaționale. 

Rezumate ale comunicărilor Conferinţei Ştiinţifice naționale cu participare internaţională ,,Integrare 

prin Cercetare şi Inovare”, ediţia Științe sociale, 8-9 noiembrie 2018, Universitatea de Stat din 

Moldova, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2018, p.101-104. 

2. GUȚU, Vl. Cadrul situațional al competenței: logica acțiunii, logica curricuală, logica învățării. 

Rezumate ale comunicărilor Conferinţei Ştiinţifice naționale cu participare internaţională ,,Integrare 

prin Cercetare şi Inovare”, ediţia Științe sociale, 8-9 noiembrie 2018, Universitatea de Stat din 

Moldova, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2018, p.97-100.  

3. PAIU, M. Politici privind viața studențească și viața de carieră – strategii de motivare a 

studenților pentru noi performanțe. Rezumate ale comunicărilor Conferinţei Ştiinţifice naționale cu 

participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”, ediţia Științe sociale, 8-9 noiembrie 

2018, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2018, 

p.105-108. 

4. REPIDA, T. Realizarea interconexiunii și continuității intra și întrecicluri ale învățământului 

superior – abordare inovativă în implementarea prevederilor Cadrului Național al Calificărilor. 

Rezumate ale comunicărilor Conferinţei Ştiinţifice naționale cu participare internaţională ,,Integrare 

prin Cercetare şi Inovare”, ediţia Științe sociale, 8-9 noiembrie 2018, Universitatea de Stat din 

Moldova, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2018, p.113-116. 

5. ȘEVCIUC, M., LEAȘENCO, D. Motivația pentru învățarea autodirijată la persoanele de vârstă 

economic-activă. Rezumate ale comunicărilor Conferinţei Ştiinţifice naționale cu participare 

internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”, ediţia Științe sociale, 8-9 noiembrie 2018, 

Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2018, p.109-112. 

6. ȚURCANU, C. Cadrul situațional în educație: interacțiune și cooperare. Rezumate ale 

comunicărilor Conferinţei Ştiinţifice naționale cu participare internaţională ,,Integrare prin 

Cercetare şi Inovare”, ediţia Științe sociale, 8-9 noiembrie 2018, Universitatea de Stat din Moldova, 

Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2018, p.117-120. 

X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice/ aplicative obţinute 2018  

Relevanța rezultatelor științifice obținute în anul 2018 este determinată de următorii factori: factorul 

temporal – ultima etapă a cercetări, factorul conținutal – necesitatea dezvoltării și concretizării cadrului 

teoretic și conceptual al cercetării, factorul procesual și evaluativ – necesitatea de validare practică a 

demersurilor teoretice și conceptuale și de trasare de noi perspective, privind cercetarea problemei date. 

În acest context la etapa finală au fost definitivate și concretizate prin argumentarea științifică 

următoarele valori teoretice:  

1) Fundamentarea unei noi direcții de cercetare în domeniul științelor educației, care se axează pe 
abordarea integrativă și a dimensiunilor: ocupaționale, funcționale, teleologice, conținutale, 

curriculare, manageriale și anume: teoria și metodologia realizării conexiunii și continuității între și 

intra cicluri de învățământ superior din perspectiva cadrului calificărilor și a clasificatorului de 
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ocupații. 

2) Fundamentarea unei concepții (unei teorii generale) cu privire la realizarea conexiunii și 
continuității între și intra cicluri de învățământ superior, având ca concept dominant – teoria 

particulară a competențelor profesionale și modalitățile de formare graduală a acestora în cadrul 

ciclurilor de învățământ superior. 

3) Fundamentarea unui nou Cadru de referință al Curriculumului universitar, care reprezintă atât un 

concept teoretic, cât și metodologic de realizare a conexiunii și continuității între și intra cicluri de 

învățământ superior. 

4) Dezvoltarea abordărilor teoretice cu privire la conținutul, procesul și managementul instituțional în 
contextul asigurării conexiunii și continuității între și intra cicluri de învățământ superior din 

perspectiva cadrului calificărilor și a clasificatorului de ocupații.  

Rezultatele teoretice obținute sunt originale și contribuie esențial la dezvoltarea științelor ale educației 

și constituie fundamente importante pentru dezvoltarea practicilor în acest domeniu. 

Rezultatele aplicative în acest sens, obținute în cadrul cercetării date se rezumă la următoarele: 

a. Este elaborat un instrumentar de evaluare a nivelului de realizare a conexiunii și continuității între 

și intra cicluri de învățământ superior. 

b. Este elaborată metodologia de realizare a conexiunii și continuității între și intra cicluri de 

învățământ superior din perspectiva cadrului calificărilor și a clasificatorului de ocupații. 

c. Sunt elaborate noi generații de curricula universitare din perspectiva formării graduale a competen-

țelor profesionale în raport cu ciclurile de învățământ superior: Licență, Masterat, Doctorat. 

d. Lucrarea Cadru de referință al Curriculumului universitar este aplicată în sistemul de învățământ 

superior la nivel național. 

e. Conceptul de prezentare a competențelor profesionale pe cicluri de învățământ superior (Licență, 

Masterat, Doctorat) se aplică în procesul de elaborare a Cadrului Național al Calificărilor: domeniul 

educației. 

Așadar, rezultatele cercetării au un impact asupra dezvoltării științelor ale educației (prin abordarea de 

noi teorii, concepte, principii) asupra dezvoltării învățământului superior (prin Cadrul de referință al 

Curriculumului Universitar, noi generații de documente curriculare, sugestii metodologice de asigurare 

a conexiunii și a continuității dintre ciclurile învățământului superior, la nivel teleologic, conceptual, 

procesual, managerial și de cercetare); asupra dezvoltării învățământului general (prin corelarea 

cadrului ocupațional, Cadrului Național al Calificărilor și a învățământului); asupra funcționalității 

pieței muncii (corelarea nivelului de formare profesională și necesitățile pieței muncii), și indirect, 

asupra economiei (prin formarea specialiștilor de înaltă calificare din perspectiva formării graduale a 

competențelor profesionale pe cicluri de învățământ superior și în raport cu Cadrul Național al 

Calificărilor și Clasificatorul Ocupațiilor). 

 

Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute în cadrul proiectului în anul 

2018 

(1) Teoria/ conceptul realizării conexiunii și continuității între și intra cicluri de învățământ superior din 
perspectiva cadrului calificărilor și a clasificatorului de ocupații se axează pe:  

 principiul formării graduale a competențelor profesionale pe cicluri ale învățământului superior; 

 principiul corelării calificărilor respective cu cadrul ocupațional și curricula universitare;  

 principiul corelării finalități – conținuturi – procese, specifice ciclurilor de învățământ superior.   

(2) Cadrul de referință a competențelor profesionale include fundamentarea următoarelor concepte și 
fenomene: 

 competența ca finalitate/ rezultat; 

 structura competențelor profesionale; 

 taxonomia competențelor profesionale; 

 proiectarea graduală a competențelor profesionale; 

 evaluarea competențelor profesionale în cadrul ciclurilor de învățământ superior. 

(3) Cadrul de referință al Curriculumului Universitar, aprobat de Consiliul Național pentru Curriculum și 

recomandat pentru implementare în instituțiile de învățământ superior la nivel național de către Ministerul 
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Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. Cadrul de referinţă al Curriculumului Universitar 

reprezintă documentul care defineşte fundamentele conceptuale şi metodologice ale politicilor curriculare 

la nivel naţional. Acesta se încadrează prin funcţiile sale în realizarea demersului prioritar al Strategiei 

Naţionale ”Moldova 2020”, care prevede ”modernizarea sistemului educaţional, pentru a răspunde atât 

nevoilor individuale ale tinerilor, cât şi cerinţelor pieţii forţei de muncă, în scopul sporirii productivităţii 

acesteia şi al majorării ratei de ocupare în economie”. Anume în Cadrul de referinţă al Curriculumului 

Universitar se fundamentează conceptul/ teoria generală și teorii particulare de realizare a conexiunii și 

continuității între și intra cicluri de învățământ superior. 

(4) Curricula pe discipline academice la specialitățile Pedagogia învățământului primar și limbi străine 

(Licență); Educație civică (Licență, Masterat); Psihopedagogie (Licență, Masterat); Psihologie (Licență, 

Masterat), Management educațional (Masterat) etc. Curricula pe discipline academice sunt documente de o 

nouă generație, axate pe rezultatele cercetării proiectului dat și, în special, pe: teoria curriculumului 

postmodern, teoria competențelor, teoriile postmoderne de instruire, precum și pe nevoile pieței muncii și 

oportunitățile ocupaționale. 

(5) Studiu monografic ”Conexiune și continuitate între și intra cicluri de învățământ superior”. 

 

XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi, etc.) 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale al Republicii Moldova, Direcțiile Raionale/ Municipale de Învățământ din republică, instituțiile de 

învăţământ superior, instituțiile de cercetări, instituțiile de învățământ preuniversitar. 

 

 

Anexa E1  

 

I. Denumirea elaborării  

 

 

II. Data şi codul/nr. documentului de înregistrare a elaborării 

 

 

III. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată elaborarea  

 

 

 

 

IV. Organizaţia-executor 

Denumirea organizației Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației,  

Sociologie și Asistență Socială; 

Laboratorul de Cercetări Științifice ”Dezvoltarea politicilor educaționale” 

Localitate str. A.Mateevici, 60, or.Chișinău, MD 2009, Republica Moldova 

Telefon/Fax Tel: (+373-67) 56-04-17/ Fax: (+373-22) 24-42-48 

E-mail/Pagina WEB E-mail: ccses12@gmail.com / Pagina-web: http://fpsesas.usm.md 

V. Autorii elaborării  

Guţu Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, coordonator, 

Tel.: (+373-67) 31-73-18/ E-mail: vladimir.gutu@yahoo.com  

Paladi Florentin, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar,  

Tel.: (+373-67) 31-55-13/ E-mail: fpaladi@yahoo.com    

Dandara Otilia, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, 

Tel.: (+373-67) 31-66-13/ E-mail: otiliadandara@gmail.com  

Goraș-Postică Viorica, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, 

Tel.: (+373-69) 36-68-48/ E-mail: vgoras@yahoo.com  

Cadrul de referință al Curriculumului Universitar 

ISBN 078-9975-71-689-5, CZU 378, C12 

Denumirea proiectului: „Concepţia şi metodologia de realizare a conexiunii 

şi continuităţii între şi intra cicluri de învăţământ superior din perspectiva 

cadrului calificărilor şi clasificatorului de ocupaţii” 

Codul proiectului: 15.817.06.23F 

mailto:ccses12@gmail.com
mailto:vladimir.gutu@yahoo.com
mailto:fpaladi@yahoo.com
mailto:otiliadandara@gmail.com
mailto:vgoras@yahoo.com
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Șevciuc Maia, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, 

Tel.: (+373-69) 33-23-08/ E-mail: maia_sevciuc@yahoo.com  

Bîrnaz Nina, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, 

Tel.: (+373-79) 40-14-86/ E-mail: ninabernazz@gmail.com  

Muraru Elena, doctor în istorie, conferențiar universitar, 

Tel.: (+373-69) 99-22-05/ E-mail: e.muraru@yahoo.com  

Velișco Nadejda, doctor în chimie, conferențiar universitar, 

Tel.: (+373-69) 28-94-34/ E-mail: nvelisco@gmail.com   

Handrabura Loretta, doctor în filologie, conferențiar universitar, 

Tel.: (+373-00) 00-00-00/ E-mail: handrabura@yahoo.com   

VI. Descrierea elaborării (până la 150 de cuvinte) 

Cadrul de referință al Curriculumului Universitar reprezintă documentul care definește fundamentele 

conceptuale și metodologice ale politicilor curriculare la nivel național. Acesta se încadrează prin 

funcțiile sale în realizarea demersului prioritar al Strategiei Naționale „Moldova 2020”, care prevede 

„modernizarea sistemului educațional, pentru a răspunde atât nevoilor individuale ale tinerilor, cât și 

cerințelor pieței forței de muncă, în scopul sporirii productivității acesteia și al majorării ratei de 

ocupare în economie”. Cadrul de referință al Curriculumului Universitar asigură implementarea unor 

schimbări de esență, prevăzute de Codul Educației al Republicii Moldova, Strategia Națională 

”Educația 2020”, documentele internaționale ce reglementează spațiul european comun pentru 

învățământul superior. Totodată, acest document elaborat în cadrul proiectului instituțional dat, 

reprezintă un demers ce fundamentează procesual asigurarea conexiunii și continuității între și intra 

cicluri de învățământ superior. 

VII. Tipul elaborării:  

Document de politici educaționale. 

VIII. Costul estimativ total al elaborării, domeniul de implementare şi evaluarea potenţialului economic în 

urma implementării 

Domeniul de implementare: învățământul superior din Republica Moldova. Potențialul economic al 

rezultatelor cercetării se determină prin eficiența asigurării conexiunii și continuității între și intra 

cicluri de învățământ superior și nivelul de pregătire profesională a resurselor umane. 

IX. Caracteristici tehnice şi economice, încercări experimentale 

A fost proiectate, renovate, actualizate și implementate în cadrul facultăților Universității de Stat din 

Moldova curricula pe discipline academice de o nouă generație, axate pe rezultatele cercetării 

proiectului dat și, în special, pe: teoria curriculumului postmodern, teoria competențelor, teoriile 

postmoderne de instruire, precum și pe nevoile pieței muncii și oportunitățile ocupaționale. 

X. Stadiul de pregătire pentru implementare  

Se implementează în cadrul instituțiilor de învățământ superior din țară. 

XI. Drepturile de autor 

© Universitatea de Stat din Moldova 

© Guțu Vladimir 

XII. Posibilităţile de realizare pe piaţa autohtonă şi mondială 

Cadrul de referință al Curriculumului Universitar, aprobat de Consiliul Național pentru Curriculum și 

recomandat pentru implementare în instituțiile de învățământ superior la nivel național de către 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. Cadrul de referinţă al 

Curriculumului Universitar reprezintă documentul care defineşte fundamentele conceptuale şi 

metodologice ale politicilor curriculare la nivel naţional. Acesta se încadrează prin funcţiile sale în 

realizarea demersului prioritar al Strategiei Naţionale ”Moldova 2020”, care prevede ”modernizarea 

sistemului educaţional, pentru a răspunde atât nevoilor individuale ale tinerilor, cât şi cerinţelor pieţii 

forţei de muncă, în scopul sporirii productivităţii acesteia şi al majorării ratei de ocupare în economie”. 

Anume în Cadrul de referinţă al Curriculumului Universitar se fundamentează conceptul/ teoria 

generală și teorii particulare de realizare a conexiunii și continuității între și intra cicluri de învățământ 

superior. 

XIII. Beneficiar (pentru elaborări finanţate din surse extrabugetare) 

mailto:maia_sevciuc@yahoo.com
mailto:ninabernazz@gmail.com
mailto:e.muraru@yahoo.com
mailto:nvelisco@gmail.com
mailto:handrabura@yahoo.com
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Universitatea de Stat din Moldova și alte instituții de învățământ superior din Republica Moldova. 

XIV. Avantaje (în comparaţie cu produsele analoage existente), efectul economic şi social preconizat sau real.  

Cadrul de referință al Curriculumului Universitar asigură implementarea unor schimbări de esență, 

prevăzute de Codul Educației al Republicii Moldova, Strategia Națională ”Educația 2020”, documentele 

internaționale ce reglementează spațiul european comun pentru învățământul superior. Acest document de 

politici educaționale elaborat în cadrul proiectului instituțional dat, reprezintă un demers ce 

fundamentează procesual asigurarea conexiunii și continuității între și intra cicluri de învățământ superior 

în raport cu Cadrul Național al Calificărilor și Clasificatorul Ocupațiilor. 

 

  Anexa E2 

 

I. Denumirea şi tipul lucrării 

 

 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

Denumirea proiectului: „Concepţia şi metodologia de realizare a conexiunii şi 

continuităţii între şi intra cicluri de învăţământ superior din perspectiva 

cadrului calificărilor şi clasificatorului de ocupaţii” 

Codul proiectului: 15.817.06.23F 

III.  ISBN-ul lucrării 

ISBN 978-9975-142-41-0 

IV. Autorul (ii) lucrării 

Guţu Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar,  

Universitatea de Stat din Moldova 

Paiu Mihail, doctor în pedagogie, conferențiar universitar,  

Universitatea de Stat din Moldova 

Repida Tatiana, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, 

Universitatea de Stat din Moldova 

Țurcanu Carolina, doctor în drept, conferențiar cercetător, 

Universitatea de Stat din Moldova 

Vasilache Corina, cercetător științific stagiar, 

Universitatea de Stat din Moldova 

Dandara Otilia, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, 

Universitatea de Stat din Moldova 

Goraș-Postică Viorica, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, 

Universitatea de Stat din Moldova 

Șevciuc Maia, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, 

Universitatea de Stat din Moldova 

Bîrnaz Nina, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, 

Universitatea de Stat din Moldova 

Toma Natalia, doctor în psihologie, lector universitar, 

Universitatea de Stat din Moldova 

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

Realizarea conexiunii și continuității între și intra cicluri de învățământ 

superior tratată ca obiectiv general strategic, principiu metodologic, dar și 

condițiile structurale va permite conceptorilor de politici educaționale, cadrelor 

didactice universitare să se orienteze în problematica lumii contemporane 

(globalizare, intelectualizarea câmpului muncii, explozia cunoștințelor, 

Conexiune și continuitate între și intra cicluri de învățământ superior. Studiu 

monografic. 
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schimbarea permanentă a pieței muncii). Scopul cercetării problemei vizate 

constă în determinarea modalităților de concepere a conexiunii și continuității 

între și intra cicluri de învățământ superior în raport cu cerințele 

Clasificatorului Ocupațional și Cadrului Național al Calificărilor. Studiu 

monografic ”Conexiune și continuitate între și intra cicluri de învățământ 

superior” se adresează: conceptorilor de politici educaționale în învăţământul 

superior; conceptorilor de Programe de studii, de curricula pe specializări şi 

discipline academice; cadrelor didactice universitare; managerilor din 

învăţământul superior; evaluatorilor şi experţilor în curriculum; studenţilor şi 

doctoranzilor; agenţilor economici, precum și autorilor Cadrului Național al 

Calificărilor și Clasificatorului Ocupațional. 

 

 

 

Activitatea editorială (publicaţii) în anul 2018 

 

Publicaț

ii 

Articole 

naţionale 

Articole 

în alte 

reviste 

naţionale 

Articole 

în 

culegeri 

naţionale 

Articole în reviste cu 

factor de impact 

Articole 

numai cu 

autori 

autohtoni 

Articole în 

alte reviste 

editate în 

străinătate 

Articole în 

culegeri 

internaţionale 

Monografii 

editate în: 

Manuale/ 

dicţionare/ 
lucrări 

didactice 

Cule-

geri 

Teze ale 

comunicărilor 

la congrese, 

conferinţe, 

simpozioane 

A B C 

  

>3 

1
,0

-2
,9

 

0
,1

-0
,9

 

0
,0

1
-0

,0
9
 

   

ţară 
Străină-

tate 

  Naţio-
nale 

Interna-
ționale 

60 – 6 5 – 1 6 24 – 4 2 – – – 6 6 

 

 

 

 

 

Conducătorul proiectului: GUȚU Vladimir, doctor habilitat, profesor universitar 

(nume, prenume, grad, titlu ştiinţific)              (semnătura) 
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Anexa 1.1. 

 

Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Direcţia strategică: Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii 

Codul (cifrul): 15.817.06.24F 

Denumirea proiectului: „Istoricul învăţământului superior din Republica Moldova prin instituţii: 

Universitatea de Stat din Moldova”, din cadrul direcţiei strategice 16.06 „Patrimoniul naţional şi 

dezvoltarea societăţii”, înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării cu cifrul   

prin Hotărârea Consiliului Suprem nr.285 din 17 decembrie 2014.  

 

II. Obiectivele proiectului  

Studierea şi valorificarea evoluţiei învăţământului superior din Republica Moldova prin prisma 

dezvoltării Universităţii de Stat din Moldova 

III. Termenul executării  

2015-2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

284,8 mii lei 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată  76,5  mii mii lei Executată  76,5  mii lei 

VI. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Departamentul Istoria Românilor, universală şi arheologie. 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

  

 
Nr d/o Numele/Prenumele 

Titlul 

științific 

Funcția în cadrul 

proiectului 

1 Eremia Ion Dr. hab Cerc. ştiinţific principal 

2 Cocârlă Pavel Dr.hab.  
Cercetător ştiinţific 

coordonator 

3 Rotaru Liliana Dr.  Cercetător ştiinţific superior 

4 Tomuleţ Valentin Dr.hab Cercetător ştiinţific superior 

5 Bubuioc Mariana - Cercetător ştiinţific stagiar 

6 Cotruţa Maria - Laborant âsuperior 

7 Tonu Fiodor  Laborant âsuperior 

8 Tanas Tatiana - Laborant superior 
 

VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2018  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului   

1. Redactarea documentelor. 

Scrierea studiului introductiv 

Machetarea, redactarea finală, 

Publicarea volumului de 

documente 

Au fost redactatedocumentele. 

A fost finalizată scrierea studiului introductiv 

Finalizzata machetarea, redactarea finală 

Publicat volumul de documente 

IX. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la 

proiectul dat pe anul 2018 (conform formei 4 din structura raportului) 

– culegeri de documente(naţionale / internaţionale), 

1. Istoria Universităţii de Stat din Moldova în documente şi materiale,Volumul I, Alcătuitori: Ion 

Eremia (coordonator), Liliana Rotaru, Valentin Tomuleţ, Pavel Cocârlă,  Chişinău, CEP, 2018, ... 

p. ISBN 

 

– articole în culegeri internaţionale 
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1. Rotaru Liliana. Leme și dileme ale construcției școlii superioare din RSS Moldovenească În: 

„Identități etno-confesionale și reprezentări ale celuilalt în spațiul est-european: între stereotip și 

voința de a cunoaște”/coord. Cristina Preutu, George Enache. -  Iași: Editura Universității „Al. I. 

Cuza”, 2018, 292-307. ISBN: 978-606-714-473-4 

- articole în culegeri naţionale 

1. Rotaru Liliana. Între intransigența ideologiei și pragmatismul ideologic: angajarea absolvenților 

universităților europene în școala superioară din RSS Moldovenească. 1944-1950. În. „In 

memoriam Gheorghe Palade (1950-2016)”, Chișinău: Bons Office, 2018, pp. 452-467.  ISBN 

978-9975-87-372-7 

2. Rotaru Liliana. Panem et circenses: regimul sovietic şi studenţii şcolilor superioare din RSS 

Moldovenească în anii foametei (1946-1947).: În: Reconstituiri istorice (Civilizație, valori, 

paradigme, personalități. În honorem academician Valeriu PASAT. Biblioteca Științifică . Secția 

editorial-poligrafică. Chișinău, 2018, pp.  

– Rapoarte publicate / Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în 

culegeri naţionale  

1. Rotaru Liliana. „Naționalism” și „naționaliști” la Institutul Învățătoresc din Bălți // Sesiunea 

ştiinţifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală şi Arheologie, Ediţia a V-a, 

Rezumatele comunicărilor, Chișinău: CEP USM, 2018, p. 61-63. ISBN 978-9975-71-995-7. 

- Rapoarte publicate / Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri 

internaţionale  

1. Rotaru Liliana. Dialectica hibridizării învățământului superior din RSS Moldovenească. 

Rezumat. Conferința internațională Basarabia în cadrul României Mari/ De la Sfatul Țării la 

Pactul Molotov Ribbentrop Iasi, România, 10-11 mai, 2018, pp. 12-13. 

 

 

X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute 2018  

Se evidenţiază valoarea teoretică, în comparaţie cu lucrările existente în ţară şi peste hotare, a 

rezultatelor ştiinţifice teoretice fundamentale, se evidenţiază eficienţa tehnico-economică ori socială, 

recomandările principale vizând implementarea rezultatelor ştiinţifice aplicative şi a elaborărilor 

tehnico-ştiinţifice executate, importanţa şi impactul lor asupra dezvoltării ştiinţei, economiei şi culturii 

naţionale a  R. Moldova, beneficiarii rezultatelor. 

Rezultatele ştiinţifice obţinute sunt noi şi relevante prin faptul că la dispoziţia cercetătorului şi 

cititorului au fost puse peste 250 de documente inedite ce  ţin de istoria Universităţii de Stat din 

Moldova de la întemeierea universităţii şi până la mijlocul anilor 70 ai secolului al XX-lea. Materialele 

documentare descoperite şi publicate pot fi utilizate pentru noi  cercetări în domeniul învăţământului 

din RM, sunt utilizate în procesul de predare a cursurilor respective studenţilor din învăţământul 

superior, prezentarea comunicărilor la conferinţele ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi publicarea 

acestora în reviste de specialitate sau în culegeri de studii. 

 

XI. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute în cadrul 

proiectului în anul 2018 

 

În rezultatul activităţii ştiinţifice din anul 2018 au fost valorificate mai multe surse documentare inedite 

referitoare la istoria Universităţii de Stat din Moldova, fapt care va documenta substanţial istoria USM, rolul 

acesteia în sistemul ştiinţific şi educaţional superior din Republica Moldova, dar şi pe plan internaţional. Noile 

materiale documentare evidenţiază, prin prisma istoriei USM, istoria învăţământului superior ca parte 

componentă a patrimoniului naţional cultural al R M, contribuie la ridicarea nivelului ştiinţei istorice din 

Republica Moldova şi plasarea acesteia în reţeaua ştiinţifică internaţională în domeniul istoriei ştiinţei şi 

educaţiei. Noile materiale ce ţin de contingentul studenţilor şi cadrelor didactice aruncă o lumină nouă asupra 

problemelor educaţiei tinerei generaţii din perioada sovietică prin intermediul instituţiilor superioare de 

învăţământ. Concomitent materialele documentare atestă cu lux de amănunte ca, atât studenţii, cât şi cadrele 

didactice să nu se abată de la linia partidului comunist. Acei care ignorau linia partidului comunist, studenţi şi 

cadre didactice, erau pedepsiţi până la exmatriculare, studenţi, şi eliberarea din funcţie a cadrelor didactice 

Editarea volumului de documente Istoria Universităţii de Stat din Moldova în documente şi materiale  va servi 

drept sprijin documentar important în realizarea de lucrări cu caracter ştiinţific, educaţional şi de popularizare cu 

referire la istoria învăţământului superior din R M, lucrarea va contribui la elucidarea obiectivă a imaginii R M, 
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din punct de vedere al învăţământului superior, pe arena internaţională, valorificarea materialului documentar 

este foarte importantă pentru perfecţionarea educaţiei istorice şi civice din ţară. 

 

XII. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi, etc.) 

Beneficiarul investigaţiilor ştiinţifice este întreaga societate din Republica Moldova şi nu numai. De asemenea, 

cercetările ştiinţifice se bucură de interesul binemeritat, în primul rând al Ministerului Educaţiei, culturii şi 

cercetării, al corpului didactic şi ştiinţific al Universităţii de Stat din Moldova, precum şi al instituţiilor de 

învăţământ superior din ţară şi de peste hotare, studenţii şi doctoranzii, profesorii de liceu, mulţi dintre care au 

făcut studiile la USM, precum şi toţi acei interesaţi de istoria ştiinţei şi a învăţământului superior din Republica 

Moldova.  

Anexa E2 

I. Denumirea şi tipul lucrării 

 

 

II. Denumirea şi 

codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

15.817.06.24F 

Denumirea proiectului: „Istoricul învăţământului superior din Republica Moldova 

prin instituţii: Universitatea de Stat din Moldova” 

III. ISBN-ul lucrării 

 

IV. Autorul (ii) lucrării 

Eremia Ion(coordonator),  Dr. Hab., prof. univ., Rotaru Liliana, dr. conf. 

univ., Tomuleţ Valentin, Dr. Hab., prof. univ., Cocârlă Pavel, Dr. Hab., 

prof. univ.,Universitatea de Stat din Moldova.   

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

Volumul Istoria Universităţii de Stat din Moldova în documente şi 

materiale,Volumul I, Chişinău, CEP, 2018 cuprinde peste 250 de 

documente originale inedite culese în arhive şi reflectă procesul de 

întemeiere şi evoluţie a Universităţii de Stat din Moldova de la întemeiere 

şi până la mijlocul anilor 70 ai secolului al XX-lea. Materialele 

descoperite se referă la întemeierea universităţii, comasarea cu institutul 

pedagogic din Chişinău, deschiderea noilor facultăţi în cadrul universităţii, 

catedre şi specialităţi, politica de personal, asigurarea materială şi logistică 

a facultăţilor, vaţa studenţească, activitatea profesională a cadrelor 

didactice, legăturile cu alte instituţii superioare de învăţământ din 

străinătate etc. 

 Activitatea editorială (publicaţii) în anul 2018 

 

Publicații 

Articole 

naţionale 

Articole 

în alte 

reviste 

naţionale 

Articole 

în 

culegeri 

naţionale 

Articole în reviste cu factor 

de impact 

Articole 

numai cu 

autori 

autohtoni 

Articole în 

alte 

reviste 

editate în 

străinătate 

Articole în 

culegeri 

internaţionale 

Monografii editate 

în: 

Manuale/ 

dicţionare/ 

lucrări 

didactice 

Cule-

geri 

Teze ale 

comunicărilor la 

congrese, 

conferinţe, 

simpozioane 

A B C 

  

>3 

1
,0

-2
,9

 

0
,1

-0
,9

 

0
,0

1
-0

,0
9
    

ţară 
Străină-

tate 

  Naţio-

nale 

Interna-

ționale 

6     2       1    1 1 1 

 

Conducătorul proiectului Eremia Ion ____________________________, _________________ 

       (nume, prenume, grad, titlu ştiinţific)             (semnătura) 

Istoria Universităţii de Stat din Moldova în documente şi materiale,Volumul I,  

Chişinău, CEP, 2018 
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FIŞELE PROIECTELOR DE CERCETĂRI APLICATIVE 

Anexa 1.1. 

Fişa proiectului de cercetări aplicative 15.817.02.34A, anul 2018 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Direcţia strategică: Materiale, tehnologii şi produse inovative 

Codul (cifrul): 15.817.02.34A 

Denumirea proiectului: Dispozitive optoelectronice şi de înregistrare a informaţiei optice obţinute pe bază 

de materiale semiconductoare multifuncţionale şi de structuri nanolamelare 

II. Obiectivele proiectului  

- Fabricarea celulelor solare cu straturi n+CdS-p-InP-p+InP şi n+CdS-n+InP-p-InP-p+InP cu efect de câmp 

la interfaţă cu eficacitatea ≥15% şi asamblarea modului fotovoltaic cu putere 1,0W; 

- Fabricarea probelor experimentale a celulelor solare SnO2-CdS-CdO-CdTe-Ni cu eficacitatea 

transformării energie solare în energie electrică ≥14%; 

- Optimizarea tehnologiei de creştere a straturilor buferale dintre substrat-strat cu scopul reducerii  

concentraţiei defectelor şi a electronilor din structurile GaN/.../Si şi creşterea straturilor cu reciclare termică; 

- Doparea straturilor de GaN/.../Si pentru obţinerea straturilor cu conductibilitate electrică de tip –p; 

- Obţinerea heterojoncţiunelor p-n în straturile de GaN/.../Si, studierea proprietăţilor electrice, şi de electro- 

foto- luminescenţă ale lor; 

- Elaborarea şi asamblarea dispozitivelor optoelectronice pentru cercetarea complexă a obiectelor tehnice şi 

biologice în timp real prin metoda holografiei interferometrice; 

- Elaborarea tehnologiei de obţinere a structurilor nanolamelare de GaTe-CdTe şi GaTe-ZnTe prin metoda 

intercalării atomilor de Cd şi Zn în plăcile de GaTe monocristalin pentru structuri multistrat cu efect 

fotoelectric transversal; 

- Studiul proprietăţilor optice, electroluminescente şi fotoelectrice a structurilor nanolamelare GaTe-CdTe şi 

GaTe-ZnTe, cu şi fără puncte interplanare metalice, pentru caracterizarea structurilor fotosensibile şi a 

elementelor electroluminescente şi stabilirea proprietăţilor aplicative ale acestora. 

III. Termenul executării  

1.01.2015-31.12.2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

7435,5  mii lei 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată 2031,4 mii lei Executată 2031,4 mii lei 

VI. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

USM, laboratoare, subdiviziuni: 

LCŞ „Fizica semiconductorilor”, 

LCŞ „Înregistrare Fototermoplastică”, 

LCŞ „Fotonica şi Metrologie Fizică”, 

CaRISMA 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

 Vatavu Sergiu, cerc. şt. coord. 

Colibaba Gleb, cerc. şt. coord. 

Rotaru Corneliu, cerc. şt. 

Antoniuc Constantin, cerc. şt. 

Gorceac Leonid, cerc.şt. coord. 

Botnariuc Vasile, cerc. şt. coord. 

Raevschi Simion, cerc. şt. coord. 

Gagara Liudmila, cerc. şt. sup. 

Coval Andrei, şef lab. 

Cinic Boris, cerc. şt. 

Nasedchina Nadejda, cerc. şt. 

Moldovanu Serghei, cerc. şt. 
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Prilepov Vladimir, cerc. şt. sup. 

Chiriţa Arcadii, cerc. şt. coord. 

Ciornîi Alexei, Ing. cat. I 

Spoială Dorin, cerc. şt. 

Chetruş Petru Ion, cerc.şt. sup. 

Untilă Dumitru, cerc. şt. sup.  

Caraman Mihail, cerc.şt. princ. 

Sirkeli Vadim, , cerc. şt. coord. 

Vatavu Elmira, cerc. şt. sup. 

Gaugaş Petru, cerc. şt. sup. 

Bulimaga Tatiana, sef secție 

Fedorov Vladimir, cerc. şt .sup 

Nicorici Valentina, cerc. şt .sup 

Osadciuc Valeriu, cerc. şt. 

Dmitroglo Liliana, cerc. şt .sup 

Chetruş Petru Mihail, cerc. şt .sup 

Corşac Oleg, cerc. şt. coord. 

Bercu Elena, cerc. şt. 

Rusnac Dumitru, Tehn. cat.II 

Brăileanu Olga, Tehn. cat.II 

Chirița Corina, Tehn. cat.II 

Danilov Constantin, Tehn. cat.II 

Neamţu Olga, Tehn. cat.II 

Untilă Carolina, Tehn. cat.II 

Melniţchi Iurii, Tehn. cat.II 

VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2018  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului   

1. Obţinerea şi cercetarea homo- 

şi heterojoncţiunilor din InP cu 

strat epitaxial intermediar 

p
o
InP cu grosime optimizată. 

Sistematizarea-interpretarea 

rezultatelor cercetărilor 

proprietăţilor electrice şi 

fotoelectrice a homo- şi 

heterojoncţiunilor din pInP. 

Au fost preparate și cercetate heterojoncțiunile tip n+CdS-p
o
-

p+InP și homojoncțiunile tip nCdS-n+-p
o
-p+InP cu straturi 

intermediare p
o
InP cu grosime optimizată. Din cercetarea 

caracteristicilor I=f(U), C=f(U) în lipsa iluminării, în intervalul 

temperaturilor 80...300 K au fost determinați parametrii principali 

ai joncțiunilor și a fost stabilit mecanismul de trecere a curentului 

prin joncțiune – tunelare prin trepte. 

Optimizarea grosimii stratului intermediar p
o
InP și aplicarea 

stratului antireflectant SiO2 a făcut posibilă obținerea celulelor 

fotovoltaice cu eficiența de cca 10,0% pentru homo- și cca 12,0% 

pentru heterojoncțiuni. A fost cercetată degradarea în timp (2009-

2018) și a fost stabilit prezența unei degradări minore a 

parametrilor celulelor solare din InP. 

2. Creşterea şi cercetarea 

proprietăţilor structurilor 

p-GaN/n-GaN/.../Si  cu 

reciclare termică a straturilor 

buferale de AlN. Elaborarea 

tehnologiei de obţinere a 

contactelor electrice Ohmice 

pentru structurile p-GaN/…/Si 

şi cercetarea proprietăților 

fizice ale lor. Prin metoda 

HVPE au fost obținute straturi 

de GaN:Zn (conductibilitatea 

de tipul p) și stabilite 

particularitățile tehnologice de 

dopare. A fost elaborată 

tehnologia de obținere a 

Prin metoda HVPE au fost obținute straturi de GaN:Zn 

(conductibilitatea de tipul p) și stabilite particularitățile 

tehnologice de dopare. A fost elaborată tehnologia de obținere a 

straturilor de titan (Ti) pe substraturi heterogene prin metoda 

reacțiilor chimice de transport în sistemul HCl:Ti:H2. S-a 

demonstrat că depunerea Ti pe substrate de GaN la temperaturi 

ridicate conduce la formarea stratului metalic de TiN care poate 

servi în calitate de contact Ohmic. 
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straturilor de titan (Ti) pe 

substraturi heterogene prin 

metoda reacțiilor chimice de 

transport în sistemul 

HCl:Ti:H2. S-a demonstrat că 

depunerea Ti pe substrate de 

GaN la temperaturi ridicate 

conduce la formarea stratului 

metalic de TiN care poate servi 

în calitate de contact Ohmic. 

 Obţinerea soluţiilor solide 

CdTe-MnTe, CdTe-MnCl2 şi a 

MnCl2 pentru structuri 

fotovoltaice. Modelarea 

proceselor fizice în structuri 

fotovoltaice în bază de 

CdTe:Mn. Optimizarea 

tehnologiei de obţinere a 

cristalelor de ZnO de 

conductibilitate înaltă cu 

parametri electrici bine dirijaţi. 

Structuri fotovoltaice în baza 

de ZnO şi CdTe:Mn. 
Modelarea proceselor fizice în 

structuri fotovoltaice în bază 

de CdTe:Mn. Elaborarea 

tehnologiei de obţinere a 

ţintelor de ZnO de 

conductibilitate înaltă. 

Au fost obținute soluții solide CdTe-MnTe pentru utilizare în 

structuri fotovoltaice. Au fost obținute celule solare în baza 

heterojoncțiunilor TCO (In2O3, ZnO:Al, i-ZnO/ZnO:Al, 

SnO2)/CdS/CdTe(Mn)/Ni/In. A fost obținută extinderea 

randamentului cuantic extern (EQE) în regiunea UV până la 350 

nm, iar curentul de scurt circuit, calculat din EQE, are valoare de 

22,37 mA/cm2 pentru structuri în bază de ZnO:Al. A fost 

efectuată modelarea proceselor fizice în structura TCO/CdS/CdTe 

fără și cu straturi intermediare de CdO. A fost studiată influența 

concentrației și a poziției energetice a stărilor de interfață 

(CdS/CdTe) asupra proceselor electrofizice. 

 

A fost efectuat designul și modelate procesele fizice în structurile 

duidele tunel rezonante (RTD THz) cu baiere simetrice în baza m-

plane ZnMgO/ZnO. A fost stabilit că RTD în baza structurilor m-

plane Zn0.85Mg0.15O/ZnO nepolare cu o singură groapă de 

potential se observă o regiune cu rezistență diferențială negativă 

poziția și aplitudinea căreia depinde de concentrația de dopare în 

regiunea de contact. Au fost calculate dependențe de frecvență a 

RTD din care a fost stabilit, că pentru RTD în baza m-plane 

Zn0.85Mg0.15O/ZnO cu o groapă de potențial simetrică, puterea 

de ieșire are valoarea 236 µW la 1 THz, ceea ce ieste de 8-10 mai 

mare decât valorile obținute pentru cele mai bune THz RTD în 

bază de InGaAs/GaAs. 

A fost continuată dezvoltarea tehnologiei de creştere a monocris-

talelor de ZnO prin reacţiile chimice de transport utilizând HCl+C. 

Din analiza influenței compoziţiei mediilor de creştere şi a carac-

teristicilor de creştere a cristalelor de ZnO s-a stabilit: densitatea 

germenilor de creştere poate fi redusă în prezenţa ZnCl2 şi CO2; 

efectul de lipire scad datorită ZnCl2; perfecţionarea structurală 

înaltă a cristalelor se realizează datorită CO; direcţia de creştere a 

cristalelor depinde de raportul dintre presiunea Zn şi CO2; hidro-

genul contribuie la mărirea vitezei de creştere de 2-3 ori, micşo-

rează densitatea dislocaţiilor până la nivelul de 10
3
 cm

-2
, favori-

zează creşterea monocristalelor cu suprafaţa nepolară. A fost 

elaborată tehnologia de sintetizare a ţintelor de ZnO în vapori 

HCl+H2/C cu diamentru minim de 25 mm; cu densitate minim de 

5,40,2 g/cm
3
; duritate – 2,00,2 GPa (80% durabilitatea 

monocristalelor ZnO); conductibilitatea – până la 5 (cm)
-1

. 
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  A fost continuată dezvoltarea tehnologiei de creştere a monocris-

talelor de ZnO prin reacţiile chimice de transport utilizând HCl+C. 

Din analiza influenței compoziţiei mediilor de creştere şi a carac-

teristicilor de creştere a cristalelor de ZnO s-a stabilit: densitatea 

germenilor de creştere poate fi redusă în prezenţa ZnCl2 şi CO2; 

efectul de lipire scad datorită ZnCl2; perfecţionarea structurală 

înaltă a cristalelor se realizează datorită CO; direcţia de creştere a 

cristalelor depinde de raportul dintre presiunea Zn şi CO2; hidro-

genul contribuie la mărirea vitezei de creştere de 2-3 ori, micşo-

rează densitatea dislocaţiilor până la nivelul de 10
3
 cm

-2
, favori-

zează creşterea monocristalelor cu suprafaţa nepolară. A fost 

elaborată tehnologia de sintetizare a ţintelor de ZnO în vapori 

HCl+H2/C cu diamentru minim de 25 mm; cu densitate minim de 

5,40,2 g/cm
3
; duritate – 2,00,2 GPa (80% durabilitatea 

monocristalelor ZnO); conductibilitatea – până la 5 (cm)
-1

. 

 Optimizarea aparatului pentru 

identificarea obiectelor 

organice şi anorganice de la 

distanţă. Optimizarea 

tehnologiei de obţinere a 

nanostructurilor bazate pe 

vanadiu şi oxizi de vanadiu. 

Obţinerea straturilor 

fotosensibile semiconductorae 

As-Se-S în câmp electric de 

înaltă tensiune. 
Optimizarea metodei de 

identificare a obiectelor 

organice şi anorganice de la 

distanţă în baza spectrelor de 

reflexie şi luminescență. 

Investigarea interacţiunii 

nanostructurilor bazate pe 

vanadiu şi oxizi de vanadiu cu 

semiconductorii sistemului As-

Se-S. 

A fost brevetată metoda pentru a optimiza aparatul pentru 

identificarea petelor de produse petroliere de pe suprafaţa 

bazinelor de apă. A fost optimizată tehnologia de obţinere a 

structurilor nanocompozite în bază de vanadiu si a oxizilor 

acestuia şi în colaborare cu Facultatea de Biologie şi Pedologie al 

USM au fost cercetate efectele de interacţiune a nanocompozitelor 

bazate pe oxizii vanadiului cu celulele merismatice la organismele 

experimentale (plante test). A fost optimizată metoda de 

identificare a obiectelor organice şi anorganice de la distanţă în 

baza spectrelor de reflectanţă şi fotoluminescenţă şi au fost 

cercetate posibilităţi de identificarea la distanţa a bolilor plantelor. 

Au fost obţinute straturi fotosensibile As2S3 în câmp electric de 

înaltă tensiune şi studiate procese de fotoconductivitate în banda 

spectrală 400-700 nm. 

5. Obţinerea celulelor solare cu 

efect fotovoltaic longitudinal şi 

transversal în baza 

compozitului monolamelar 

GaTe-CdTe cu puncte metalice 

şi a celulelor 

electroluminescente în baza 

structurilor monolamelar 

periodice GaTe-ZnTe cu 

clusteri de Ga. 

Determinarea caracteristicilor 

tehnice şi stabilitatea în timp a 

parametrilor dispozitivelor 

elaborate în baza compozitului 

monolamelar GaTe-CdTe. 

S-a sintezat şi crescut monocristale GaTe (15 g), cu un surplus de 

Ga(0,5%) şi cu compoziţie stoechiometrică fiind dopat cu 1 % at. 

de Cd. S-au obţinut lame plan paralele pe baza cărora au fost 

fabricate heterojoncţiuni planare CdTe-nGaTe, ZnTe-nGaTe şi 

plăci de GaTe cu grosimea 1,5÷3 mm pe baza cărora au fost 

obţinute heterojoncţiuni transversale n-GaTe-ZnTe. 

S-a stabilit domeniul de fotosensibilitate al heterojoncţiunilor. 

Fotosensibilitatea heterojoncţiunilor cu straturi subţiri de GaTe 

acoperă intervalul 1,4 eV ÷ 4 eV (GaTe-CdTe) şi 1,65 eV ÷2,5 eV 

(ZnTe-GaTe). Au fost obţinuţi receptori cu banda îngustă de 

sensibilitate ΔE=0,2÷0,45 eV, care pot servi ca receptori în 

aparatele cu radiaţii laser în regiunea roşie a spectrului. 

S-a stabilit intervalul intensităţilor radiaţiei X pentru care în 

structurile micro şi nanocristaline GaTe-CdTe i se atestă 

dependenţa liniară a curentului electric de intensitatea radiaţiei cu 

λ=1,5406 Å. S-a demonstrat posibilitatea utilizării rezistorilor 

nanocompozite în calitate de receptori de radiaţii ionizante (X). 

Au fost fabricate celule electroluminescente pe baza structurilor 

nanocompozite GaTe-ZnTe şi GaTe-CdTe cu emisie în regiunea 

verde – roşu apropiat funcţionale la curent alternativ cu frecvenţa 
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2,5 kHz. S-a stabilit intervalul de intensităţi a curentului electric 

pentru care intensitatea radiaţiei emise este supraunitară. 

IX. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la 

proiectul dat pe anul 2018 (conform formei 4 din structura raportului) 

– articole din reviste cu factor de impact: 

- articole din reviste cu factor de impact mai mare     3 

1. PLESCO, I.; STROBEL, J.; SCHÜTT, F.; HIMCINSCHI, C.; SEDRINE, N, B.; MONTEIRO, T.; 

CORREIA, M, R.; GORCEAC, L.; CINIC, B.; URSAKI, V.; MARX, J.; FIEDLER, B.; MISHRA, L.; 

KIENLE, L.; ADELUNG, R.; TIGINYANU, I. Hierarchical Aerographite 3D flexible networks 

hybridized by InP micro/nanostructures for strain sensor application.  Scientific Reports. 2018, 8, 

13880. doi: 10.1038/s41598-018-32005-0. (IF:4,12) 

- articole din reviste cu factor de impact                1,0-2,9 

1. UNTILA, D.; EVTODIEV, I.; CARAMAN, I.; SPALATU, N.; DMITROGLO, L.; CARAMAN, M. 

Optical and photoelectrical properties of nanolamellar structures obtained by thermal annealing of InSe 

plates in Zn vapours. Phys. Status Solidi A, 215 (4), 2018, p. 1870007. 

https://doi.org/10.1002/pssa.201700434 (IF 1,775). 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pssa.201700434  

2. UNTILA, D.; EVTODIEV, I.; CARAMAN, I.; SPALATU, N.; DMITROGLO, L.; CARAMAN, M. 

Optical and photoelectrical properties of nanolamellar structures obtained by thermal annealing of InSe 

plates in Zn vapours. Cover Page. Phys. Status Solidi A, 215 (4), 2018. 

https://doi.org/10.1002/pssa.201870007 (IF 1,775). 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pssa.201870007  

3. COLIBABA, G.V. Halide-oxide carbon vapor transport of ZnO: Novel approach for unseeded growth 

of single crystals with controllable growth direction. Journal of Physics and Chemistry of Solids 116 

(2018) 58–65 [https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2018.01.009] (IF=2.06) 

4. COLIBABA, G.V. A novel approach to the calculation of the charge carrier mobility and Hall factor for 

semiconductor materials. Journal of Physics and Chemistry of Solids 117 (2018) 76-80 

[https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2018.02.013] (IF=2.06) 

5. COLIBABA, G.V. Halide-carbon vapor transport of ZnO and its application perspectives for doping 

with multivalent metals. Journal of Solid State Chemistry 266 (2018) 166-173 

[https://doi.org/10.1016/j.jssc.2018.07.019] (IF=2.18) 

6. COLIBABA, G.V. ZnO doping efficiency by multivalent metals in complex CVT reactions. Journal of 

Solid State Chemistry (IF = 2.18), in press 

 

articole din alte reviste editate în străinătate, 

1. CHIRITA, A., PRILEPOV, V., NASEDCHINA N. Holographic Media Based on the Chalcogenide 

Glassy Semiconductors for Real Time Holography. International Journal of Scientific Engineering and 

Science. 2018, 2(10), 19-24. ISSN: 2456-7361 

 

– articole din reviste naţionale: 

– categoria B, 

1. SIRKELI, V. Recent Progress in GaN-based Terahertz Sources: A Review. Akademos. 2018, nr. 3(50), 

24-32. ISSN 1857-0461. 

2. RAEVSCHI, S.; SPALATU, N.; BOTNARIUC, V.; GORCEAC, L.; POTLOG, T.; DOBROMIR, M. 

Cercetări XRD și XPS ale straturilor de AlN, AlGaN, GaN depuse pe siliciu prin metoda HVPE. USM, 

STUDIA UIVERSITATIS MOLDAVIAE, Seria Științe exacte și economice, Fizica. 2018, Nr.2(112), 

31-36 ISSN 1857-2073. 

3. BOTNARIUC, V.; GAGARA, L.; GORCEAC, L.;  CINIC, B.; COVAL, A.; RAEVSCHI, S.; 

ROTARU, C. Celule  fotovoltaice cu heterojoncțiunea n+CdS-po-p+InP: aplicări tehnologice, metode și 

rezultate ale cercetărilor. USM, STUDIA UIVERSITATIS MOLDAVIAE, Seria Științe exacte și 

economice, Fizica. 2018, Nr.2(112), 47-52  ISSN 1857-2073. 

 

– articole în culegeri (naţionale / internaţionale), 

1. CARAMAN, I.; EVTODIEV, I.; UNTILA, D.; DMITROGLO, L.; EVTODIEV, S.; SPRINCEAN, V.; 

CARAMAN, M.; PALACHI, L. Absorbţia optică şi fotoluminescenţa compozitului Ga2S3-Ga2O3. 

Proceedings of the 6
th
 International Conference „Telecomunications, Electronics and Informatics”, 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pssa.201700434
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pssa.201870007
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ICTEI 2018, Chişinău, Moldova, May 24-27, 2018, p. 202-207. 

2. UNTILA, D.; SPRINCEAN, V.; CARAMAN, I.; COJOCARU, A.; LUPAN, O.; PALACHI, L.; 

TIGHINEANU, I.; CARAMAN, M.; Caracterizarea structurală a nanoformaţiunilor de Ga2O3 obţinute 

prin tratament termic al monocristalelor Ga2S3. Proceedings of the 6
th
 International Conference 

„Telecomunications, Electronics and Informatics”, ICTEI 2018, Chişinău, Moldova, May 24-27, 2018, 

p. 240-245. 

 

– Rapoarte publicate / Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri 

(naţionale / internaţionale), 

1. SIRKELI, V.P., VATAVU, S., YILMAZOGLU, O., KÜPPERS, F., HARTNAGEL, H.L. Quantum 

electron transport in non-polar ZnMgO/ZnO structures. 9th International Conference on Materials 

Science and Condensed Matter Physics (MSCMP-2018). Book of Abstracts, Chișinău, Moldova, 25-28 

September, 2018, p. 329. ISSN 978-9975-142-35-9. 

2. SIRKELI, V.P., VATAVU, S., YILMAZOGLU, O., KÜPPERS, F., HARTNAGEL, H.L. Negative 

differential resistance in the non-polar m-plane ZnO-Based Quantum Structures. Conferința științifică 

națională cu participarea internațianlă “Integrare prin cercetare și inovare”, Universitatea de Stat din 

Moldova, Chișinău, Moldova, 8-9 Noiembrie, 2018, pp. 264-267. ISSN 978-9975-142-49-6. 

3. BELENCHUK, A.; SHAPOVAL, O.; VATAVU, S.; CHIRITA, A.; MOSHNYAGA, V. VO2-SnO2 

nanocomposite films for smart windows applications. DPG Spring Meeting, Berlin, March 11-16, DS 

17.11 2018. 

4. BELENCHUK, A.; SHAPOVAL, O.; ZASAVITSKY, E.; VATAVU, S.; CHIRITA, A. Oxygen-

dependent formation of VO2 thin films by metalorganic aerosol deposition. In: Telecommunications, 

Electronics and Informatics: proc. of the 6th Intern. Conf., 24-27 May 2018.Conf. Proceedings, Ch.: 

UTM, 2018, 1, pp. 115-118.  

5. BELENCHUK, A.; SHAPOVAL, O.; ZASAVITSKY, E.; VATAVU, S.; CHIRITA, A.;  

MOSHNYAGA, V. Deposition and spinodal decomposition of VxTi1-xO2 solid solution for smart 

windows application. NATO AWR: “FNS-CBRN Defense – 2018”, May 14-17, 2018, Program & 

Abstracts, Chisinau, Moldova 2018, p.45. 

6. BELENCHUK, A.; SHAPOVAL, O.; VATAVU, S.; CHIRITA, A.; MOSHNYAGA, V. Spinodal 

decomposition of V1-xTixO2 solid solution intended for application in thermochromic smart windows. 

9th international conference on material science and condensed matter physics, September 25-28, 2018, 

Book of abstracts p.313. 

7. POTLOG, T.; LUNGU, I.; BOTNARIUC, V.;  RAEVSCHI, S.; GORCEAC, L. Effect of Carrier Gas 

and Vacuum Annealing on the Physical Properties of ZnO Thin Films Doped with Gallium by Chemical 

Spray Pyrolysis. 6th International Conference on Telecommunications, Electronics and Informatics. 

Mai 24-27, 2018. Proceedeings, Chisinau, p.145-149. 

8. BOTNARIUC, V.; GAUGAŞ, P.; GORCEAC, L.; CHETRUŞ, P.; COVAL, A.; CINIC, B.; 

RAEVSCHI, S. Electrical Properties of ZnO Layers on Glass Deposited by Pulverization Method. 

Abstracts Book 11-th International Conference "Electronic Processes in Organic and Inorganic 

Materials” (ICEPOM-11). May 21 - 25, 2018 Ivano-Frankivsk, Ukraine, p.79. 

9. BOTNARIUC, V.; GORCEAC, L.; GAGARA, L.; KETRUSH, P.; ROTARU, C.; CINIC, B.; COVAL, 

A.;  RAEVSCHI, S.; MOLDOVANU, S. InP Photovoltaic Cells: Tehnological Optimization and 

Rezults. Abstract Book  9th International Conference on  Materials Science and Condensed Matter 

Physics (MSCMP),  September 25-28, 2018, Chisinau, Moldova, p.308. 

10. COVAL, A.; GORCEAC, L.; BOTNARIUC, V.; KETRUSH, P.; CINIC, B.; RAEVSCHI, S.; 

GAGARA, L.; ROTARU, C. InP photovoltaic cells with optimized nanometric layers. Abstract Book 

International research and practice conference: Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-2018) 26-

30 August 2018, Kiev, Ukraine, p.111-112. 

11. BOTNARIUC, V.; GAGARA, L.; GORCEAC, L.;  CINIC, B.; COVAL, A.;  RAEVSCHI, S.; 

ROTARU, C.; MOLDOVANU, S. Celule și modul fotovoltaic din InP. USM, Conferința Științifică 

națională  cu participare internațională, 9-10 noiembrie 2018, Rezumate ale comunicărilor, Științe ale 

naturii și exacte, CEP USM, Chișinău – 2018, p.252-255. 

12. CARAMAN, I.; SPRINCEAN, V.; UNTILA, D.; COJOCARU, A.; LUPAN, O.; EVTODIEV, S.; 

CARAMAN, M. Crystalline structure and photoluminescence of Ga2O3-Ga2S3 nanocomposite. E-MRS 

Fall Meeting 2018, Symposium K ”Nanomaterials- electronics & -photonics”, Poster K.P.17. 

https://www.european-mrs.com/nanomaterials-electronics-photonics-emrs-0. 

13. COLIBABA, G. V.; INCULET, I.; CARAMAN, M. Doping efficiency by various metals of CVT ZnO 
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single crystals. "Materials Science and Condensed Matter Physics", international conference (9; 2018; 

Chisinau). 9th International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics 

(MSCMP), September 25-28, 2018, Chisinau. Book of abstracts. Chisinau: CEP USM, p. 186. 

14. CURMEI, N.; ROTARU, C.; SPOIALA, D. Density of the surface states at the interface of the ITO/n-Si 

structures determined from voltage-capacity characteristics. "Materials Science and Condensed Matter 
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 Brevet de invenţie: 

1. CHIRITA, A.; BULIMAGA, T.; PRILEPOV, V. Metodă de identificare a peliculelor subţiri de produse 

petroliere conform spectrului fotoluminescenţei la distanţă. Brevet de invenţie MD 1186 Z. 2018.03.31 

2. CHIRITA, A.; BULIMAGA, T.;NASEDCHINA, N. Metoda holografică de studiere a produselor 

petroliere. Hotărîre de acordare a brevetului nr.8971 din 2018.03.06 

 

 Cerere de brevet de invenție: 

1. COLIBABA, G.V. Procedeu de obţinere a monocristalelor de ZnO cu tipul suprafeţei controlabil; a 

2018 0024  

2. COLIBABA, G.V., SUMAN, V. Procedeu de obţinere a ţintelor de ZnO cu conductibilitatea înaltă; a 

2018 0065 
 

X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice aplicative obţinute 2018  

- Au fost preparate celule fotovoltaice tip n
+
CdS-p

o
-p

+
InP și tip n

+
CdS-n

+
-p

o
-p

+
InP cu eficiența înaltă (15% 

AM1) și cu o rezistență sporită la influența radiației corpusculare (fascicol de protoni, electroni). Au fost 

preparate celule solare în baza heterojoncțiunilor TCO (In2O3, ZnO:Al, i-ZnO/ZnO:Al, 

SnO2)/CdS/CdTe(Mn)/Ni/In. A fost obținută extinderea randamentului cuantic extern (EQE) în regiunea UV 

până la 350 nm, iar curentul de scurt circuit, calculat din EQE, are valoare de 22,37 mA/cm
2
 pentru structuri 

în bază de ZnO:Al. Cercetările corespund HG Nr.1073 din 27.12.2013 cu privire la aprobarea planului 

Național de acțiuni în domeniul energiei din surse regenerabile pentru anii 2013...2020. 

- Reieșind din rezultatele modelării dependențelor de frecvență pentru diodele tunel rezonante a fost stabilit că 

pentru RTD în baza m-plane Zn0.85Mg0.15O/ZnO cu o singură groapă de potențial simetrică cu bariere de 

aceași înălțime, puterea de ieșire atinge valoare de 236 µW la frecvența de 1 THz, ceea ce ieste de 8-10 ori 
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mai mare decât pentru cele mai bune THz RTD în baza InGaAs/GaAs prezentate în lucrarea Maekawa et. 

al.[T. Maekawa, H. Kanaya, S. Suzuki, M. Asada, Appl. Phys. Express 9, 024101 (2016)]. Astfel, cercetările 

teoretice au demonstrat că structurile cuantice în baza Zn0.85Mg0.15O/ZnO nepolare sunt de perspectivă pentru 

elaborarea și fabricarea surselor de radiații THz cu puterea de mW ce pot funcționa la 300K, cu aplicații în 

medicină, precum și în sistemele de securitate petru depistarea substanșelor interzise. 

- A fost dezvoltată tehnologia de creştere a monocristalelor de ZnO prin reacţiile chimice de transport 

utilizând HCl+C. Reieșind din analiză influenței compoziţiei mediilor de creştere şi a caracteristicilor de 

creştere a cristalelor de ZnO s-a stabilit: densitatea germenilor de creştere poate fi redusă în prezenţa ZnCl2 şi 

CO2; efectul de lipire scad datorită ZnCl2; perfecţionarea structurală înaltă a cristalelor se realizează datorită 

CO; direcţia de creştere a cristalelor depinde de raportul dintre presiunea Zn şi CO2; hidrogenul suplimentar 

contribuie la mărirea vitezei de creştere de 2-3 ori, micşorează densitatea dislocaţiilor până la nivelul de 10
3
 

cm
-2
, favorizează creşterea monocristalelor cu suprafaţa nepolară. 

- A fost optimizată metoda pentru identificarea petelor de produse petroliere de pe suprafaţa bazinelor de apă 

şi obţinut brevetul de invenţie „Metodă de identificare a peliculelor subţiri de produse petroliere conform 

spectrului fotoluminescenţei la distanţă”. A fost stabilit că cu ajutorul metodei şi aparatului modernizat pot fi 

identificate plante infectate cu ciuperci şi insecte patazitare la distanţă şi obţinere dependenţilor spectrale a 

fluorescenţei plantelor la distanţă. 

- În premieră au fost elaborate heterostructuri nanocristaline şi nanocompozite pe baza compusului GaTe 

(GaTe-CdTe) cu fotosensibilitate liniară în regiunea UV-vizibil care pot servi ca fotometre şi ca sensori de 

radiaţie UV şi de radiaţii ionizante (X). În premieră au fost elaborate celule electroluminescente din micro şi 

nanocompozite din compuşii GaTe, CdTe şi ZnTe, emiţătoare în regiunea verde-roşu la excitare cu curent 

alternativ. 

- Rezultatele cercetărilor aplicative și a elaborărilor tehnologice obținute în cadrul proiectului pot fi folosite în 

procesul de studii în pregătirea tinerilor specialişti în USM, UTM, Institutului de Fizică Aplicată; precum şi în 

întreprinderi de producere. 

 

XI. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute în cadrul 

proiectului în anul 2018 

 

 În condiții de laborator au fost preparate celule fotovoltaice tip n
+
CdS-p

o
-p

+
InP și tip n

+
CdS-n

+
-p

o
-p

+
InP cu 

strat antireflectant SiO2/ZnO cu eficiența de conversie a energiei solare în cea electrică de cca 10% și 12% 

(AM1.5) ce pot fi utilizate ca sursă de energie în condiții terestre și cosmice. Modulul fotovoltaic asamblat în 

baza acestor celule solare (25 elemente) cu strat antireflectant SiO2 are o putere de cca 1 W. 

 Au fost obținute celule solare în baza heterojoncțiunilor TCO (In2O3, ZnO:Al, i-ZnO/ZnO:Al, 

SnO2)/CdS/CdTe(Mn)/Ni/In. A fost obținută extinderea randamentului cuantic extern (EQE) în regiunea UV 

până la 350 nm, iar curentul de scurt circuit, calculat din EQE, are valoare de 22,37 mA/cm
2
 pentru structuri în 

bază de ZnO:Al. 

 A fost stabilit că RTD în baza structurilor m-plane Zn0.85Mg0.15O/ZnO nepolare cu o singură groapă de 

potential se observă o regiune cu rezistență diferențială negativă poziția și aplitudinea căreia depinde de 

concentrația de dopare în regiunea de contact. A fost stabilită concentrația de dopare optimală 110
18

 cm
-3

. A 

fost stabilit că mărirea lățimii gropii de potențial se reflectă în micșorarea amplitudinii regiunii cu rezistență 

diferențială negativă. Lățimea optimală a gropii de potențial ieste de cca 3,5 nm pentru RTD în baza m-plane 

Zn0.85Mg0.15O/ZnO cu o singură groapă de potențial și babiere simetrice. 

 A fost stabilit că odată cu mărirea concentrației de Mg în Zn1-xMgxO amplitudinea porțiunii cu rezistență 

diferențială negatică se mărește, iar valoarea densității curentului în maxim, se deplasează în regiunea 

tensiunilor mari, fapt cauzat de aceea că cu mărirea concentrației de Mg grosimea barierelor crește și 

probabilitatea de tunelare scade. Compoziția otimală a ZnMgO ieste de x=0,15. 

 A fost elaborată tehnologia de sintetizare a ţintelor de ZnO în vapori HCl+H2/C: diametrul ţintelor minim - 

25 mm; lipseşte efectului de adeziune sporită a ţintelor în sintetizare de pereţii din cuarţ a camerei de sintetizare, 

care provoacă deformare, distrugere parţială a ţintelor în procesul de răcire după sintetizare; densitatea țintelor 

5,40,2 g/cm
3
; duritate - 2,00,2 GPa (80% durabilitatea monocristalelor ZnO); conductibilitate electrică – până 

la 5 (cm)
-1

. 

 A fost dezvoltată tehnologia de sinteză a ceramicii de înaltă conductibilitate pe bază de ZnO, care poate fi 

utilizată pentru a produce straturi conductibile de oxid de zinc prin pulverizare magnetronică. Aceasta deschide 

perspectivele pentru producţia de diverse dispozitive electronice bazate pe pelicule subţiri de ZnO.  
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 În colaborare cu Facultatea de Biologie şi Pedologie al USM au fost cercetate efectele de interacţiune a 

nanocompozitelor bazate pe oxizii vanadiului cu celulele merismatice ale organismelor experimentale (plante 

test) prin urmărirea în dinamică a unor procese fiziologice. A fost demonstrată posibilitatea utilizării 

nanocompozitelor bazate pe oxizii vanadiului în calitate de agent antiproliferativ, în special pentru tratamentul 

tulburălilor proliferative non-canceroase. Pe baza metodei propuse şi aparatului elaborat au fost efectuate 

studiile pentru a identifica bolile plantelor de la distanţă. Sa demonstrat posibilitatea identificării ciupercilor şi a 

căpuşelor parazitare (Microstroma juglandis Sacc şi Eriophyes tristriatus Nal) pe suprafaţa infectată a frunzelor 

de nuc de la o distanţă de 15 m. Aparatul realizat şi metoda propusă permit investigarea dependenţei spectrale a 

fluorescenţei plantelor la distanţă. Sa demonstrat posibilitatea obţinerii dependenţei spectrale a fluorescenţei 

frunzelor de arţar atunci când cu excitare de radiaţia laser cu o lungime de undă de 405 nm de la distanţă de 15 

m. Au fost obţinute straturi fotosensibile As2S3 în câmp electric cu tensiune 6-10kV şi studiate procese de 

fotoconductibilitate în regiunea spectrală de 400-700 nm. A fost stabilit că, sensibilitatea la fotostructurare a 

starturilor subţiri As2S3 obţinute în vid la tensiunea înaltă pozitivă este cu 12%  mai mare comparativ straturilor 

obţinute în lipsa cîmpului electrostatic. 

 Pe baza plăcilor plan paralele cu grosime 1,5÷3 mm de GaTe dopat cu Cd prin tratament termic în vapori 

de Cd a fost obţinut compozit format din micro şi nanocristalite de CdTe şi microcristalite lamelare de GaTe cu 

sensibilitate rezistivă la radiaţia X (λ=1,5406 Å). În regiunea dozelor de la 0,5 μRs
-1

 până la 30 μRs
-1

 se atestă o 

dependenţă supraliniară a roentgenorezistivităţii de doza absorbită care trece în subunitară la doze mari 80 μRs
-

1
. 

 Heterojoncțiuni cu sensibilitate liniară în regiunea vizibilă a spectrului au fost obţinute prin tratament 

termic a lamelor cu grosimi micrometrice de pGaTe în vapori de Cd. În rezultatul tratamentului termic sau 

obţinut heterostructuri formate din compozit micro şi nanocristalin GaTe-CdTe pe substrat de pGaTe. 

Caracteristicile structurilor elaborate demonstrează perspectiva utilizării lor în fotometrie care pot concura cu 

acelea cu element fotosensibil din Si şi Se. 

 Compozitul format din microcristalite de ZnTe şi GaTe obţinut prin tratament termic a lamelor de GaTe în 

vapori de Zn este un material electroluminescent cu banda de emisie intensă în regiunea verde-galben a 

spectrului. 

 

XII. Beneficiarul 

 

 Întreprinderile şi institutele de cercetare ştiinţifică, care se ocupă de elaborarea dispozitivelor electronice 

şi optoelectronice. Beneficiari a receptorilor de radiaţii ionizante pot fi organizaţiile care activează în domeniul 

de mediu, protecţia plantaţiilor şi medicale. Sursele electroluminescente pe bază de nanocompozite (GaTe-

ZnTe) la moment pot servi ca bază instructivă în licee şi universităţi. 

 

 

 

FIȘELE ELABORĂRILOR 

Anexa E1  

                                                                                                                                                         

     

  

I. Denumirea elaborării  

 

 

II. Data şi codul/nr. documentului de înregistrare a elaborării 

 

 

III. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată elaborarea  

Modul fotovoltaic din InP 
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Dispozitive optoelectronice și de înregistrare a informației optice pe baza de materiale 

multifuncționale și de structuri nanolamelare. 15.817.02.34 A 

 

IV. Organizaţia-executor 

V. Autorii elaborării  

Leonid V. Gorceac, dr. în şt.fiz.-mat., tel.: 069078467, lgorceac@yahoo.com 

Vasile M. Botnariuc, dr. în şt.fiz.-mat., tel.: 069712019, V_botnariuc@hotmail.com 

Simion D. Raevschi, dr. în şt.fiz.-tehn., tel.: 078865815, raevskis@mail.ru  

Andrei V. Coval, dr. în şt.fiz.-mat., tel.: 067560426, andrcoval@mail.ru 

Boris V. Cinic, tel.: 022772183 
Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, telefon, e-mail 

VI. Descrierea elaborării (pînă la 150 de cuvinte) 

A fost asamblat un modul fotovoltaic în baza celulelor fotovolaice  tip n
+
CdS-p

o
-p

+
InP (25 

elemente) cu strat antireflectant SiO2, ce generează o putere de cca 1W. 

VII. Tipul elaborării:  

Dispozitiv fotovoltaic, pilot 

VIII. Costul estimativ total al elaborării, domeniul de implementare şi evaluarea potenţialului 

economic în urma implementării 

Energetica regenerabilă. 

IX. Caracteristici tehnice şi economice, încercări experimentale 

Puterea generată 1 W (AM1). Puterea generată poate fi extinsă. 

X. Stadiul de pregătire pentru implementare  
Mostră de laborator. 

Analiza cost-financiară la etapa dată este dificilă. 

XI. Drepturile de autor 
Cerere de brevet la etapa finală de pregătire. 

XII. Posibilităţile de realizare pe piaţa autohtonă şi mondială 
Modul fotovoltaic elaborat permite utilizarea lui ca sursă de curent pentru alimentarea utilajului 

electronic de uz casnic şi cu utilizarea în condiţii de radiaţie corpusculară. 

 

XIII. Beneficiar (pentru elaborări finanţate din surse extrabugetare) 
Ministerul economiei din RM (domeniul ce ține de energetica netradiţională). 

 Ministerul educaţiei din RM (pregătirea specialiştilor în domeniul energeticii regenerabile). 

XIV. Avantaje (în comparaţie cu produsele analoage existente), efectul economic şi social 

preconizat sau real.  
Rezistenţa sporită la influenţa radiaţiei corpusculare. 

Denumirea organizaţiei USM 

Localitate str.Mateevici, 60 

Telefon/Fax 022242253 

E-mail/Pagina WEB www.usm.md 
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Anexa E1 

 

I. Denumirea elaborării  

 

II. Data şi codul/nr. documentului de înregistrare a elaborării 

III. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată elaborarea  

 

 

 

 

IV. Organizaţia-executor 

Denumirea organizaţiei USM 

Localitate Str. Mateevici, 60 

Telefon/Fax  

E-mail/Pagina WEB www.usm.md 

V.   Autorii elaborării  

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, telefon, e-mail: 

Gleb Colibaba, dr. în şt. fiz.- mat., conf. cerc. GKolibaba@yandex.ru; 

Victor Suman f/g; Dumitru Rusnac f/g 

VI.  Descrierea elaborării (pînă la 150 de cuvinte) 

A fost elaborată tehnologia de sintetizare a ţintelor de ZnO în vapori de HCl, HCl+H2/C. Prezenţa HCl 

în mediul de sintetizare a ţintei reduce efectul de lipire (țintele obţinute prin sinterizarea în aer se 

caracterizează prin rezistenţă extrem de scăzută. Sinterizarea ţintelor într-un mediu CO sau C se 

caracterizează printr-un efect puternic de lipire pe pereţii unei camere de creştere a cuartului şi 

distrugerea parţială a ţintelor în procesul de răcire post-creştere), și este posibilă obţinerea ţintelor cu 

duritate şi densitatea înaltă, şi cu conductibilitate ridicată – 0,5 (cm)
-1

. Prezenţa hidrogenului şi a 

carbonului suplimentar favorizează apariţia vaporilor de Zn în mediul gazos din camera de sintetizare şi 

măreşte excesul de zinc ce contribue modificarea conductibilităţii ţintelor pînă la 5 (cm)
-1

. 

VII.   Tipul elaborării:  

Inovaţie 

VIII.  Costul estimativ total al elaborării, domeniul de implementare şi evaluarea potenţialului economic în urma 

implementării 

Domeniul de implementare este sursele de radiaţie laser, energetica solară 

IX.  Caracteristici tehnice şi economice, încercări experimentale 

Diametrul ţintelor în sintetizare minim 25 mm; lipsa efectului de adeziune sporită a ţintelor în 

sintetizare de pereţii din cuarţ a camerei de sintetizare, care provoacă deformare, distrugere parţială a 

ţintelor în procesul de răcire după sintetizare; densitatea țintei minim 5,40.2 g/cm
3
; duritate = 2,00,2 

GPa (80% duritatea monocristalelor ZnO); electroconductibilitatea înaltă – până la 5 (cm)
-1

. 

X.   Stadiul de pregătire pentru implementare  

Au fost obţinute probe experimentale 

XI.  Drepturile de autor 

 

XII.Posibilităţile de realizare pe piaţa autohtonă şi mondială 

Elaborarea tehnologiilor cost-efective de producere a ţintelor şi straturilor subţiri de ZnO va interesa atât 

grupuri de cercetători din instituţii naţionale şi internaţionale, cât şi organizaţii industriale, care 

elaborează surse de lumină, şi se ocupă cu problemele energeticii solare. 

XIII.Beneficiar (pentru elaborări finanţate din surse extrabugetare) 

 

XIV.Avantaje (în comparaţie cu produsele analoage existente), efectul economic şi social preconizat sau real.  

 

Tehnologia de obţinere a ţintelor de ZnO cu conductibilitatea înaltă 

 

Dispozitive optoelectronice şi de înregistrare a informaţiei optice obţinute pe bază de 

materiale semiconductoare multifuncţionale şi de structuri nanolamelare 

mailto:GKolibaba@yandex.ru
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Activitatea editorială (publicaţii) în anul 2018 

 

Publicații 

Articole 

naţionale 

Articole 

în alte 

reviste 

naţionale 

Articole 

în 

culegeri 

naţionale 

Articole în reviste cu factor 

de impact 

Articole 

numai cu 

autori 

autohtoni 

Articole în 

alte 

reviste 

editate în 

străinătate 

Articole în 

culegeri 

internaţionale 

Monografii editate 

în: 

Manuale/ 

dicţionare/ 

lucrări 

didactice 

Cule-

geri 

Teze ale 

comunicărilor la 

congrese, 

conferinţe, 

simpozioane 

A B C 

  

>3 

1
,0

-2
,9

 

0
,1

-0
,9

 

0
,0

1
-0

,0
9
    

ţară 
Străină-

tate 

  Naţio-
nale 

Interna-
ționale 

50  3    1 6    1 2     3 34 

 

 

 

LISTA  

obiectelor de proprietate intelectuală (OPI) înregistrate sau depuse în perioada raportată  

 

Nr. 

d/o 

Numele, prenumele 

autorilor 

OPI – brevet de invenţie, soiuri de 

plante 

Sursa de 

finanţare  

(instituţional, din 

programe de stat, 

proiecte 

independente sau 

internaţionale), 

costul estimativ 

al OPI 

Data şi numărul 

OPI 

Cereri de brevet depuse 

1 COLIBABA, G.V. Procedeu de obţinere a 

monocristalelor de ZnO cu tipul 

suprafeţei controlabil 

 

a 2018 0024 

2 COLIBABA, G.V., 

SUMAN, V. 

Procedeu de obţinere a ţintelor de 

ZnO cu conductibilitatea înaltă 

 a 2018 0065 

 

3 

 

BOTNARIUC V.,  

GORCEAC L.,  

CINIC B.,  

COVAL A.,  

RAEVSCHI S., 

MOLDOVANU S.   

Procedeu de preparare a celulelor 

fotovoltaice 

p
+
InP-p

-
InP-n

+
CdS cu strat 

antireflectant SiO2 

  

4 CHIRITA, A.; 

NASEDCHINA, 

N.BULIMAGA, T. 

Metoda de identificare a 

contaminării plantelor cu paraziți 

dăunători din spectrele de reflexie 

de la distanță 

  

Brevete obținute 

1 BOTNARIUC, V.; 

GAȘIN, P.; 

GORCEAC, L.; 

CINIC, B.; 

COVAL, A.;  

RAEVSCHI, S. 

Procedeu de creștere a structurii 

n
+
-p

o
-p

+
InP prin metoda HVPE 

pentru celule solare. 

instituţional 

Brevet de invenție 

MD 4510 

2018-04-04. 

 

2 BOTNARIUC, V.; 

GAȘIN, P.; 

GORCEAC, L.; 

CINIC, B.; 

COVAL, A.;  

RAEVSCHI, S. 

Procedeu de majorare a eficienței 

celulelor fotovoltaice p
+
InP-p-

InP-n
+
CdS. 

instituţional 

Brevet de invenție 

MD 4554 

2018-01-10. 
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3 
CHIRITA, A.; 

BULIMAGA, T.; 

PRILEPOV, V. 

Metodă de identificare a 

peliculelor subţiri de produse 

petroliere conform spectrului 

fotoluminescenţei la distanţă 

instituţional 

Brevet de invenţie 

MD 1186 Z. 

2018.03.31 

4 
CHIRITA, A.; 

BULIMAGA, T.; 

NASEDCHINA, N. 

Metoda holografică de studiere a 

produselor petroliere. 
instituţional 

Hotărîre de 

acordare a 

brevetului nr.8971 

din 2018.03.06 

 Colibaba Gleb Procedeu de obţinere a 

monocristalelor de ZnO din faza 

gazoasă fără germene 

Instituţională 4517 

Alte OPI 
(de specificat) 

 

 

 
Directorul proiectului     Vatavu Sergiu, dr. conf .                                                        .  

                                                                    ( n u m e ,  p r e n u m e ,  g r a d ,  t i t l u  ş t i i n ţ i f i c )              ( s e m n ă t u r a )  
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Anexa 1.1. 

. 

Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Direcţia strategică: Materiale, tehnologii şi produse innovative, Cod 50.07 

Codul (cifrul): 15.817.02.35A 

Denumirea proiectului: Elaborarea procedeelor de epurare a apelor reziduale de poluanţi greu 

bipodegradabili şi compoziţia, autopurificarea chimică, posibilităţi de valorificare a apelor din 

bazinul Nistrului de jos 

II. Obiectivele proiectului  

-   Elaborarea metodelor de înlăturare a agenţilor auxiliari (dispersanți, emolienți, fixatori și 

poliacool) și coloranților din sisteme model şi ape reziduale textile prin metode   de electroflotare, 

coagulare, electroflotocoagulare în combinaţie cu redox-procese de degradare catalitică și 

fotocatalitică consecutivă şi adsorbţie.  

- Elabora schemelor tehnologice de epurare a soluţiilor model şi apelelor reziduale provenite de la 

industria textilă cu conținut de dispersant, emolient, fixator și poliacool. 

- Elaborarea metodelor de scindare hidrolitică şi fermentativă preventivă a conţinutului de hidraţi de 

carbon polimerici din deşeurilе lichide greu degradabili (hemiceluloze etc.) cu scopul obţinerii 

energiei verzi. 

- Cercetarea efectului tratării combinate fizico-chimice şi electrogravitaţional-mecanice a hidraţilor de 

carbon polimerici combinati cu câmpuri magnetice, ultrasunetе şi fluidizare magnetică, din deşeurile 

lichide concentrate.  

- Optimizarea parametrilor tehnologici de epurare biochimică a deşeurilor cu conţinut de substanţe 

organice greu degradabile din industria agricolă; elaborarea recomandărilor pentru construcţia 

bioreactorului special de epurare aapelor reziduale. 

- Determinarea mecanismelor proceselor de autopurificare a apelor naturale prin transformările redox 

catalitice şi dinamica sezonieră a compoziţiei chimice şi a stării redox a apelor Nistrului de jos, 

afluenţilor Răut şi Ichel şi a lacurilor din bazinul r. Bîc – Ghidighici şi Dănceni.  

- Crearea bazei de date privind procese de autopurificare a apelor naturale în prezenţa poluanţilor din 

diferite clase și elaborarea recomandărilor metodice privind estimarea calităţii obiectelor acvatice în 

vederea utilizării acestora în diverse scopuri.  

- Elaborarea recomandărilor privind posibilităţi de utilizare a apelor din obiecte acvatice studiate şi 

modalităţi de prevenire a poluării acestora. 

III. Termenul executării  

2015-2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

3393,3 mii lei 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată  923,2   mii lei Executată   923,2  mii lei 

VI. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

LCŞ Redox procese și tehnologii avansate în apă, produse cosmetice, farmaceutice și alimentare 

LCŞ Chimie ecologică 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

  

1 Gonta Maria, cercet. științ.princ. 

2 Gladchi Viorica, cercet. științ.coord. 

3 Covaliov Victor, cercet. științ.coord. 

4 Matveevici Vera, cercet. științ.sup 

5 Nenno Vladimir, cercet. științ.sup. 

6 Goreaceva Nelli, cerc.ştiinț.coord. 
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7 Bobeica Valentin, cercet. științ.sup. 

8 Bunduchi Elena, cercet. științ.sup. 

9 Borodaev Ruslan, cercet.ştiint.sup. 

10 Mocanu Larisa, cercet.științ. 

11 Covaliova Olga, cercet.științ.coord. 

12 Craciun Alexandr, cercet. științ.coord. 

13 Cotovaia Aliona, cercet. științ. sup. 

14 Albert Boris, inginer coord. 

15 Blonschi Vladislav, cercer.științ.stag. 

16 Gherasim Cristina, cercer.științ.stag. 

17 Porubin Veronica, cercer.științ.stag. 

18 Ceban Lilia, ing.coord. 

19 Tobultoc Elena, inginer cat. 2 

20 Ciobanu Viorica, inginer cat. 2 

21 Ceaciru Mihail, cercer.științ.stag. 

22 Ceaciru Cristina, cercer.științ.stag 

23 Pșenovschi Grigore, inginer cat. 2 

24 Untilov Maria, inginer cat. 2 

25 Covaliova Olga, cercet. științ.coord. 

26 Ungureanu Dumitru, cercet. științ.sup. 

27 Sliusarenco Valentin, cercet. științ.sup. 

 

VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2018  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului   

1. Activitățile au fost planificate  

pentru  trei domenii de 

cecetare: a)studiul în domeniul  

apelor reziduale textile; b) ape 

din complexul agro- industrial; 

c) autopurificarea apelor 

naturale. 

  

 Optimizarea metodelor de 

concentrare și înlăturare a 

poluanților greu biodegradabili  

prin electroflotare, coagulare, 

și electroflotocoagulare, care 

sunt aplicate la prima etapă de 

epurare a   sistemelor  ce  

conțin  agenți auxiliari și 

coloranți textile și stabilirea 

consecutivității metodelor. 

Oxidarea catalitică și 

fotocatalitică a poluanților cu 

utilizarea reagentului Fenton și 

TiO2. 

        Elaborarea schemelor 

tehnologice de epurare atît a 

soluțiilor model, cît și a apelor 

reziduale provenite de la 

industria textilă cu conținut de 

agenți auxiliari, în special 

agent de dispersie, emoliere, 

fixare și poliacooli. 

      

     

 S-au studiat procesele de epurare a sistemelor ce conțin coloranți 

textile (roșu direct, portocaliu și roșu active) și următoarele 

substanțe auxiliare utilizate în industria textilă: dispersant–sarea de 

natriu a acidului lignosulfonic, emollient – acid 2,2-dixidroximetil 

propionic, fixator – dietilenglicol și poliacool – etilenglicol. 

    S-au determinat parametrii fizico-chimici de epurare a sisteme-

lor cu conținut de coloranți și substanțe auxiliare prin combinarea 

metodelor fizico-chime. S-a constatat că la prima etapă este 

necesară aplicarea metodelor de concentrare și înlăturare a 

poluanților (electroflotarea, coagularea și electroflotocoagularea).  

Dacă valoarea CCO rem. după această epurare este mai mare de 

8,5 mgO/L, atunci se aplică oxidarea catalitică cu reagentul 

Fenton, iar la final compușii remanenți se adsorb pe cărbune activ. 

Astfel, la prima etapă se aplică o metodă sau alta în funcție de 

compoziția și CCO initial a sistemelor model/ efluenților textile. În 

baza rezultatelor obținute   se poate concluziona următoarele: 

a) randamentul procesului de electroflotare este determinat de 

natura şi concentraţia coloranţilor, substanţelor auxiliare, 

concentraţia ionilor de aluminium şi concentraţia substanţelor 

hidrofile. 

b) randamentul procesului de electroflotare și/sau de coagulare 
depinde de dimensiunile particulelor associate, greutatea 

moleculară, factorul de asociere a moleculelor şi sarcina 

electrică a particulelor care se formează între coloranți și 

substanţele auxiliare în timpul procesului electroflotare sau 

coagulare.  

     Greutatea moleculară este direct proporțională cu factorul de 

asociare și randamentul de epurare, astfel că: 

a) sistemele model/ efluenții textili cu conținut de colorant roșu 

direct RD și substanţe auxiliare se epurează printr-o singură 
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Colectarea și analiza datelor 

inițiale a apelor reziduale de la 

intreprinderi din cadrul 

complexului agro-industrial, 

propunerea acțiunilor privind 

modificarea tehnologiei de 

epurare utilizând tehnologia 

aerob-anaerobă. Testarea 

efectelor fizice asupra 

sistemului de cultivare a 

microalgelor pentru epurarea 

avansată a apelor reziduale. 

Elaborarea propunerilor 

privind pregătirea sarcinei 

tehnice pentru proiectarea 

stației de epurare în vederea 

epurării avansate a apei, 

colectarea și stabilizarea 

sedimentelului pentru 

utilizarea ulterioară a acestuia. 

 

 

 

 

etapă, și anume,  prin aplicarea metodei de electroflotare; acest 

rezultat este posibil deoarece factorul de asociere și masa 

moleculară au valori mari. 

b)  sistemele model/ efluenții textili cu conținut de colorant roșu 

activ RA și substanţe auxiliare se epurează prin două etape, și 

anume combinarea metodelor: la prima etapă are loc  

concentrarea compușilor prin electroflotare, iar la a doua, 

adsorbţia pe cărbune activ; acest rezultat se datorează 

factorului de asociere mare și greutății moleculare mici. 

c) sistemele model/ efluenții textili cu conținut de colorant 

potocaliu activ PA și substanţe auxiliare se epurează prin trei 

etape: metoda de electroflotocoagulare,  la prima etapă, 

urmată de oxidarea catalitică, care este o etapă intermediară și 

care permite la etapă finală, adsorbţia pe cărbune activ; acest 

rezultat se datorează factorului de asociere și masei 

moleculare mici. 

     Prezența poliacoolilor (etilenglicol), care sunt substanțe cu 

proprietăți puternic hidrofile, micșorează eficiența  procesul de 

epurare, astfel că schema tehnologică este mai complexă, iar 

pentru un randament mai mare de 95 % se aplică metode fizico-

chimice combinate. 

    În baza rezultatelor obținute a fost elaborată schemă generală de 

epurare a sistemelor model/ ape reziduale textile folosind ca 

receptor apa de suprafaţă sau bazinele acvatice. 

     A fost elaborată forma-tabel pentru colectarea și procesarea 

datelor tehnologice referitoare la procesele tehnologice, sursele și 

compoziția apelor reziduale  de la întreprinderile complexului 

agro-industrial Fărladeni, Hâncești.  

   A fost propusă și justificată aplicarea schemei de epurare 

avansată a apelor uzate înainte de diversarea lor în bazinele 

acvatice naturale.  Noua tehnologie de fermentare anaerobă a 

borhotului de la fabricile de distilare a alcoolului este bazată pe 

utilizarea biostimulatorilor şi a echipamentului specializat pentru 

prelucrarea biochimică intensivă cu majorarea randamentului de 

obţinere a biogazului. A fost elaborată schemă generală de epurare 

a apelor uzate de la întreprinderile de fabricare a alcoolilor 

folosind ca receptor o apă de suprafaţă.  

   A fost propusă și testată metoda de cultivare a microalgelor în 

mediul lichid în condiții de permanentă iluminare și agitare la un 

câmp magnetic de înaltă frecvență, pentru epurarea apelor 

reziduale cu conținut excesiv de nutrienți biogene (N și P) pe care 

microalgele le absorb pentru dezvoltarea sa si, astfel, se previne 

eutrofizarea apelor naturale de suprafață. În condițiile 

experimentului, conținutul substanțelor nutritive (azot și fosfor) în 

apă epurată (pH 8,3-9,11) a scăzut: N din NH4
+
 de la 0,18% până 

la 0,0003%, N-org. – de la 0,2% până la 0,05%, P – de la 336 

mg/g (digestate) pînă la 54 mg/g. 

     A fost elaborate Conceptul și propunerile pentru sarcina tehnică 

în vederea reconstrucției și retehnologizării stației de epurare a 

apelor reziduale or. Comrat, utilizând trei etape.  

    A fost justificată oportunitatea utilizării metodei de 

electroflotare pentru îngroșarea nămolului înainte de deshidratare. 

Pentru deshidratarea nămolului organic a fost propusă utilizarea 

centrifugii de tip autodescărcare cu scopul de a obține sediment cu 

umiditate remanentă de 72-75%. A fost elaborată schema 

instalației de deshidratare și separare a sedimentelor ce conţin un 

rezervor, în interiorul căruia sunt amplasate un schimbător de 
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Elaborarea metodologiei noi de 

evaluare a intensităţii 

proceselor de autopurificare 

chimică a apelor din bazinul fl. 

Nistru şi estimarea obiectelor 

acvatice studiate în scopul 

irigării terenurilor agricole. 

Sinteza compuşilor biologic 

activi. 

căldură, blocuri de lămpi de tip LED şi un corp cilindric cu un 

spaţiu deschis în partea de sus. Instalația majorează eficacitatea 

procesului de creştere a microalgelor, asigurând condiţii bune de 

utilizare a acestora datorită evacuării lor în formă de pastă sau 

masă deshidratată. 

    Au fost realizate 5 expediţii sezoniere cu prelevarea probelor 

din obiecte nominalizate (Nistru în segmentul barajul Dubăsari – 

Vadul lui Vodă, afluenţii Nistrului de jos – Răut şi Ichel, precum 

şi 2 obiecte acvatice artificiale – rezervor de acumulare 

Ghidighici, construit pe r. Bîc şi lacul Dănceni, construit pe r. 

Işnovăţ, afluent ai Bîcului, în total–7 puncte de prelevare), 

efectuate determinările hidrochimice în câmp, probele au fost 

conservate şi apoi analizate în laborator. Au fost determinate 

legitățile sezoniere în compoziția chimică a apelor obiectelor 

studiate, dinamica prezenței substanțelor tiolice, diverselor forme 

de Cu și Fe, legităţile statistice dintre formele existenţionale a 

metalelor şi parametrilor de calitate a apei naturale; proceselor de 

autopurificare chimică, a stării redox și capacității de 

autopurificare radicalică, a fost calculat Indice de Poluare a Apelor 

(IPA). Obiectele acvatice studiate au fost evaluate pentru utilizarea 

apelor în irigare.  

     Pe exemplul tioureei, acidului glioxilic, laurilsulfatului de sodiu 

şi a metioninei, substanţe cu statut de poluant, şi a apelor lacului 

Valea Morilor, a fost stabilită încărcătura de substanţă diferite ca 

clasă chimică şi concentraţie, care poate fi deversată în apele 

naturale, fără a avea impact negativ ireversibil asupra 

ecosistemului natural. Cercetările au fost realizate pe sistem de tip 

microcosm. 

     A fost efectuată sinteza şi analiza fizico-chimică a 

aminoguanizonei 4-benzoil-3-metil-1-fenil-2-pirazolin-5-onei şi a 

compuşilor coordinativi a unor biometale 3d cu acest ligand, care 

prezintă interes din punct de vedere al extinderii arsenalului de 

remedii farmaceutice şi pot fi utilizate în cazul rezistenţei 

microorganismelor faţă de medicamentele tradiţionale. 

IX. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la 
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Se evidenţiază valoarea teoretică, în comparaţie cu lucrările existente în ţară şi peste hotare, a 

rezultatelor ştiinţifice teoretice fundamentale, se evidenţiază eficienţa tehnico-economică ori socială, 

recomandările principale vizând implementarea rezultatelor ştiinţifice aplicative şi a elaborărilor tehnico-

ştiinţifice executate, importanţa şi impactul lor asupra dezvoltării ştiinţei, economiei şi culturii naţionale a  

R. Moldova, beneficiarii rezultatelor. 

     Epurarea eficientă a apelor reziduale cu conținut de substanțe organice greu biodegradabile (ape 

reziduale textile) previne poluarea mediului ambient. Pe teritoriul RM activează mai mult de 10 fabrici 

care produc fibre și colorează tesăturile textile, ca urmare produc o cantitate  considerabilă de ape 

reziduale cu conținut ridicat de coloranți textili, substanțe auxiliare și reactivi chimici. Sistemele cu 

conținut de coloranți și substanțe auxiliare au fost epurate prin combinarea metodelor fizico-chime. 

Aspectul teeoretic al cercetărilor efectuate constă în determinarea dependenţei efectului de epurare a 

sistemelor model/ apelor reziduale în funcție de metodele de concentrare aplicate. S-a constatat  că 

eficiența epurării depinde de dimensiunile particulelor asociate de colorant cu substanţele auxiliare, iar 

mărimea lor este  determinată  de masa moleculară şi factorul de asociere a moleculelor. La  fel depinde   

de sarcina electrică a particulelor asociate care, la rîndul lor, este determinate  de concentraţia şi natura 

substanţelor auxiliare.       

     Aspectul practic al cercetărilor constă în elaborarea schemei tehnologice  optime de concentrare a 

componenţilor organici reieşind din compoziţia şi concentraţia soluţiilor model/ apelor reziduale şi de 

combinarea optimă a metodelor de concentrare cu metodele de oxidare catalitică şi adsorbţie. Optimizarea 

procesului sporește efectul de epurare, reduce cantitatea de deşeuri formate şi micşorează costul de 

epurare. Mărirea efectului de epurare duce  la creşterea calităţii apelor reziduale epurate şi la micşorarea 

impactului negativ asupra mediului în momentul deversării lor în bazinele acvatice. 

       Elaborarea tehnologiilor de  epurare eficientă a apelor reziduale  din complexul agro-industrial cu 

conținut  de substanțe organice biodegradabile nu numai că previne poluarea mediului ambient, dar sunt și 

o sursă utilă pentru producerea biogazului. Rezultatele cercetărilor au importanța practică pentru 

obținerea biogazului din deșeuri agro-industriale în condiții intensificate și pot fi recomandate pentru 

aplicare la ferme  și intreprinderi mici din sectorul agro-alimentar unde se formează deșeuri cu conținut de 

substanșe organice biodegradabile. Elaborarea  metodei modificate de cultivare a microalgelor are un 

potențial aplicativ  pentru obținerea cantităților mai mari de microalgae – o sursă de proteină pentru hrana 

animaleor și păsărilor în zootehnie. O importanță practică reprezintă  Conceptul și recomandările 

refiritoare la proiectare, reconstrucție și retehnologizare a stației de epurare, care pot fi folosite pentru 

stații de epurare în localități mici și medii.     

     Rezultatelecu privire la procesul de autopurificarea apelor naturale  reprezintă  o bază de date originală, 

sistematică și unică în ceea ce priveşte compoziţia chimică a apelor din obiectele acvatice studiate pentru 

aprecierea acestora în calitate de mediu de viaţă pentru hidrobionţi şi posibilităţi de utilizare a apelor în 

diverse scopuri. Eficacitatea proceselor de autopurificare chimică şi dinamica stării redox reprezintă un 

argument forte pentru prevenirea situaţiilor excepţionale sau restabilirea compoziţiei chimice iniţiale a 

apelor. 

 

 

XI. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute în cadrul 

proiectului în anul 2018 

          Scopul principal al cercetărilor cu privire la epurarea apelor reziduale textile  a fost optimizarea 

metodelor de concentrare (electroflotare, coagulare, electroflotocoagulare),  care sunt aplicate la prima etapă de 

epurare a sistemelor model/ ape reziduale textile ce conțin amestec de agenți auxiliari și coloranți textili și 

stabilirea consecutivității metodelor și necesității  aplicării procesului de oxidare catalitică și fotacatalitică și 

adsorbție. În baza rezultatelor experimentale obținute  a fost   elaborată  schema  tehnologică de epurare atît a 

sistemele  model, cît și a efluenților proveniți de la industria textilă.  

     Din cercetările de laborator s-a constatat că eficiența prcesului de epurare  depinde de o multitudine de 

factori și parametri fizico-chmici. S-a determinat  că compoziția apei și valoarea CCO determină semnificativ 

alegerea metodelor  de concentrare la prima etapă. Substanțele auxiliare au proprietăți hidrofobe și hidrofile,  

mai mult sau mai puțin accentuate. În cazul poliacoolilor, etilenglicolul este un auxiliar cu proprietăți puternic 

hidrofile, prezența căruia în siteme micșorează eficiența  procesului de epurare.  

    A fost optimizată cantitatea de coagulant  în funcție de concentrația poluanților studiați. S-a constatat că  

sistemele cu concentrații mai mici de colorant  direcți (RD/100mg/L) și agenți auxiliari, se pot epura cu  un 

effect de înlăturare a poluanților de 97-98 %, la utilizarea concentrației de  2,16 mg/L ioni de Al
3+ 

. La 

concentrații mai mari de colorant RD (200-400 mg/L) este necesar de 10 ori mai mult coagulant sau 
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combinarea metodei de electroflotare cu cea de  coagulare. Pentru sistemele care au în compozița lor colorant 

activi RA și PA este necesară o concentrație de 8,64 mg/L ioni de aluminiu, astfel ca efectul sa fie de 93-95%. 

Odată cu mărirea sau micşorarea concentraţiei colorantului RA și PA, față de cea de 200 mg/L efectul se 

micşorează şi soluţiile pot fi epurate doar prin combinarea metodelor fizico-chimice. S-a demonstrat că pH-ul 

mediului influiențează procesele de concentrare și înlăturare a poluanților din sistemele studiate. Studiile în 

intervalul de pH de la 3.0 până la 12 au demonstrat că pH-ul optim este 5,5. 

În cercetările cu privire la apele reziduale din complexul agro-industrial cu conținut  de substanțe 

organice biodegradabile scopul principal a fost rezolvarea unor probleme practice legate de epurarea apelor 

reziduale cu obținerea produselor utile în condiții avantajoase.  

Așa dar,  una din problemele studiate este îmbunătățirea compoziției biogazului format în urma 

fermentării apelor uzate și a deșeurilor agricole organice. Introducerea fitocatalizatorilor propuși în masa 

fermentată dă posibilitate de obținere a biogazului cu conținut ridicar de metan. În acest domeniu a fost 

selectat echipamentul special pentru efectuarea acestor procese.  

O altă problemă studiată este epurarea apelor de substanțe nutritive, pentru prevenirea diversării lor în 

bazinele naturale și eutrofizarea acestora. Ca metodă de epurare a apelor poluate cu N și P a fost propus un 

proces de cultivare și utilizare  a microalgelor care, adsorbind nutrienții respectivi pentru dezvoltarea lor, 

asigură tratarea avansată a apelor. În plus, au fost propuse condiții speciale de iluminare și aplicare a efectelor 

fizice pentru creșterea microalgelor. Colectarea microalgelor, care reprezintă o sursa proteică valoroasă de 

hrană animalelor în agricultură, este o problema practică mare. Pentru rezolvarea acestei probleme a fost 

propus un proces de electroflotare și deshidratare ulterioară.  

Conceptul și Sarcina Tehnică privind retehnologizarea și reconstrucția stației de epurare a apelor 

comunale cu conținut de substanțe organice, poate fi replicat și pentru alte localități mici și medii din RM.  

În cadrul cercetărilor apelor naturale de suprafață pe parcursul anului sistematic și sezonier au fost 

monitorizate 5 corpuri de apă din bazinul Nistrului. A fost completată baza de date privind dinamica sezonieră 

a compoziţiei chimice, gradului de poluare a apelor cu substanţe biogene şi organice, IPA şi a intensităţii 

proceselor de autopurificare chimică. Au fost evaluate legităţile migrării fierului şi cuprului în obiecte 

acvatice studiate. A fost estimată posibilitatea utilizării apelor pentru irigare din corpurile de apă studiate. 

Cercetările au relevat că  sistemul de autopurificare al apelor Valea Morilor nu poate asigura 

decontaminarea naturală a sistemului acvatic la poluarea acestuia cu substanţele metionina şi laurilsulfatul de 

sodi în concentraţiile de peste 5·10
-5

 M. Substanţele tiourea şi acidului glioxilic, cu concentraţiile de ordinul 

(5-10)·10
-5

 M, nu afectează semnificativ capacitatea de autopurificare şi calitatea apelor lacului, iar dintre 

substraturile studiate, asupra capacităţii de autopurificare a apelor lacului Valea Morilor, tiourea prezintă 

impact negativ mai pronunţat decât acidul glioxilic. 

 

XII. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi, etc.) 

 

Rezultatele cercetărilor în domeniul apelor naturale și reziduale pot fi utilizate  de către: Ministerul  

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului RM;  

Ministerul Economiei și Infrastructurii RM, Agenția pentru Eficinența Energetică; Fabricile de producer a  

covoarelor, fabricile textile. 

Serviciul Hidrometeorologic de Stat, intreprinderile pescicole; Inspectoratul Ecologic de Stat, Agențiile și   

inspecțiile Ecologice; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;  “GARMA-Grup” S.R.L., Fârlădeni, 

Hâncești, Moldova;“Agromodvita” S.R.L., Chișinău, Moldova; Stația de epurare a apelor municipale 

Comrat.  

    Spre exemplu, procedeul intensificat de obținere a biogazului folosind fitocatalizatorul elaborat, și 

echipamentul selectat pentru efectuarea acestuia, are un potențial pentru implementare în practica în instalițiile 

industriale de obținere a biogazului din materii prime vegetale sau din biomasă mixtă (s. Colonița, mun. 

Chișinău, s. Fărlădeni, r. Hâncești), precum și în alte instalații similare perspective.  

     Procedeul propus de cultivare a microalgae, inclusiv schema propusă de colectare a lor și îngroșare 

ulterioară în vederea obținerii apei pentru irigare cu conținut de substanțe nutritive, după cercetări adiționale și 

expertiza sanitară, poate fi aplicat pentru irigarea câmpurilor cu culturi agricole tehnice. Instalația de 

deshidratare și separare a sedimentelor majorează eficacitatea procesului de creştere a microalgelor, asigurând 

condiţii bune de utilizare a acestora, datorită evacuării lor în formă de pastă sau masă deshidratată. Microalgae 

pot fi utlizite în componența mixurilor pentru hrana animalelor (în special, a păsărilor) în zootehnie. 
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Anexa E2 

 

I. Denumirea şi tipul lucrării 

 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată 
lucrarea 

III.  ISBN-ul lucrării 

978-9975-71-980-3 

IV. Autorul (ii) lucrării 

MATVEEVICI, Vera, doctor, USM 

GONŢA, Maria, doctor habilitat, profesor universitar, USM, MOCANU, 

Larisa, magistru, USM, IAMBARŢEV, Viorica, USM, DUCA, Gheorghe, 

doctor habilitat, academician, AȘM 

 

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării  

     Monografia cuprinde rezultatele cercetărilor științifice realizate pe parcursul mai 

multor ani de studiu experimental. Rezultatele  cercetărilor țtiințifice vizează  epurarea 

apelor reziduale textile de diferiți poluanți organici greu degradabili, cum ar fi 

coloranții și surfactanții textili. În rezultatul acestor studii complexe au  fost optimizate 

metodele de diminuare a concentrației coloranților și surfactanților astfel, că rezultatele 

experimentale să corespundă după parametrii CCO-Cr  normelor sanitare conform 

CMA. 

      În acest scop la prima etapă s-au aplicat metode de concentrare (electroflotare sau 

coagulare), urmate de metodele de oxidare avansată (catalitică/ fotocatalitică), care au 

ca scop  să oxideze/ mineralizeze compușii organici, iar în final adsorbția compușilor 

remanenți cu masa moleculară mai mică pe cărbune activ. 

     Ca urmare, studierea procesului de înlăturare a coloranților și surfactanților textili 

permite modernizarea tehnologiilor de epurare a apelor reziduale provenite de la 

industria textilă atît din R.Moldova, cît din străinătate. 

 
Anexa E2 

I. Denumirea şi tipul lucrării 

 

 

 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia afost realizată lucrarea 

Elaborarea procedeelor de epurare a apelor reziduale 

de poluanţi greu bipodegradabili şi compoziţia, 

autopurificarea chimică, posibilităţi de valorificare a 

apelor din bazinul Nistrului de jos.  15.817.02.35A 

III.  ISBN-ul lucrării 

Înlăturarea coloranţilor şi surfactanţilor din apele reziduale textile. 

Monografie. 

Elaborarea procedeelor de epurare a apelor reziduale de poluanţi greu 

bipodegradabili şi compoziţia, autopurificarea chimică, posibilităţi de 

valorificare a apelor din bazinul Nistrului de jos.  15.817.02.35A 

Transformările catalitice și starea redox a mediului ambiant. 

Monografie 
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978-9975-71-996-4 

IV. Autorul  lucrării 

GLADCHI Viorica, doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din 

Moldova, Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică 

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării  

     Analiza proceselor chimice şi biochimice ce se desfăşoară în mediu denotă 
că o mare majoritate din ele reprezintă transformări  redox catalitice. 

Determinarea legităţilor de transformare a substanţelor, mecanismelor şi 

particularităţilor acestor procese poate fi efectuată în laborator în cadrul 

sistemelor modelate, cea ce exclude influenţa altor factori care pot modifica 

rezultatele reale. După obţinerea rezultatelor, acestea pot servi drept o sursă 

concretă şi veridică pentru prognozarea comportamentului poluanţilor în 

mediu, eficacitatea participării acestora în autopurificarea chimică şi 

restabilirea proprietăţilor iniţiale ale componentelor mediului. Poate fi 

prognozată şi starea redox a mediului, ceea ce asigură eficacitatea proceselor 

de autopurificare ale acestuia. Din aceste considerente, rezultă şi modalitatea 

expunerii materialului în lucrare. În elucidarea informaţiei se acordă atenţie 

asupra proceselor redox catalitice cu participarea oxigenului şi a speciilor 

active ale acestuia, peroxidului de hidrogen şi radicalilor liberi, ce decurg în 

mediul ambiant. 

 
 

LISTA  

obiectelor de proprietate intelectuală (OPI) înregistrate sau depuse în perioada raportată  

 

Nr. 

d/o 

Numele, prenumele 

autorilor 

OPI – brevet de invenţie, 

soiuri de plante 

Sursa de finanţare  

(instituţional, din 

programe de stat, 

proiecte 

independente sau 

internaţionale), 

costul estimativ al 

OPI 

Data şi numărul 

OPI 

Cereri de brevet depuse 

1.  COVALIOV, V., 

COVALIOVA, O. 

Generator electrochimic al 

apelor hidrogene. 

Proiect instituțional 1. 2018-04-19.  

2. nr. a2018 0029  

 

2.  COVALIOV, V., 

COVALIOVA, O. 

Instalaţie pentru tratarea 

combinată a apelor reziduale 

de coloranţi sintetici. 

Proiect instituțional 2018-04-19. 

nr. a2018 0030.   

Brevete obținute 

3.  POLESCHUK, 

Gh., NENNO, V., 

COVALIOV, V., 

SLIUSARENCO, 

V. 

Fermentator pentru procese 

microbiologice. 

Proiect instituțional 2018-05-31. 

nr. 4565. 
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Activitatea editorială (publicaţii) în anul 2018 

 

Publicații 

Articole 

naţionale 

Articole 

în alte 

reviste 

naţionale 

Articole 

în 

culegeri 

naţionale 

Articole în reviste cu factor 

de impact 

Articole 

numai cu 

autori 

autohtoni 

Articole în 

alte 

reviste 

editate în 

străinătate 

Articole în 

culegeri 

internaţionale 

Monografii editate 

în: 

Manuale/ 

dicţionare/ 

lucrări 

didactice 

Cule-

geri 

Teze ale 

comunicărilor la 

congrese, 

conferinţe, 

simpozioane 

A B C 

  

>3 

1
,0

-2
,9

 

0
,1

-0
,9

 

0
,0

1
-0

,0
9
    

ţară 
Străină-

tate 

  Naţio-

nale 

Interna-

ționale 

35  3 1  4     4  1 2 1   12 7 

 

 

 

 

  

Conducătorul  proiec tului  Gonta Maria, cercet. științ. princ. _________________ 
       ( n u m e ,  p r e n u m e ,  g r a d ,  t i t l u  ş t i i n ţ i f i c )              ( s e m n ă t u r a )  
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Anexa 1.1. 

Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Direcţia strategică: Materiale, tehnologii şi produse inovative 

Codul (cifrul): 15.817.02.36A 

Denumirea proiectului: „Implementarea tehnologiilor de biologizare şi ecologizare a proceselor 

pedofuncţionale în condiţii de regim irigat şi neirigat prin utilizarea algelor azot fixatoare în calitate de 

fertilizatori” 

II. Obiectivele proiectului  

 Cultivarea industrială a algelor cianofite fixatoare de azot în scopul obținerii biomasei de biofertilizanţi; 
 Selectarea în cultură pură a noilor specii de alge cianofite fixatoare de azot; 

 Stabilirea efectului biomasei algelor cianofite fixatoare de azot asupra procesului de germinare a 

semințelor de grâu; 

 Evidențierea modificărilor calitative şi cantitative a algoflorei parvenite în rezultatul aplicării biomasei 
algale în calitate de biofertilizant; 

 Stabilite cantităților optimale de biomasă algală administrată pe sol la o unitate de suprafață de teren 
agricol pentru sporirea fertilității solului şi a productivității plantelor de cultură; 

 Evaluarea întregului lanț de interacțiuni și mecanisme de evoluție a factorilor fizici, biologici și 
agrochimici de fertilitate ai cernoziomurilor tipice moderat și slab humifere în condiții de biologizare și 

ecologizare a proceselor pedofuncționale în regim irigat și neirigat prin utilizarea algelor azot fixatoare în 

calitate de fertilizatori, elaborat sistemul de indici fizici, biologici și agrochimici de monitorizare a 

trendului evolutiv al fertilității solurilor și de susținere a acestuia; 

 Elaborarea principiilor metodologice de implementare a preparatelor de alge azot fixatoare în scopul 

biologizării procesului pedogenic în condiții de producție. 

 Identificarea efectelor asigurate de procesele de bilogizare și ecologizare a proceselor pedofuncționale 
prin utilizarea algelor azot fixatoare asupra fertilității naturale, resurselor bioenergetice ale solurilor, 

dezvoltării culturilor, măririi recoltelor și indicilor de calitate a producției agrovegetale.  

 Elaborarea metodologiei de evaluare a efectului economic asigurat de biologizare și ecologizare a 
proceselor pedofuncționale de reproducere a fertilității solurilor; 

 Estimarea economică a avantajelor și dezavantajelor biopreparatelor algogene. 

III. Termenul executării  

2015-2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

2778,3 mii lei 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanțarea planificată 759,1 mii lei Executată: 759,1 mii lei 

VI. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Laboratorul de Cercetări Ştiinţifice „Algologie Vasile Şalaru” 

Laboratorul de Cercetări Ştiinţifice „Procese Pedogenetice” 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

  

1. Şalaru Victor, cercet. şt. prin., conducător de proiect  

2 Dobrojan Sergiu, cercet. şt. coord. 

3 Semeniuc Evghenii, cercet. şt. 

4 Taran Ion, ing. cat.I 

5 Melnic Angela, ing. cat.I 

6 Cobanu Eugeniu, cercet. şt. 

7 Jigău Gheorghe, şef laborator cercet. şt. 

8 Tofan Elena, cercet. şt. 

9 Turuta Liubovi, cercet. şt. 

10 Plăcinta Nina, cercet. şt. 

11 Borș Natalia, cercet. şt.  
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VIII. Sumarul activităților proiectului realizate în anul 2018  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului   

1. Cultivarea în masă a algelor 

cianofite fixatoare de azot. 

Selectarea în cultură pură a 

noilor specii de alge azot 

fixatoare. Aplicarea biomasei 

algele în calitate de 

biostimulator al germinării 

semințelor de grâu. 

Evidențierea modificărilor 

algoflorei edafice în rezultatul 

aplicării biofertilizanţilor 

algali. Aplicarea biomasei 

algelor cianofite fixatoare de 

azot în calitate de biofertilizant 

la cultivarea deschisă în regim 

neirigat a florii soarelui şi a 

porumbului. Evidențierea 

beneficilor biologice, 

pedologice, agro-chimice şi 

economice a aplicării algelor 

cianofite în calitate de 

biofertilizant la cultivarea 

plantelor de cultură. Elaborarea 

tehnologiilor de aplicare a 

algelor în calitate de 

biofertilizanţi la cultivarea 

plantelor de cultură. 

Evidențierea avantajelor şi 

dezavantajelor aplicării algelor 

în calitate de biofertilizant.  

 

 

 

. 

Au fost cultivate în masă pe mediu nutritiv optimizat de echipa de 

executori a proiectului algele cianofite fixatoare de azot Nostoc 

gelatinosum, N. linckia, Calothrix gracilis şi Cylindrospermum 

licheniforme. În rezultatul cultivării masive a algelor date s-a 

constatat că în decursul a 30 zile calendaristice este posibil de 

obținut o cantitate de  420-670 g biomasă algală vie într-un 

cultivator cu volum de 100 l.  

A fost selectată şi obținută în cultură pură specia de algă cianofită 

fixatoare de azot Nostoc punctiforme (Kützing) Hariot, care a fost 

cercetată, iar ulterior a fost elaborat pașaportul speciei şi respectiv 

înaintată o cerere de brevet asupra acesteia. Sa constatat că la 

aplicarea biomasei algelor cianofite fixatoare de azot Nostoc 

gelatinosum şi Anabaena variabilis în calitate de biostimulator al 

germinării semințelor de grâu (specia Triticum aestivum) se atestă  

accelerarea procesului de germinare a semințelor de grâu   de 1,60-

2,80 ori şi creşterea în înălțime a plantulelor cu 7,42-7,93 cm 

comparativ cu lotul de control. În baza acestor rezultate a fost 

perfectată o cerere de brevet de invenție.  Aplicarea 

biofertilizanţilor algali pe sol contribuie la modificarea benefică a 

algoflorei solurilor prin dezvoltarea intensivă predominantă a 

algelor din încrengătura Cyanophyta, urmate de cele din 

încrengăturile Chlorophyta, Xantophyta şi Bacillaryophyta. Acest 

indicator mărturiseşte despre faptul că algoflora edafică se 

îmbunătățește la aplicarea biofertilizanţilor algali având tendințe 

de apropiere de algoflora solurilor cu impact antropic redus şi cu 

umiditate suficientă a solului. Aplicarea biofertilizanţilor algali la 

cultivarea în câmp deschi a  florii soarelui (Helianthus annuus) 

influențează pozitiv asupra plantelor contribuind la majorarea 

lungimii tulpinii plantulelor cu 14,80-38,40 cm şi a productivității 

acestora cu 80-430 kg/ha.  Aplicarea biofertilizanţilor algali la 

cultivarea în câmp deschi a porumbului (Zea mays) contribuie, la 

fel, la majorarea lungimii tulpinilor plantelor cu 1,80-7,20 cm şi la 

sporirea recoltei cu 0,57-2,17 t/ha.  

A fost elaborată tehnologia aplicării biofertilizanţilor algali la 

cultivarea plantelor de cultură în condiții de teren deschis neirigat. 

 

IX. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la 

proiectul dat pe anul 2018 (conform formei 4 din structura raportului) 

 

Articole în reviste editate in străinatate 

1. JIGĂU, Gh.; LEȘANU, M.; BIRSAN, A.; BORȘ, N.; BLIDARI, A.; PLĂCINTĂ, N.; CERNOLEV, E. 

Trends of the typogenetic processes in the Carpato-Danubiano-Pontic space. Results in agriculture in north-

eastern area climate conditions. Present Environment and Sustainable Development. 2018. vol. 12, no1. p. 

249-262. Doi: 10.2478 pesd-2018-0020. 

2. DOBROJAN, S.; ŞALARU, V.; DOBROJAN, G. The influence of Nostoc flagelliforme biomass 

application as seed germination and foliar fertilizer for tomato plants.  Agriculture for life, life for 

agriculture, 2018 (în curs de publicare). 

3. JIGĂU, Gh.; ȘALARU, V.; BLIDARI, A.; DOBROJAN, S.; TOFAN, E.; GATMAN, Gh.; PLĂCINTĂ, N. 

Visions on the structural-aggregation mecanism of humifer moderated chernozems with participation of 

cyanophyte algae. Lucrări științifice. Seria Agronomie. – Iași, 2018, vol.61 ISSN 1454-7414 (cotată B+ 

CNCSIS).  

4. JIGĂU, Gh.; ȘALARU, V.; DOBROJAN, S.; TOFAN, E.; BLIDARI, A.; PLĂCINTĂ, N.; BUHNĂ, M. 

Plase of cyanophyta algae in suport and achievement of the structural-aggregation processes of humifer 
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moderated typical cernozems. Factori și Procese pedogenetice din zona temperată. Iași: Edit. ,,Univ. Al. I. 

Cuza” (Iași), 2018, ISSN 2285-5696 (BDI). 

 

Articole în reviste naţionale categoria B 

1. CIOBANU, E. Particularitățile modificări algoflorei edafice a terenurilor cultivate din diferite regiuni ale 

tereri. Studia Universitatis Moldaviae, 2018 (în curs de perfectare) 

 

Articole în alte reviste naţionale 

1. ЖИГЭУ, Г. Факторы и предпосылки перехода к новым сустенабельным методам управления 

почвенным плодородием. Сельскохозяиственный журнал LIDER-AGRO, 2018, nr.04(90) c. 16-20. 

ISSN 1851-0569. 

2. ЖИГЭУ, Г. Элементы оптимизации технологий возделывания сахарной свеклы.  

Сельскохозяиственный журнал LIDER-AGRO, Спецпроект, 2018. c. 12-15. ISSN 1851-0569 

3. ЖИГЭУ, Г. Принципы разработки и внедрения сустенфбельных адаптивных ландшафтно 

мелиоративных технологий основанных на биологизации почвообразовательного процесса. 
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Conferința științifică națională cu participare internațională ,, Integrare prin cercetare și inovare.” 

Rezumate ale comunicărilor. Științe ale naturii și exacte. – Chișinău: CEP USM, 2018, p.120-122. ISBN 

978-9975-142-49-6. 

11. TOFAN, E. Materia organică în solurile din orașul Chișinău. Conferința științifică națională cu participare 

internațională ,, Integrare prin cercetare și inovare.” Rezumate ale comunicărilor. Științe ale naturii și 

exacte. – Chișinău: CEP USM, 2018, p. 101-105. ISBN 978-9975-142-49-6. 

12. JIGĂU, Gh.; BORȘ, N. Elemente de evoluție a modului de organizare structural-funcțională a stratului 
agrogen al cernoziomurilor arabile. Conferința națională cu participare internațională ,, Integrare prin 

cercetare și inovare’’ Rezumate ale comunicărilor. Științe ale naturii și exacte. – Chișinău: CEP USM, 

2018,  p.91-94. ISBN 978-9975-142-49-6. 

13. BIRSAN, A.; JIGĂU, Gh.; FRUNZĂ, M.; ARMAȘ, A.; MORARI, L. Influența preparatului BIOVIT 
asupra sistemului simbiotic la unele soiuri de soia. Conferința națională cu participare internațională ,, 

Integrare prin cercetare și inovare.’’ Rezumate ale comunicărilor. Științe ale naturii și exacte. – Chișinău: 

CEP USM. 2018. p.94-96. ISBN 978-9975-142-49-6. 

14. BLIDARI, A. Elemente de neohidromorfizare din Moldova, factori, forme. Conferința științifică națională 

consacrată jubileului de 90 de ani din ziua nașterii academicianului Boris Melnic. Chișinău, 2018, p. 197-

199. ISBN 978-9975-71-971-1. 

15. СЕМЕНЮК, Е. Ландшафтный заповедник Рудь – Арионешть, как объект сохранения редких видов 

растений и животных. Conferinţa ştiinţifică naţională consacrată jubileului de 90 ani din ziua naşterii 

Academicianului Boris Melnic. p. 275-283. Universitatea de Stat din Moldova.– Chişinău: CEP  USM, 

2018, p. 427.  

16. СЕМЕНЮК, Е.; ШАЛАРУ, В.; ДОБРОЖАН, С.; ДОБРОЖАН, Г. Автотрофы водных и 

околоводных экосистем как основа трофической сети. Conferinţa ştiinţifică naţională consacrată 

jubileului de 90 ani din ziua naşterii Academicianului Boris Melnic. 283 – 289.Universitatea de Statdin 

Moldova. Chişinău: CEP  USM, 2018, p. 427.   

 

Cereri de brevet înaintate 

1. DOBROJAN, S.; ŞALARU, V.; STRATULAT, I.; DOBROJAN, G. Tulpina microalgei cianofite  

Anabaena constricta (Szafer) Geitler - sursă de glucide.  

2. DOBROJAN, S.; ŞALARU, V.; STRATULAT, I.; DOBROJAN, G. Tulpina microalgei cianofite 

Calothrix gracilis F.E.Fritsch - sursă de glucide.  

3. ŞALARU, V.; DOBROJAN, S.; COSTICĂ, M.; SEMENIUC, E; CIOBANU E. Tulpina microalgei 

cianofite Kützing) Hariot – sursă de proteine.  

4. DOBROJAN, S.; ŞALARU, V.; DOBROJAN, G., JIGHAU, GH., COSTICĂ, M.; CIOBANU, E., 

TĂRÎŢA, T., SEMENIUC, E.  Procedeu de tratare a seminţelor de drîu înainte de semănat.  

 

Adeverința de depozitare a tulpinilor algale 

1. ȘALARU V.; DOBROJAN S.; STRATULAT I.  Nostoc punctiforme (Kützing) Hariot  sursă de substanțe 

bioactive, biofertilizant al solului. Institutului de Microbiologie și Biotehnologiei a Academiei de Științe a 

Moldovei, Colecția Națională de Microorganisme Nepatogene, 2018. 

 

 

X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute 2018  

Rezultatele obţinute au o valoarea teoretică şi aplicativă importantă caracterizată prin determinarea 

modificărilor taxonomice a algelor la administrarea biofertilizanţilor algali şi evidențierea legităților biologice 

specifice comunităților algale rezultate din administrarea biofertilizanţilor algali la cultivarea porumbului şi 
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florii soarelui în condiții de teren deschi fără irigare. Rezultatele obţinute au un aspect aplicativ direct şi prezintă 

o perspectivă de valoare pentru Republica Moldova şi pentru toate ţările lumii care practică agricultura 

ecologică. Asemenea cercetări sunt slab  descrise  în literatura de specialitate şi nu au fost realizate în zona 

Republicii Moldova, României şi Ucrainei. Respectiv rezultatele date nu pot fi asociate cu alte rezultate ale 

cercetărilor ştiinţifice (prezentând cercetări de pionierat în acest domeniu). 

Biofertilizanții algali pot fi utilizați  în cadrul agriculturii ecologice, la cultivarea în masă a porumbului, 

florii soarelui, griului şi aaltor culturi agricole care au ca rezultat al aplicării un  impact pozitiv considerabil 

caracterizat prin obținerea roadei ecologice, îmbunătățirea calității solului şi majorarea productivității plantelor 

de cultură. Recomandăm aplicarea prezentelor rezultate ale proiectului tuturor fermierilor  naționali şi 

internaționali care practică agricultura ecologică de  cultivare a grâului, porumbului şi florii soarelui şi care 

cultivă industrial algele cianofite fixatoare de azot. 

 

XI. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute în cadrul 

proiectului în anul 2018 

 

Cele mai semnificative rezultate obţinute pe perioada de cercetare a prezentului an sunt următoarele:  

1. Sa stabilit că biomasa algelor cianofite Nostoc gelatinosum şi Anabaena variabilis, în doză optimă,  poate fi 

utilizate în calitate de germinator biologici a semințelor de grâu (specia Triticum aestivum) cu influență 

biostimulatoare, caracterizată prin accelerarea procesului de germinare a semințelor de grâu  (în loturile în 

care au fost tratate semințele, germinarea era mai mare de 1,60-2,80 ori faţă de cele netratate şi totodată mai 

rapidă). Stimularea creșterii în înălțime a plantulelor (în variantele cu semințe tratate lungimea plantulelor era 

cu 7,42-7,93 cm mai mare comparativ cu lotul de control); 2. Sau cultivat în masă algele cianofite fixatoare de 

azot Nostoc gelatinosum, N. linckia, Calothrix gracilis şi Cylindrospermum licheniforme pe un mediu nutritiv 

cu un sinecost relativ redus, optimizat de echipa de executanți a proiectului, sa determinat cantitatea de 

biomasă obținută în decursul a 30 de zile; 3. A fost selectată, cercetată şi elaborat pașaportul specii algei 

cianofite fixatoare de azot Nostoc punctiforme (Kützing) Hariot; 4. Sau realizat cercetări practice în condiții 

de câmp deschis care au avut scop de a studia influența aplicării biofertilizanţilor algali la cultivarea florii 

soarelui (Helianthus annuus)  şi a porumbului (Zea mays), sa demonstrat că biofertilizanții algali contribuie la 

stimularea creșterii în înălțime a planelor şi la majorarea recoltei; 5. Sa constata că aplicarea biofertilizanţilor 

algali contribuie la îmbunătățirea caracteristicilor biologice, a proprietăților fizice şi chimice a solului la 

restabilirea stării acestuia.  

 
XII. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi, etc.) 

Beneficiari ai rezultatelor obţinute în cadrul proiectului dat pot fi Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale şi Mediului precum şi persoanele fizice şi cele juridice de drept privat care practică agricultura 

ecologică.  

 

 

Activitatea editorială (publicaţii) în anul 2018 

 

Publicații 

Articole 

naţionale 

Articole 

în alte 

reviste 

naţionale 

Articole 

în 

culegeri 

naţionale 

Articole în reviste cu factor 

de impact 

Articole 

numai cu 

autori 

autohtoni 

Articole în 

alte 

reviste 

editate în 

străinătate 

Articole în 

culegeri 

internaţionale 

Monografii editate 

în: 

Manuale/ 

dicţionare/ 

lucrări 

didactice 

Cule-

geri 

Teze ale 

comunicărilor la 

congrese, 

conferinţe, 

simpozioane 

A B C 

  

>3 

1
,0

-2
,9

 

0
,1

-0
,9

 

0
,0

1
-0

,0
9
    

ţară 
Străină-

tate 

  Naţio-

nale 

Interna-

ționale 

46  1  5 5    

1
. 

1
 

8 3 3   2  16 3 

 

 

 

LISTA  

obiectelor de proprietate intelectuală (OPI) înregistrate sau depuse în perioada raportată  
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Nr. 

d/o 

Numele, prenumele 

autorilor 

OPI – brevet de invenţie, soiuri 

de plante 

Sursa de 

finanţare  

(instituţional, din 

programe de stat, 

proiecte 

independente sau 

internaţionale), 

costul estimativ 

al OPI 

Data şi numărul OPI 

Cereri de brevet depuse 

1. Șalaru V, Dobrojan S, 

Stratulat I, Dobrojan G. 

Cerere brevet nr a 2018 0008 

,,Tulpina microalgei cianofite 

Anabaena constricta “ (Szafer) 

Geitler - sursă de glucide. 

 

USM 2018.02.16 

2. Dobrojan S, Șalaru V, 

Stratulat I, Dobrojan G. 

Cerere brevet nr a 2018 0013,, 

Tulpina microalgei cianofite  

Calothrix gracilis F.F Fritsh –

sursă de glucide “  

USM 2018.03.12 

3. Șalaru V, Dobrojan S, 

Costică M, Semeniuc E, 

Ciobanu E. 

Cerere brevet nr a 2018 0091 

,,Tulpina microalgei cianofite 

Nostoc punctiforme (Kützing) 

Hariot –sursă de proteine 

USM 2018.10.25 

4. Dobrojan S, Șalaru V, 

Dobrojan G, Jigău G, 

Costică M, Ciobanu E, 

Tărîța T, Semeniuc E. 

Cerere brevet la moment fără 

număr ,,Procedeu de tratare a 

semințelor de grîu înainte de 

semănat”  

USM  

Brevete obținute 

1 Șalaru V, Trofim A, 

Dobrojan S, Stratulat I, 

Donțu N, Semeniuc E. 

BI nr.4541. ref.la CBI nr a 

2016 0135 „Tulpina de 

cianobacterie Anabaena 

variabilis fixatoare de azot în 

sol”  

USM  

2 Trofim A, Șalaru V, 

Zosim L, Stratulat I. 

BI nr 4544 ref la CBI nr. A 

2017 0029 ,, Tulpina de 

microalgă cianofită  Nodularia 

harveiana – sursă de proteine, 

lipide și glucide” 

USM  

Alte OPI 
(de specificat) 

Hotărîri de acordare obținute 

1. Șalaru V,  Dobrojan S, 

Stratulat I,  

Dobrojan G 

Cerere brevet nr 2018 0008 ,, 

Tulpina microalgei cianofite 

Anabaena constricta “ (Szafer) 

Geitler sursă de glucide” 

USM 2018.02.16 

2. Șalaru V,  Dobrojan S, 

Dobrojan G. 

Cerere brevet nr 2017 0085  

,, Procedeu de tratare a 

semințelor de tomate și 

castraveți înainte de semănat” 

USM 2017.10.06 

3. Șalaru V.,  Dobrojan S., 

Stratulat I.,  

Dobrojan G. 

Cerere brevet nr 2018 0085 ,, 

Tulpina microalgei cianofite  

Calothrix gracilis F.F Fritsh –

sursă de glucide “ 

USM 2018.03.02 

Adeverința de depozitare a tulpinilor algale 
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1 Șalaru V., Dobrojan S., 

Stratulat I. 

Nostoc punctiforme (Kützing) 

Hariot  sursă de substanțe 

bioactive, biofertilizant al 

solului 

Institutului de 

Microbiologie și 

Biotehnologiei a 

Academiei de 

Științe a 

Moldovei, 

Colecția 

Națională de 

Microorganisme 

Nepatogene 

___2018 

 

 

 

Conducătorul proiectului Şalaru Victor, cercet. şt. princ. 

       (nume, prenume, grad, titlu ştiinţific)             (semnătura) 
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Anexa 1.1. 

 

Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Direcţia strategică:  Materiale, tehnologii şi produse inovative 

Codul (cifrul):  15.817.02.37A 

Denumirea proiectului: Modele matematice si calcul performant in solutionarea problemelor cu caracter 

aplicativ 

 

II. Obiectivele proiectului  

 Obiectivele sunt determinate de cele 3 direcţii de cercetare declarate la depunerea proiectului: 

1. Soluționarea problemelor de optimizare pe rețele și structuri discrete reprezentate prin 

complexe de relații multi-are.  

Studierea proprietăţile complexului de relaţii multi-are cu grupurile de omologii neizomorfe cu 

zero. Un astfel de complex se va studia pentru prima dată în literatura de specialitate. În baza 

proprietăţilor obţinute se vor elabora metode de soluţionare a problemelor de amplasare cu ponderi 

speciale, definite pe elementele complexului. 

Se va efectua construirea și analiza teoretică a modelului de transport de tip multicriterial cu 

impunerea criteriului de minimizare a timpului maxim de realizare a soluției. Pentru modelul obţinut, 

vor fi elaborate metode de soluționare cu justificarea teoretică a acestora și evidențierea tipurilor de 

soluții. Prezintă interes modelul pentru datele de tip fuzzy şi pentru criteriile de tip liniar-fracționar. 

2. Elaborarea  algoritmilor paraleli pentru modelarea proceselor decizionale dinamice si im-

plementarea lor pe sisteme regionale de tip claster. 

 Investigarea rolului informației 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 procesele de luare a deciziilor în funcție de gradul de informare a 

decidenților. 

 Construirea modelelor matematice de control Pareto-Nash-Stackelberg (PNS) discrete și continue 

și formularea problemelor de control PNS, precum şi stabilirea condițiilor de existență a soluțiilor. 

Cercetarea proprietăților mulțimilor de soluții. 

 Construirea și analiza numerică a algoritmilor paraleli pentru soluționarea jocurilor dinamice 

informațional extinse. 

3. Metoda volumului finit la soluționarea problemelor de tip convection-diffusion 

Elaborarea produselor software pentru soluţionarea numerică a problemelor complexe ale fizicii 

matematice, definite pe domenii multiplu conexe. La soluţionarea problemelor se va aplica metoda 

volumilor finite -  o generalizare a metodei diferenţelor finite pentru cazul reţelelor neregulate. 

Examinarea unor sisteme de ecuaţii algebrice lineare de dimensiuni mari (zeci şi sute de mii de ecuaţii) 

în cazul problemei enunțate, implică necesitatea elaborării unor algoritmi specifici calculului paralel pe 

sisteme cu mai multe procesoare. Cu acest scop se preconizează utilizarea supercalculatorului de tip 

cluster al USM. 

 

III. Termenul executării  

2015-2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

1020,4 (mii lei) 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată  276,7  mii lei Executată 276,7  mii lei 

 

VI. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Laborator cercetări științifice „Modelare Matematică și Optimizare” 

VII. Executorii   
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 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

1. Cataranciuc Sergiu, dr. hab., cond. proiect, cercet. şt-c  coordonator 

2. Hâncu Boris, doctor, cerc. şt. superior 

3. Tkacenko Alexandra, doctor, cerc. şt. superior 

4. Pațiuc Vladimir, doctor, cerc. şt. superior 

5. Râbacova Galina, doctor, cerc. şt. superior 

6. Ungureanu Valeriu, doctor, cerc. şt. superior 

7. Novac Ludmila, doctor, cerc. științific 

8. Buzatu Radu, doctor, cerc.şt. stagiar 

9. Cucu Ion, doctor, cerc. științific 

10. Cataranciuc Emil, cerc.şt. stagiar 

11. Țurcanu Călin, master, cerc. științific 

12. Braguță Galina, doctorand, cerc.şt. stagiar 

13. Cuznețov Elena, masterand, tehn., cat. II 

14. Lozan Alexandru, student, tehn., cat. II 

 

VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2018  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului   

1. Examinarea problemei de 

acoperire a unui graf 

neorientat cu mulțimi d-

convexe. 

Au fost obținute rezultate noi ce țin de acoperirea/divizarea 

grafului în mulțimi d-convexe netriviale și fost demonstrată NP-

completitudinea problemei generale de acoperire și a unor 

variații ale acesteia. Cercetările legate de estimarea numărului 

maxim de divizare d-convexă netrivială a unui arbore au permis 

stabilirea condițiilor necesare și suficiente de existență a 

divizărilor d-convexe netriviale pentru arbori. Rezultatele 

obținute sunt importante datorită rolului problemei studiate în 

dezvoltarea teoriei complexității algoritmilor, soluționarea 

problemelor de optimizare discretă. 

2. Dezvoltarea metodelor de 

calcul paralel cu aplicare în 

soluționarea jocurilor 

informațional extinse/ 

A fost elaborat un algoritm paralel pentru determinarea 

situatiilor Bayes-Nash de echilibru  în jocurile bimatriceale pe 

mulțimea strategiilor informațional extinse. Pentru acest algoritm 

a fost estimate complexitatea de calcul si de transmitere de date.   

3. Studierea problemei riscurilor 

în problema schimbului valutar 

prin descrierea modelului 

matematic bazat pe teoria 

jocurilor 

Pentru studierea riscului în operațiunile de schimb valutar s-

a elaborat modelul matematic sub forma unui joc. În baza 

modelului se pot face calcule pentru a determina care pot fi 

pierderile pentru fiecare participant, utilizând algoritmul 

Backtracking. Au fost analizate câteva exemple de joc, precum şi 

rezultatele posibile ale jocurilor. Au fost stabilite anumite relaţii 

de dependenţă dintre diferenţele de rate la fiecare modificare 

înregistrată şi tranzacţiile efectuate din sistemul bancar. 

Cercetările efectuate sunt importante, în primul rând, prin 

posibilitatea aplicabilității acestora în sistemul bancar. 

4. Elaborarea schemelor eficiente 

de calcul pentru soluţionarea 

numerică a problemelor 

bidimensionale și 

tridimensionale complexe ale 

fizicii matematice, definite pe 

domenii multiplu conexe. 

Utilizând conceptul metodei volumelor finite, au fost 

elaborați algoritmi eficienţi şi software-ul corespunzător de 

soluţionare a problemelor formulate pe calculatoare cu mai multe 

procesoare. În acest scop s-a folosit clasterul de la USM. 

Algoritmul obținut este implementat ca un program în limbajul 

Fortran utilizând pachetul software specializat PETSC. 

5. Perfectarea metodelor de 

soluționare a problemelor de 

optimizare multicriterială de 

tip transport. 

În studiul realizat s-a analizat modelul multicritereial de 

tranport cu criteriili fracționare, mai mult, numitorul fiind identic 

de tip „bottleneck”, criteriu, care a fost inclus și separat în model. 

Pentru soluționarea acestuia decidentul dispune de doi algoritmi 

eficienți, unul de tip combinatorial, realizat pe mulțimea 

soluțiilor eficiente de bază, cel de-al doilea pe mulțimea 

soluțiilor de compromis. 
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IX. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la 

proiectul dat pe anul 2018 (conform formei 4 din structura raportului) 

Monografii (internaţionale) 

1. UNGUREANU, V. Pareto-Nash-Stackelberg Game and Control Theory, Springer International 

Publishing, 2018, XXI+343 pp. 

Manuale/ dicţionare/ lucrări didactice (naţionale) 

1. HÂNCU, B.; NOVAC, L. Bazele teoriei jocurilor. Note de curs. Chisinau 2018. 172 pagini. 

2. TKACENKO, A. Metodele cercetărilor operaționale  în fundamentarea deciziilor. Note de curs. 

Chișinău, CEP USM, 2018. 145p. ISBN 978 -9975-142-60-1. 

Articole din alte reviste editate în străinătate 

1. TKACENKO, A. Iterative method for solving the multi-criteria  fractional transportation problem of 

"bottleneck" type with fuzzy cost coefficients. Book of  Abstracts, The 18th EWM General Meeting, 

September 3-7, 2018,  Graz, Austria, p. 56-57. 

2. ПАЦЮК, В.И.; БЕРЗАН, В.П.; РЫБАКОВА, Г.А. Математическая модель многопроводной 

электрической линии с минимальными диссипативными и дисперсионными эффектами. 

Електротехнічні та комп’ютерні системи. Одесса. 2018, 27(103), 8-16. ISSN 2221-3805. 

Articole din reviste naţionale: 

– categoria A 

1. BERZAN, V.; PATIUC, V.; RIBACOVA, G. Mathematical model of electrical line with 

transposition of phase circuits. Problemele energeticii regionale. Revistă ştiinţifică, informaţional-

analitică şi inginerească. 2018, 2(37), 1-12. ISSN 1857-0070 Problemele energeticii regionale. 

2. BUZATU, R.; CATARANCIUC, S. On nontrivial covers and partitions of graphs by convex sets. 

Computer Science Journal of Moldova. 2018, Vol. 26, Nr.1 (76), p. 3-14. ISSN 1561-4042. 

3. HÂNCU, B.; GLADEI, A. Parallel algorithm to find Bayes-Nash solution to the bimatrix informational 

extended game. Computer Science Journal of Moldova (CSJM). V. 26, n.1(76), 2018. Pages 39-58. 

– categoria B 

1. BUZATU, R.; RABEI, C.; ROȘCOVAN, M. A mathematical model for optimization of 

administrative-territorial organization of the republic of moldova. Studia Universitatis Moldaviae, 

Exact and Economic Science. 2018, Nr. 2 (112), p 164-170. ISSN: 2345-1033. 

– categoria C 

1. CATARANCIUC, S. Structuri matematice discrete în cercetările teoretico-aplicative. Academos, 

nr. 2(49), 2018, p.26-33. 

Articole în culegeri (naţionale) 

1. BUZATU, R. Formulation of maximum nontrivial convex cover of a graph in terms of binary linear 

programming. Proceedings of the 6
th
 International Conference “Mathematical Modeling, 

Optimization and Information Technologies”. November 12-16, 2018, Chișinău, Moldova, p. 48-49. 

2. CATARANCIUC, E.; HÂNCU, B. Methods of solving two persons  perfect informational games. 

Proceedings. Conferinţa Ştiinţifica Internaţional’ “Modelare Matematică, Optimizare şi Tehnologii  

Informaţionale”. Ediţia a VI-a, 12 – 16 noiembrie,  Chişinău, 2018, Vol. I pp. 54-57. 

3. CATARANCIUC, S.; BRAGUȚA, G.. Extreme Points in the Complex of Multy-ary Relations. 

Proceedings. Conferinţa Ştiinţifica Internaţional’ “Modelare Matematică, Optimizare şi Tehnologii  

Informaţionale”. Ediţia a VI-a, 12 – 16 noiembrie,  Chişinău, 2018, Vol. I pp. 44-48. 

4. HÂNCU, B. Anatolie Gladei Bayes-Nash solution in the perfect information  bimatrix games. 

Proceedings. Conferinţa Ştiinţifica Internaţional’ “Modelare Matematică, Optimizare şi Tehnologii  

Informaţionale”. Ediţia a VI-a,  12 – 16 noiembrie,   Chişinău, 2018, Vol. I pp. 127-131. 

5. NOVAC, L. Monte Carlo Simulation For Exchange Risk Approach, MMOTI-2018, Conf. Şt. 

Intern. „Modelare Matematică,Optimizare şi Tehnologii Informaţionale” Ediţia a VI-a Chişinău, 

2018, Academia de Transporturi/ USM, (12-16 oct, 2018), (pag. 156-160). 

6. NOVAC, L. Statistical Methods to Approach the Exchange Rate Risk, MMOTI-2018, Conferinţa 

Şt. Intern. „Modelare Matematică, Optimizare şi Tehnologii Informaţionale” Ediţia a VI-a, 

Chişinău, 2018, Academia de Transporturi / USM, (12-16 oct, 2018), (pag. 151-155). 

7. TKACENKO, A. The Fuzzy Multi-Criteria Fractional Transportation Problem of "Bottleneck" type. 

Materialele Conf. Int. Modelare matematică, optimizare și tehnologii infotmaționale,  noiembrie  

2018, Ediția VI,  Chișinău, Evrica,  p. 219-224. 

8. TKACENKO, A. Method of synthesis functions for solving the time-constraining  fractional 

multicriterial transportation  model.   Materialele Conf. Int. Modelare matematică, optimizare și 
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tehnologii infotmaționale,  noiembrie  2018, Ediția VI, Chișinău, Evrica,  p. 213-218. 

Rapoarte publicate / Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri  

– internaționale 

1. HÂNCU, B. Methods of solving perfect informational games. The 26nd Conference on Applied and 

Industrial Mathematics (CAIM 2018). Book of Abstracts. September 20-23, Chisinau,  Republica 

Moldova, 2018.  p. 74. 

2. BUZATU, R. A binary linear programming model for minimum convex partition of a graph. 

Proceedings of the International summer mathematical school in memorim V. A. Plotnikov. June 

11-16, 2018, Odessa, Ukraine, p. 89. 

3. BUZATU, R. BLP modelling of the convex cover problem of a graph. Proceedings of the  

International scientific conference “Modern problems of mathematics and its application in natural 

sciences and information technologies”. September 17-19, 2018, Chernivtsi, Ukraine, p. 124. 

4. BUZATU, R. Improvement of the administrative-territorial structure using mixed integer linear 

programming. Proceedings of the 26
th
 Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM-

2018). September 20-23, 2018, Chișinău, Moldova, p. 117. 

5. CATARANCIUC, E.; HÂNCU, B. Parallel algorithm to determine the solutions of the bimatrix 

informational extended games. The 26nd Conference on Applied and Industrial Mathematics 

(CAIM 2018). Book of Abstracts. September 20-23, Chisinau,  Republica Moldova, 2018.  p. 70-71. 

6. CATARANCIUC, S.; BRAGUȚA, G.. Extreme Points in the Complex of Multy-ary Relations. The 

26-th Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM 2018), Book of Abstracts, 

Chişinău, 20-23 September, 2018, p. 86. 

7. NOVAC, L. About the Informational Extended Games and their applications,Teza la conf. 

International scientific conference “Modern problems of mathematics and its application in natural 

sciences and information technologies”, dedicated to the 50th anniversary of the Faculty of 

Mathematics and Informatics, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Faculty of 

Mathematics and Informatics, Chernivtsi, Ukraine,17-19 September, 2018 pag.129. 

8. NOVAC, L. Monte Carlo simulation for risk approach, Teza la Conf. intern. “The 26th Conference 

on Applied and Industrial Mathematics”, CAIM 2018 Chişinău, UTM, September 20-23, 2018 p. 76. 

9. PATIUC, V. Numerical method for determining potential coefficients matrix for multiconductor 

transmission line. The 26-th Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM 2018), 

Book of Abstracts, Chişinău, 20-23 September, 2018, p. 53. 

10. PATIUC, V.; RIBACOVA, G. Comparative analysis of computational schemes for convection-

diffusion equations. Modelare matematică, optimizare și tehnologii informaționale. Materialele 

Conferinței Internaționale, Ediția a VI-a, Chișinău, 12 – 16 noiembrie, 2018, p.p. 169-170. 

11. PATIUC, V.; RIBACOVA, G. Finite-differences for transmission line equations. In Computer 

Algebra Systems in Teaching and Research (CASTR 2017). VI, No 2, Warsaw, Siedlce, 2018. 

12. TKACENKO,  A. The adapted algorithm of Jose A.Diaz for  multi-criteria  fractional transportation 

problem with "bottleneck" criterion.  Book of  Abstract,  The 26
th
 Conference of Applied and 

Industrial  Mathematicians, CAIM 2018,  September 20-23, 2018, Chisinau, p. 67-68. 

13. TKACENKO,  A. The Fuzzy  Fractional Multi-objective  Transportation Problem. Book of  

Abstract,  Int. Conf.  MITI-2018,  on Math.,Inf. and Information Technologies dedicated to the 

Illustrious Scientist Valentin Belousov, Alecu Russo Balti State University, April 19–21, 2018,   

pp.124. 

14. ПАЦЮК, В.И.; БЕРЗАН, В.П.; РЫБАКОВА, Г.А. Математическая модель многопроводной 

электрической линии с минимальными дисипативными и дисперсионными эффектами. IV 

Международная научно-техническая конференция «Электротехнические и компьюторные 

системы: теория и практика», ELTECS-2018, Одесса, 29 мая-1 июня 2018. 

– naționale 

1. BUZATU, R. Partitioning a graph into convex sets. Some applications. Proceedings of the Annual 

Conference of the Romanian Mathematical Society. May 25-26, 2018, Corabia, România. 

2. CUCU, I. Completitudinea parametrică pentru logica algebrei pseudo-Booleene cu 5 elemente. 

Conferința a XXII-a a Societăţii de Științe Matematice din România, Secțiunea Cercetare. Colegiul 

Național A. I. Cuza din or. Corabia, România, 25 - 26 mai 2018. 

3. NOVAC, L. Applied aspects of the informational extended Games, Teza la conf. intern. SSMR 2018, 

The XXth Annual Conference of the Romanian Mathematical Society  (dedicată aniversării a 145 de 

ani de la naşterea lui Gheoghe Ţiţeica şi a 125 de ani de la naşterea lui Petre Sergescu), Colegiului 

Naţional "Al. I. Cuza", Corabia, România, 25-26 Mai, 2018. 
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4. NOVAC, L. Models of informational extended games and their applications, Teza la conf. intern. 

RISMAA-2018, Romanian Itinerant Seminar on Mathematical Analysis and its Applications 

(Seminarului Itinerant Românesc de Analiză Matematică şi Aplicaţii), Universitatea Babeş-Bolyai, 

Cluj-Napoca, România, 20-21 Aprilie 2018,  p.6. 

 

X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute 2018  

Toate rezultatele obținute în legătură cu soluționarea a mai multor probleme enunțate în proiect sunt 

importante. Totuși, printre cele mai relevente pot fi considerate cele obținute la studierea mulțimilor 

convexe în structuri discrete cu aplicații, utilizarea calculului paralel la studierea jocurilor speciale, 

evaluarea riscului în problemele de schimb valutar: 

A) Acoperirea grafului cu mulțimi d-convexe. 

Pentru problema enunțată au fost obținute rezultate noi, în raport cu cele obținute de către alți 

matematicieni. În baza acestor rezultate a fost demonstrată NP-completitudinea unor variații ale 

problemei de acoperire a unui graf neorientat cu p mulțimi d-convexe (rezultatele sunt deja înaintate spre 

publicare). Rezultatele obținute pot fi utilizate la soluționarea problemelor de optimizare pe o mulțime de 

obiecte pe care sunt definite relații binare, în cazul când aceste obiecte se grupează în careva submulțimi 

(clustere) d-convexe: problema amplasării centrelor de deservire, problema proiectării circuitelor 

integrate. Impactul socio-economic şi ştiinţific este determinat de utilizarea mulțimilor d-convexe la 

soluţionarea problemelor moderne din domeniile economiei, transportului, informaticii și ingineriei. 

Drept exemplu poate servi problema optimizării structurii teritorial-administrative a Republicii Moldova, 

examinată la comanda guvernului. 

B) Probleme ce țin de studierea jocurilor noncooperatiste și utilizării calculului paralel pentru 

soluționarea acestora. 

A fost studiat impactul informational in jocurile noncooperatiste statice si dinamice. Metodologiile noi, 

elaborate pentru solutionarea jocurilor bimatriceale pe multimi de strategii informational extinse au dus 

la construirea unor noi algoritmi paraleli de determinare a soluțiilor pentru jucători. Utilizarea in practica 

a rezultatelor teoretice, precum și a soft-lui menționat va efientiza procesul de luare a deciziilor in 

sistemele economico-sociale, deoarece acestea se descriu în mod adecvat prin intermediul modelelor 

decizionale cu impact informational. Rezultatele obtinute pot fi implementate in cercetările stiintifice ce 

tin de modelarea proceselor decizionale, construirea si implementarea soft pe diferite sisteme paralele de 

calcul a algoritmilor paraleli si altele . Deasemenea reultatele obtinute pot fi implementate in procesele 

de instruire la nivel de licenta si masterat. 

Importanța cercetărilor în domeniu este determinată de noutatea științifică a acestora, care le 

completează reușit pe cele existente în lume, precum și de faptul că la căutarea soluțiilor se aplică 

tehnologii bazate pe programare paralelă, realizate la sisteme moderne de calcul de tip cluster. 

C) Studierea riscului în problemele de schimb valutar. 

Problema schimbului valutar este actuală pentru orice instituţie care operează cu tranzacţii valutare 

(bănci, companii care efectuează frecvent transferuri naţionale/ internaţionale, sau sunt responsabile de 

import / export, precum şi companii care fac investiţii de lungă durată). La moment, în lume problema 

este destul de bine studiată, însă acest studiu se bazează pe metode statistice de analiză şi de evaluare a 

riscului de pierderi financiare. În cadrul proiectului se propune un model dinamic de evaluare a riscului 

în problema schimbului valutar care se bazează pe aplicarea aparatului jocurilor dinamice şi analiza 

situaţiilor posibile, aplicând în final algoritmul Backtracking la evaluarea pierderilor posibile. Atât 

modelarea statistică (folosind simularea Monte Carlo sau alte metode statistice), cât şi aplicarea 

modelului dinamic şi algoritmul Backtracking pot să dea rezultate bune de estimare a riscului, în cazul în 

care se vor utiliza date statistice reale înregistrate pe parcursul unei perioade de timp. O astfel de 

abordare a problemei în cauză este nouă și permite studierea amplă a cesteea. 

 

Beneficiari ai resultatelor stiintifice obtinute pot fi: structurile socio-economice interesate de 

eficentizarea procesele de luare a deciziilor, colaboratorii științifici care vor să extindă utilizarea 

sistemelor de calcul paralel la rezolvarea diferitor clase de probleme cu un volul mare de calcul, cadrele 

didactice din universități în procesul de pregătire al specialiștilor, capabili de a utiliza metodele 

matematicii moderne în studierea eficienței diferitor sisteme și procese social-economice. 

 

XI. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute în cadrul 

proiectului în anul 2018 
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Rezultate semnificative, obșinute în cadrul proiectului: 

a) A fost fundamentată direcția de cercetare a mulțimilor convexe într-un complex de relații multi-are. 

Folosind proprietățile mulțimilor convexe în structuri discrete, reprezentate prin complexe de relații, s-a 

demonstart NP-completitudinea problemei de acoperire a grafului (caz special al complexului de relații) în 

mulțimi d-convexe netriviale. În baza formulei de estimare a numărului maxim de divizare d-convexă 

netrivială a fost propus un algoritm polinomial de soluționare a problemei de divizare d-convexă netrivială 

pentru arbori. Rezultatele obținute au fost folosite la examinarea problemei de optimizare a divizării 

administrativ-teritorialea Republicii Moldova (problemă examinată la solicitarea guvernului RM, cu 

suținerea Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei). 

b) A fost elaborată o nouă metodologie de solutionare a jocurilor bimatriceale in informatie complecta si 

perfecta. Pentru determinarea solutiilor în jocurile bimatriceale informațional extinse  au fost elaborați 

algoritmi paraleli pentru sisteme de calcul de tip claster HPC, mai exact, pe clusterul paralel al USM. 

Pentru algoritmul paralel de determinare a situatiilor Bayes-Nash de echilibru  în jocurile bimatriceale pe 

mulțimea strategiilor informațional extinse s-a estimat complexitatea de calcul si de transmitere de date.  

Pentru algoritmul elaborat au fost compuse programe paralele utilizând modelul mixt MPI si OpenMP de 

programare paralelă si pachetul de calcul paralel ScaLAPACK.  

c) A fost elaborat un model dinamic de evaluare a riscului pentru problema schimbului valutar. Modelu se 

bazează pe aplicarea aparatului jocurilor dinamice şi analiza situaţiilor posibile, aplicând în final algoritmul 

Backtracking la evaluarea pierderilor posibile. Atât modelarea statistică (folosind simularea Monte Carlo 

sau alte metode statistice), cât şi aplicarea modelului dinamic şi algoritmul Backtracking pot să dea 

rezultate bune de estimare a riscului, în cazul în care se vor utiliza date statistice reale înregistrate pe 

parcursul unei perioade de timp. 

d) S-a efectuat analiza comparativă a metodelor şi algoritmilor cunoscuţi pentru soluţionarea problemelor de 

tip convecție-difuzie ținând cont de proprietățile principale ale schemelor cu diferențe finite cum sunt: 

ordinul de aproximare, stabilitatea, convergența, viteza de convergentă. În baza acestui studiu a fost 

construită și fundamentată teoretic schema cu diferențe conform algoritmului Scharfetter-Gummel. 

Testarea algoritmului a fost realizată cu ajutorul soft-ului elaborat în sistemul Matlab. 

e) Au fost studiate modelele multicriteriale de transport cu coeficienți fuzzy. Pentru aceste tipuri de modele au 

fost elaborați algoritmi eficienți de soluționare, care au fost testați pe o serie de exemple concrete. Nu în 

ultimul rând, în cercetarea respectivă a fost investigat modelul multicriterial de transport de tip liniar, în 

care coeficienții funcțiilor obiectiv, aceștea, de fapt, fiind cei mai vulnerabili, sunt de tip fuzzy. S-a propus 

în studiu un algoritm de soluționare în baza ipotezei interdependenței criteriilor. 

 

XII. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi, etc.) 

a. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. 

b. Institutul de Matematică și Informatică. 

c. Universități (pentru a pregăti specialiști în domeniul cercetărilor matematice și aplicațiilor acestora 

în soluționarea problemelor practice. 

d. Ministerul Economiei și Infrastructurii. 

e. Îndreprinderi de Stat și private din sfera de producere. 
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Anexa E2 

 

I. Denumirea și tipul lucrării 

Monografie: Pareto-Nash-Stackelberg Game and Control Theory, Springer International 

Publishing, 2018, XXI+343 pp. 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

Proiect 15.817.02.37A  „Modele matematice si calcul performant in solutionarea problemelor 

cu caracter aplicativ” 

III. ISBN-ul lucrării 

ISBN 978-3-319-75151-1 

IV. Autorul lucrării 

UNGUREANU, V., doctor, conf. univ., șef Departament Informatică, USM 

V. Descrierea științifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

Monografia prezintă o nouă viziune asupra unor domenii consacrate ale matematicii: 

programarea matematică, optimizarea multicriterială, teoria jocurilor și controlul optimal. Ea 

cuprinde trei compartimente largi care acoperă jocurile non-cooperatiste, combinațiile dintre 

jocurile simultane și secvențiale, precum și controlul în jocurile de tipul Pareto-Nash-

Stackelberg. Pot fi oare integrate într-o teorie unică programarea matematică, optimizarea 

multicriterială, teoria jocurilor și controlul optimal? Există oare modele matematice și 

concepte de soluții care pot constitui fundamentul unei paradigme cuprinzătoare? E posibilă 

oare abordarea comună, aptă să soluționeze problemele emergente? În monografie se 

examinează aceste întrebări, se formulează problemele matematice relevante, se definesc 

noțiunile de soluție potrivite, se expun metodele și algoritmii de soluționare a problemelor 

formulate. 

 

 

  

Anexa E2 

I. Denumirea şi tipul lucrării 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost 

realizată lucrarea 

Proiect 15.817.02.37A  „Modele matematice si calcul 

performant in solutionarea problemelor cu caracter aplicativ” 

III. ISBN-ul lucrării 

978-9975-108-47-8 

IV. Autorul (ii) lucrării 

Manual (Note de curs): Bazele teoriei jocurilor. Chisinau 2018. 172 pagini. 
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HÂNCU, B., doctor, conferenţiar universitar, USM 

NOVAC, L., doctor, conferenţiar universitar, USM  

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

Cursul conţine un studiu teoretico-practic al teoriei jocurilor non-cooperatiste, 

statice, dinamice, cooperatiste şi ierarhice. Teoria jocurilor dinamice este utilizată 

foarte des la modelarea matematică a diverselor procese decizionale dinamice în 

situaţii de risc, conflict şi impact informaţional. Aplicarea jocurilor cooperatiste la 

modelarea matematică a proceselor decizionale colective în diverse procese economice 

este cauzată de necesitatea utilizării şi a capacităţii de cooperare a agenţilor economici. 

Domeniul de aplicare a jocurilor cooperatiste, non-cooperatiste, dinamice şi ierarhice 

este foarte vast şi se extinde în mod continuu. O clasă importantă de aplicaţii ale teoriei 

jocurilor constituie problemele de repartizare (redistribuire) a cheltuielilor (sau a 

venitului) obţinut în rezultatul cooperării.  

 

 

Anexa E2 

 

 

 

1. Denumirea şi tipul lucrării 

2. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

Proiect 15.817.02.37A  „Modele matematice si calcul performant in 

solutionarea problemelor cu caracter aplicativ” 

3.  ISBN-ul lucrării 

ISBN 978 -9975-142-60-1 

4. Autorul lucrării 

TKACENKO, A., doctor, conferențiar universitar, USM 

5. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

Lucrarea propusă reprezintă un studiu avansat a modelelor și metodelor 

Cercetărilor Operaționale. În lucrare sunt descrise și analizate modelele și 

metodele de soluționare a problemelor de programare liniară în numere întregi, a 

problemelor de optimizare de tip liniar fracționar. Un loc aparte este dedicat 

problemelor de optimizare multicriterială cât și problemei de transport cu diverse 

tipuri de restricții. Pentru algoritmii dezvoltați  sunt aduse exemple concrete 

soluționate conform acestora. Sunt propuse exemple pentru lucru individual. 

Astfel cititorul urmează nu doar să-și îmbogățească  nivelul cunoștințelor de 

domeniul optimizării, dar și să-și lărgească viziunea practică de utilizare a 

acestora. 

 

 

 

 

 

  

Manual (Note de curs): Metodele cercetărilor operaționale  în 

fundamentarea deciziilor. Chișinău, CEP USM, 2018. 145p. 

javascript:OpenWindow('showEdElec.aspx?id=7')


144 

 

Activitatea editorială (publicaţii) în anul 2018 

 

Publicații 

Articole 

naţionale 

Articole 

în alte 

reviste 

naţionale 

Articole 

în 

culegeri 

naţionale 

Articole în reviste cu factor 

de impact 

Articole 

numai cu 

autori 

autohtoni 

Articole în 

alte 

reviste 

editate în 

străinătate 

Articole în 

culegeri 

internaţionale 

Monografii editate 

în: 

Manuale/ 

dicţionare/ 

lucrări 

didactice 

Cule-

geri 

Teze ale 

comunicărilor la 

congrese, 

conferinţe, 

simpozioane 

A B C 

  

>3 

1
,0

-2
,9

 

0
,1

-0
,9

 

0
,0

1
-0

,0
9
    

ţară 
Străină-

tate 

  Naţio-

nale 

Interna-

ționale 

40 3 1 1 - 8 - - 4 - - 2 - - 1 2 - 4 14 

 

 
 

Conducătorul proiectului: Cataranciuc Sergiu             

                                (nume, prenume, grad, titlu ştiinţific)                      (semnătura) 
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Anexa 1.1. 

. 

Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Direcţia strategică: 50.07 „Materiale, tehnologii şi produse inovative” 

Codul (cifrul): 15.817.02.38A 

Denumirea proiectului: Dezvoltarea sistemelor informatice inteligente orientate pe familii de probleme 

decizionale cu aplicare în educaţie şi cercetare 

II. Obiectivele proiectului  

1. Elaborarea limbajelor orientate pe familii de probleme pentru domeniile de educaţie/cercetare şi a 

modelelor generice corespunzătoare. 

2. Proiectarea sistemelor inteligente orientate pe familii de probleme din domeniile educaţie/cercetare şi 
imagistică medicală. 

3. Dezvoltarea conţinutului educaţional digital al cursurilor electronice preconizate. 

4. Importarea resurselor educaţionale pe platforma Moodle, analiza comparativă a instruirii tradiţionale 

şi cea asistată de Moodle. 

III. Termenul executării 

2015-2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

732,4 (mii lei) 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată 197,7 mii lei Executată 197,7 mii lei 

VI. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

LCȘ „Tehnologii Informaționale”, Departamentul Informatică, Facultatea de Matematică și 

Informatică 

VII. Executorii  

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

 Căpăţână Gheorghe                 Cercetător ştiințific principal 

Andrieş Ion                               Cercetător ştiințific coordonator 

Arnaut Vsevolod                      Cercetător ştiințific superior 

Bragaru Tudor                         Cercetător ştiințific superior 

Beldiga Alexandru                   Cercetător ştiințific 

Butnaru Vasile                         Cercetător ştiințific 

Croitor Mihail                          Cercetător ştiințific 

Grigorcea Viorel                      Cercetător ştiințific 

Latul Gheorghe                       Cercetător ştiințific 

Marin Maria                            Cercetător ştiințific 

Opincă Carolina                      Cercetător ştiințific 

Popov Alexandru,                    Cercetător ştiințific 

Zatîc Petru                               Tehnician categoria I 

VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2018  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului  

1.  Instalarea pe platforma universitară Moodle a 

cursurilor educaționale elaborate: 

 Sisteme Suport pentru Decizii (SSD), 

 Rețele de Calculatoare (RC),  
 Data Mining (DM), 

 Elaborarea Generativă a Produselor Software 

(EGPS). 

Încărcarea resurselor educaţionale, inclusiv 

generarea/importarea itemilor şi testelor. 

Structura cursurilor educaționale digitale SSD, RC, 

DM, EGPS. 

Resurse educaționale digitale încărcate pe 

moodle.usm.md, inclusiv itemi de evaluare și teste 

tematice de autoevaluare, teste de evaluare 

intermediară și finală pentru cursurile digitale: 

 Sisteme Suport pentru Decizii (SSD), 

 Rețele de Calculatoare (RC),  
 Data Mining (DM), 
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Desfăşurarea practică a cursurilor elaborate. 

Efectuarea studiului comparativ pe baza a două 

grupuri instruite, unul în mod tradiţional şi altul 

mediat de respectivul curs electronic, cu 

formularea propunerilor de îmbunătăţire. 

Pregătirea rapoartelor de testare, verificare şi 

acceptare a cursurilor elaborate (SSD, RC, DM, 

EGPS). Prezentarea analizei comparative a 

cursurilor desfăşurate în mod electronic pe 

Moodle şi în mod tradiţional. 

 Elaborarea Generativă a Produselor Software 
(EGPS). 

 

Cursurile elaborate sunt utilizate în procesul de 

instruire. 

 

Analiza comparativă a cursurilor desfășurate în mod 

tradițional şi în format electronic în baza sondajelor 

de opinie la final de curs cu formularea propunerilor 

de îmbunătățire. 

 

Cursurile electronice SSD, RC, DM, EGPS au fost 

elaborate și aprobate în cadrul Laboratorului 

Tehnologii Informaționale și în ședința 

Departamentului de informatică. 

2.  Analiza proprietăților de simetrie în distribuirea 

culorilor în piramida de culori HVS. 

Simplificarea expresiilor de transformare a 

culorilor din modelul RGB în modelul HVS 

bazată pe legități de simetrie. Elaborarea 

modelului spațiului de culoare patru-dimensional 

RYGB. Obținerea expresiilor pentru mapare 

biunivocă din spațiul RYGB în spațiul spectral 

HVS de culori. Elaborarea algoritmilor și 

programelor pentru: 

 vizualizare a spectrelor parțiale pe baza 

modelului spectral a spațiului color HVS; 

 determinarea luminozității și saturații medii din 
imagine precum și a culorilor dominante în 

imagine. 

A fost dezvoltat modelul spațiului de culori HWV, 

care operează cu variabile naturale omului în 

caracterizarea obiectelor color. Matematic modelul 

este o mapare discretă biunivocă a modelului RGB şi 

se bazează pe componentele minime și maxime în 

valoare ale cubului RGB declarate drept coordonatele 

spațiului de culori. Ele descriu intensitățile 

acromatică w și cromatică v a pixelilor. Componenta 

RGB intermediară este aleasă drept a treia 

coordonată, care joacă rolul numărului de nuanță h.  

Imaginea geometrică a modelul HWV construit este 

o piramidă hexagonală regulată. Culorile în piramidă 

sunt grupate în secvențe spectrale. Valorile 

intensităților cromatice și acromatice determină toate 

caracteristicile secvenței spectrale: numărul de culori 

în aceasta, contrastul de culoare, luminozitatea și 

saturația culorii. Prin calcule matematice s-a 

demonstrat strict egalitatea numerelor de culori în 

ambele spații. 

Spațiul de culoare HWV astfel construit are o 

interpretare calitativă și cantitativă neechivocă și 

poate constitui o bază pentru dezvoltarea unor 

metode mai complexe și mai semnificative de 

prelucrare și analizare a imaginilor color. 

3.  Testarea integrală a erorilor de măsurări cu 

instrumentarul grafic de măsurare a grosimilor 

peliculelor subțiri din interferograme prin 

calibrare pe baza peliculelor optice de referință. 

Programarea funcțiilor noi și integrarea lor în 

interfața instrumentarului grafic. 

Crearea instrumentarului grafic de măsurare a 

dimensiunilor liniare ale microobiectelor din 

imaginea lor cu rastru de interferență suprapus. 

Au fost integral testate comoditatea, eficiența și 

precizia măsurărilor cu instrumentarul grafic elaborat 

pentru măsurarea computerizată a grosimii 

peliculelor semiconductoare subțiri și indicelui lor de 

refracție din interferograme obținute cu microscopul 

MII-4. S-a demonstrat, că precizia măsurătorilor cu 

instrumentarul grafic este stabil mai înaltă în 

comparație cu măsurările din spectre de transmisie și 

nu este mai mică decât cea obținută cu microscopul 

de forță atomică AFM. Procesarea digitală a 

interferogramelor prin intermediul instrumentarului 

grafic permite măsurarea grosimii până la 20 nm cu o 

rezoluție de 5 nm. Precizia poate fi îmbunătățită în 

continuare în dependență de precizia cu care este 

determinată lungimea de undă a iluminatorului. Spre 

deosebire de dispozitivele convenționale de măsurare 

a grosimii stratului cum ar fi profilometrele sau 
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microscoapele AFM, această tehnică interferometrică 

computerizată oferă câmpul de vedere complet a 

probelor, este mai rapidă, ieftină, fără contact și nu 

necesită pregătire complicată a mostrelor. 

A fost extinsă funcționalitatea instrumentarului grafic 

de măsurare a grosimii peliculelor semiconductoare 

subțiri din interferograme prin adăugarea 

posibilităților de stocare a interferogramelor 

prelucrate și a rezultatelor statistice de prelucrare în 

baza de interferograme. 

A fost proiectată interfața și elaborată versiunea de 

testare a instrumentarului grafic de măsurare a 

dimensiunilor liniare ale microobiectelor din 

imaginea lor cu rastru de interferență suprapus. 

4.  Testarea, rafinarea și validarea Bazei de 

Cunoștințe a domeniului de cercetare „Tulburări 

psihice și de comportament în epilepsie”. 

A fost testată Baza de Cunoștințe a domeniului de 

cercetare „Tulburări psihice și de comportament în 

epilepsie”. 

IX. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la 

proiectul dat pe anul 2018 (conform formei 4 din structura raportului) 

– monografii (naţionale / internaţionale), 

1. POPOV AL., BUTNARU M., CĂPĂȚÂNĂ GH., CĂPĂȚÂNĂ A. Tulburări psihice și de 

comportament în epilepsie: clasificarea, diagnosticul, algoritmii de conduită, anamneza, manifestările 

clinice, investigaţiile paraclinice, tratamentul, reabilitarea, resursele necesare, profilaxia. /Chişinău: 

CEP USM, 2018.  118 p. ISBN 978-9975-142-03-8. 

– manuale/ dicţionare/ lucrări didactice (naţionale / internaţionale), 

1. STURZA G., PLEȘCA N. Limbaje formale și automate. Note de curs. Recenzenți ştiinț.: Gh. 

Căpățână, G. Magariu . Chișinău: CEP USM, 2018. 97 p. ISBN 978-9975-142-36-6 

– articole din reviste naţionale: 

– categoria C, 

1. Zorea P., Paladi Fl., Bragaru T. Prediction of perceived image quality by mobile devices users. In: 

Moldavian Journal of the Physical Sciences, Vol. 17, Nr. 1-2, 2018. 

– articole în culegeri internaţionale 

1. Beldiga M., Beldiga Al., Bragaru T., Căpăţână Gh. Intelligent e-Learning Support System Oriented on 

Decision-Making Families of Problems. In: The Scientific Bulletin Addendum no. 3/2018, The Official 

Catalogue of the „Cadet Inova” Exhibition Research and Innovation in the Vision of Young 

Researchers the International Student Innovation and Scientific Research Exhibition - „Cadet Inova 

’18” - „Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy, Sibiu, April 19-21, 2018, p. 156-160, ISSN 2501-

3157. 

 

– Rapoarte publicate / Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri 

(naţionale / internaţionale), 

1. Beldiga A., Bragaru T., Căpățână Gh. Dezvoltarea unui sistem suport inteligent clinic orientat spre 

tulburări psihice și de comportament în epilepsie. 6th International Conference „Telecommunications, 

Electronics and Informatics” (ICTEI 2018). - Chişinău, UTM, 2018, p. 367-368, ISBN 978-9975-45-

540-4. 

2. Beldiga M., Bragaru T. Integrarea Wolfram Mathematica cu platforma de e-learning Moodle pentru 

generarea-rezolvarea de itemi cu răspuns deschis. 6th International Conference „Telecommunications, 

Electronics and Informatics” (ICTEI 2018). - Chişinău, UTM, 2018, p. 424- 425, ISBN 978-9975-45-

540-4, 

3. Bragaru T., Beldiga M. Tehnologii informaționale moderne – motor de inovare continua a educatiei. 

Conferința științifică Internațională „Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale”, 

ed. VI - Chişinău, 2018, ISBN 978-9975-62-421-3, p. 40-43. 

4. Bragaru T., Malcoci V., Galaicu V. Securitatea informațională: incidente 2017 și tendințe pentru 2018. 

International Conference on Mathematics, Informatics and Information Technologies dedicated to the 

illustrious scientist Valentin Belousov. A. Russo Balti State University. (MITI 2018, 19-21 April), 

ISBN -978-9975-3214-7-1, p. 132-133. 



148 

 

5. Cristei M., Căpățână Gh., Proiectarea cursului universitar „Etica profesională”, International 

Conference on Mathematics, Informatics and Information Technologies: dedicated to the illustrious 

scientist Valentin Belousov. MITI 2018. Aprilie 19-20, 2018. Bălţi: Tipografia din Bălţi. p. 195-197. 

6. Popov Al., Butnaru M., Căpățână Gh., Căpățână A. Psychical and Behavioral Disorders in Epilepsy: 

classification, diagnostics, behavioral conduct algorithms, anamnesis, clinical manifestations, 

paraclinical investigations, treatment, rehabilitation, necessary resources, prophylaxis, patient guide 

and assistants. In: Proceedings of the 10th Edition of EUROINVENT European Exhibition of 

Creativity and Innovation / Editor: Andrei Victor Sandu - Iași: EUROINVENT, 2018, p. 205, ISSN 

Print: 2601-4564, Online: 2601-4572. 

7. Beldiga M., Beldiga A., Bragaru T., Căpățână Gh. Sistem suport inteligent de e-learning orientat pe 

familii de probleme decizionale. În: Târgul Internaţional de Inventică şi Educaţie Creativă pentru 

Tineret, ICE-USV, Ediţia II, 07 - 09 iunie 2018, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava.- 

Suceava: Editura Cygnus, 2018, p. 22-23, ISBN: 978-606-8992-01-3. 

8. Popov Al., Butnaru M., Căpățână Gh., Căpățână A. Tulburări psihice și de comportament în epilepsie: 

clasificarea, diagnosticul, anamneza, manifestările clinice, investigaţiile paraclinice, tratamentul, 

reabilitarea, resursele necesare, profilaxia. În: Salonul Internațional de Invenții, Inovații ,,Traian Vuia” 

Timișoara: 13-15 iunie 2018: Catalog oficial. - Timișoara: Editura Politehnica, 2018, p. 38, ISBN 978-

606-35-0215-6 

 

X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute 2018  

Se evidenţiază valoarea teoretică, în comparaţie cu lucrările existente în ţară şi peste hotare, a rezultatelor 

ştiinţifice teoretice fundamentale, se evidenţiază eficienţa tehnico-economică ori socială, recomandările 

principale vizând implementarea rezultatelor ştiinţifice aplicative şi a elaborărilor tehnico-ştiinţifice 

executate, importanţa şi impactul lor asupra dezvoltării ştiinţei, economiei şi culturii naţionale a R. 

Moldova, beneficiarii rezultatelor. 

1. Patru cursuri electronice aprobate și plasate pe Moodle (SSD, RC, DM, EGPS). 
2. Chestionarului sondajului la final de curs elaborat privind calitatea cursului studiat în format electronic 

vis-à-vis de formatul tradițional cu formularea propunerilor de îmbunătățire a resurselor educaționale 
digitale. Sondajul este planificat la finalul semestrului (14 decembrie 2018). 

3. Modelul HWV dezvoltat este discret şi biunivoc cu modelul tehnic RGB Spre deosebire de modele de 
culoare pe larg cunoscute, cum ar fi HSV, HSL ș.a. Modelul are o interpretare calitativă și cantitativă 
neechivocă și constitue o bază pentru dezvoltarea unor metode mai complexe și mai semnificative de 
prelucrare și analizare a imaginilor color în astfel de domenii ca imagistica medicală, sisteme 
geoinformaţionale, etc. 

4. Metoda originală de procesarea digitală a interferogramelor prin intermediul instrumentarului grafic 
dezvoltat permite măsurarea grosimii până la 20 nm cu o rezoluție de 5 nm. Spre deosebire de 
dispozitivele convenționale de măsurare a grosimii stratului, cum ar fi profilometrele sau microscoapele 
AFM, această tehnică interferometrică computerizată oferă câmpul de vedere complet a probelor, este 
mai rapidă, ieftină, fără contact și nu necesită pregătire complicată a mostrelor. Instrumentarul poate fi 
utilizat în instituţii ştiinţific inginereşti pentru măsurători de grosimi nanometrice în fotonică. 

5. Baza de Cunoștințe a domeniului de cercetare „Tulburări psihice și de comportament în epilepsie” 
testatată: 164 de simptome, 17 sindroame, 28 de diagnostice. 

 

XI. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute în cadrul 

proiectului în anul 2018 

1. Resursele educaționale digitale, incluzând note de curs, indicații metodice, prezentări în Power Point, 
itemi obiectivi (cu răspuns închis) și itemi subiectivi/sarcini individuale (cu răspuns deschis), cu 
corectare automată, de (auto) evaluare tematică, evaluare intermediară și evaluare finală. Sondaj de 
opinie cu analiza rezultatelor și formularea propunerilor de creștere a calității. 

2. Modelul discret de culori HWV în variabile naturale pentru om, biunivoc cu modelul tehnic RGB. 

Instrumentar grafic modificat pentru măsurători de grosimi nanometrici al peliculelor semiconductoare 

din interferograme. 

3. Baza de Cunoștințe a domeniului de cercetare „Tulburări psihice și de comportament în epilepsie” 

testatată: 164 de simptome, 17 sindroame, 28 de diagnostice. 
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XII. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi, etc.) 

Beneficiarul cursurilor electronice elaborate este USM. Dar rezultatele pot fi direct utilizate în orice alte 
instituții de învățământ sub egida Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, unde se predau asemenea 
cursuri. 

Beneficiarul Bazei de Cunoștințe a domeniului de cercetare „Tulburări psihice și de comportament în epilepsie” 
este Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Medicină 
și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova, 

Ministerul Sănătății din România, în perspectivă, Organizația Mondială a Sănătății. 

 

 

Anexa E1 

 

I. Denumirea 

elaborării 

II. Data şi codul/nr. documentului de înregistrare a elaborării 

 

 

III. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată elaborarea  

IV. Organizaţia-executor 

Denumirea organizaţiei Universitatea de Stat din Moldova 

Localitate 60, A. Mateevici Street, bl. IV 

Chișinău, MD2009 

Republic of Moldova 

Telefon/Fax + 373 22 24 48 21/+ 373 22 24 42 48 

E-mail/Pagina WEB departamentcercetare@yahoo.com/usm.md 

V. Autorii elaborării 

Beldiga Maria, conferențiar universitar, doctor, 069727699, maria.beldiga@gmail.com 

Beldiga Alexandru, doctorand, 076000988, beldigaa@gmail.com 

Bragaru Tudor, conferențiar universitar, doctor, 062043684, theosnume@gmail.com 

Căpățână Gheorghe, profesor universitar, doctor, 069769956, gh_capatana@yahoo.com 

VI. Descrierea elaborării (pînă la 150 de cuvinte) 

Sistemul suport inteligent de e-Learning orientat pe familii de probleme decizionale (SSIL) elaborat 

reprezintă o extindere a funcționalităților platformelor de e-Learning, adăugându-le o componentă 

inteligentă de dezvoltare a conținutului educațional digital în orice cantități necesare pentru (auto) 

trening și (auto) evaluări multiplu repetate, inclusiv deschise, la distanță. SSIL reprezintă o simbioză 

originală dintre o platformă de e-Learning (de exemplu Moodle), un generator original inteligent de 

sarcini, cu rezolvarea-corectarea automată a sarcinilor generate mediată de sistemul Wolfram 

Mathematica, într-un format bun pentru importarea directă în sistemul de e-Learning (de exemplu 

GIFT format), rezumând într-o Nouă tehnologie de compunere-rezolvare-importare-corectare-notare 

automată a itemilor cu răspuns deschis de tip „rezolvare de problemă”. 

VII. Tipul elaborării:  

Se evidenţiază tipul elaborării: Inovaţie 

VIII. Costul estimativ total al elaborării, domeniul de implementare şi evaluarea potenţialului economic 

în urma implementării 

Educație, Management 

IX. Caracteristici tehnice şi economice, încercări experimentale 

Caracteristicile tehnice. Preţul de cost al produsului. Comparaţi preţul de cost cu preţurile produselor 

Sistem suport inteligent de e-Learning orientat pe familii de probleme decizionale (SSIL) 

AGEPI, Seria PC, Nr. 5996 / 30.05.2018 

Dezvoltarea sistemelor informatice inteligente orientate pe familii de probleme decizionale cu aplicare în 

educaţie şi cercetare. Codul (cifrul): 15.817.02.38A 
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de pe piaţă. A fost deja efectuată exploatarea experimentală a elaborării? Descrieţi rezultatele. 

Sistemul suport inteligent de e-Learning orientat pe familii de probleme decizionale (SSIL) este 

implementat în procesul de instruire la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Fizică și 

Inginerie. 

SSIL a fost implementat în activitatea managerială la Firma „United Electric Industry” S.R.L. 

X. Stadiul de pregătire pentru implementare 

Se evidenţiază stadiul de pregătire pentru implementare:  

Crearea obiectului de inovare. Fabricarea mostrelor de laborator Încercări de laborator. Experienţele 

de teren. Transmiterea la Comisia de Stat pentru Încercarea Soiurilor de Plante. Elaborarea 

documentelor necesare. Pregătirea pentru transfer tehnologic. Pregătirea pentru implementare. 

Volumul implementării 

Elaborarea este pregătită pentru transfer tehnologic. 

XI. Drepturile de autor 

Universitatea de Stat din Moldova 

XII. Posibilităţile de realizare pe piaţa autohtonă şi mondială 

Descrieţi posibilitatea de implementare a rezultatelor ştiinţifice pe piaţa locală. Care este volumul pieţei 

naţionale? 

Universități din Republica Moldova, România. Poate fi implementată și în alte țări cu traducerea 

prevetivă a conținutului elaborării. 

XIII. Beneficiar (pentru elaborări finanţate din surse extrabugetare) 

 

XIV. Avantaje (în comparaţie cu produsele analoage existente), efectul economic şi social 

preconizat sau real.  

Nouă metodologie şi tehnologie de dezvoltare/exploatare a sarcinilor/itemilor cu răspuns deschis de tip 

rezolvare de problemă optimizează activitățile profesorului în dezvoltarea/rezolvarea a sarcinilor/itemilor cu 

răspuns deschis de tip rezolvare de problemă, a decidenților în elaborarea de decizii și a studenților în procesele 

de autoevaluare formatoare, formativă și finale pe platforme de e-Learning. 

Valoarea aplicativă a lucrării constă în utilizarea directă a tehnologiei educaţionale inteligente de către: 

 profesori în procesele de dezvoltare a conţinutului educaţional digital 

 studenţi în desfăşurarea instruirii tradiţionale şi/sau deschise la distanţă a CE SSD 

 managerii întreprinderilor în calitate de SSD. 

Sistemul Suport Inteligent de E-Learning orientat pe familii de probleme decizionale a fost apreciat cu 

Medalii de Aur, Argint, Bronz și Diplome de Excelență la Saloane și Expoziții Internaționale. 

 

 

 

 Anexa E2 

I. Denumirea şi tipul lucrării (monografie) 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

Dezvoltarea sistemelor informatice inteligente orientate pe familii de probleme decizionale cu 

aplicare în educaţie şi cercetare. Codul (cifrul): 15.817.02.38A 

III.  ISBN-ul lucrării 

ISBN 978-9975-142-03-8. 

IV. Autorul (ii) lucrării 

Popov Alexandru, medic psihiatru-epileptolog categorie superioară, IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie, 

Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova; cercetător științific în 

Laboratorul de Cercetări Științifice „Tehnologii Informaționale”, Facultatea de Matematică și 

Informatică, USM; doctorand la USMF „Nicolae Testemiţanu” 

Tulburări psihice și de comportament în epilepsie: clasificarea, diagnosticul, algoritmii de conduită, 

anamneza, manifestările clinice, investigaţiile paraclinice, tratamentul, reabilitarea, resursele 

necesare, profilaxia. /; Universitatea de Stat din Moldova. - Chişinău: CEP USM, 2018. - 118 p. 
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Butnaru Mariana, lector universitar în Departamentul Informatică, cercetător științific în Laboratorul de 

Cercetări Științifice „Tehnologii Informaționale”, Facultatea de Matematică și Informatică, USM, 

doctorandă 

Căpățână Gheorghe, doctor inginer, profesor universitar în Departamentul Informatică, șeful 

Laboratorului de Cercetări Științifice „Tehnologii Informaționale”, Facultatea de Matematică și 

Informatică, USM 

Căpățână Ana, doctor în științe biologice, lector superior universitar în Departamentul „Biologie și 

Ecologie”, Facultatea de Biologie și Pedologie; cercetător științific superior în Laboratorul de 

Cercetări Științifice „Tehnologii Informaționale”, Facultatea de Matematică și Informatică, USM; 

postdoctorandă în bioinformatică și medicină la Universitatea Yale, USA. 

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

Lucrarea este expusă în baza experienței obținerii a peste 100 de remisiuni la bolnavii cu Tulburări 

psihice și de comportament în epilepsie.  

Certificat AGEPI de înregistrare a Obiectelor Dreptului de Autor și Drepturilor Conexe, Seria OȘ 

Nr. 5526 din 16.12.2016. 

Lucrarea a fost înalt apreciată la saloane Internaționale și Expoziții: Medalii de Aur – 3, Argint – 1, 

Argint – 1, Medalie cu titlul Premiul Special din partea UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara – 1. 

 

 

 

 LISTA  

obiectelor de proprietate intelectuală (OPI) înregistrate sau depuse în perioada raportată  

Nr. 

d/o 

Numele, prenumele 

autorilor 

OPI – brevet de invenţie, soiuri 

de plante 

Sursa de 

finanţare  

(instituţional, din 

programe de stat, 

proiecte 

independente sau 

internaţionale), 

costul estimativ 

al OPI 

Data şi numărul OPI 

Certificat AGEPI de înregistrare a Obiectelor Dreptului de Autor și Drepturilor Conexe 

1 Beldiga M., Beldiga 

A., Capatana Gh., 

Bragaru T. 

Sistem suport inteligent de e-

learning orientat pe familii de 

probleme decizionale 

Instituţional Seria PC 5996, 

din 30.05.2018. 

 

 Activitatea editorială (publicaţii) în anul 2018 

 

Publicații 

Articole 

naţionale 

Articole 

în alte 

reviste 

naţionale 

Articole 

în 

culegeri 

naţionale 

Articole în reviste cu factor 

de impact 

Articole 

numai cu 

autori 

autohtoni 

Articole în 

alte 

reviste 

editate în 

străinătate 

Articole în 

culegeri 

internaţionale 

Monografii editate 

în: 

Manuale/ 

dicţionare/ 

lucrări 

didactice 

Cule-

geri 

Teze ale 

comunicărilor la 

congrese, 

conferinţe, 

simpozioane 

A B C 

  

>3 

1
,0

-2
,9

 

0
,1

-0
,9

 

0
,0

1
-0

,0
9
    

ţară 
Străină-

tate 

  Naţio-
nale 

Interna-
ționale 

13   1       1  1 1  1   8 

 

 

Conducătorul proiectului Căpăţână Gheorghe                 Cercetător ştiințific principal 

 (nume, prenume, grad, titlu ştiinţific) (semnătura) 
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Anexa 1.1. 

 

Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative 

 

a. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Direcţia strategică: Materiale, tehnologii şi produse inovative  

Codul (cifrul): 15.817.02.39A 

Denumirea proiectului: “Celule solare multi-jonctiune pe baza straturilor subțiri nanostructurate din 

semiconductori organici și anorganici” 

b. Obiectivele proiectului  

1) Creșterea eficienţei celulelor solare anorganice comercial viabile CdS/CdTe prin conceperea 

unui nou design în regiunea contactului frontal și analiza comparativă a rezultatelor obținute 

cu cele mondiale; 

2) Elaborarea tehnologiei de sinteză a celulelor solare  organice de tip TCO/PEDOT/CuPc/Al, 

TCO/ PEDOT /ZnPc/Al utilizînd centrifugarea sau evaporarea termică în vid și încorporarea 

acestora în celula solară anorganică. Studiul straturilor nanostructurate și interfețelor cu 

metode fizice moderne (XRD, XPS, SEM, spectroscopia optica); 
3) Elaborarea tehnologiei de sinteză a celulelor solare organice de tip „heterojoncţiuni distribuite 

în volum” (BHJ): TCO/PEDOT/P3HT/Al; TCO/PEDOT/PCBM/Al și 

TCO/PEDOT//P3HT:PCBM(1:1)/Al utilizînd centrifugarea sau evaporarea termică în vid și 

încorporarea în celula solară anorganică. Studiul straturilor nanostructurate și interfețelor cu 

metode fizice moderne (XRD, XPS, SEM, spectroscopia optica); 
4) Clarificarea modelelor pentru explicarea mechanismelor de funcționare a celulelor solare 

realizate. 
 

c. Termenul executării  

2015-2018 

d. Volumul total planificat al finanţării 

 462,0 mii lei 

e. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată  127,0 mii lei Executată 127,0 mii lei 

f. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Laboratorul: Materiale organice/anorganice în optoelectronică 

g. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

  

1 Tamara Potlog, șef de laborator 

2 Galina Dragalina, cercetător ştiințific coordonator 

3 Stefan Robu, cercetător științific superior 

4 Ana Popusoi, cercetător  științific 

5 Vadim Furtună cercetător stagiar 

6 Lungu Ion, tehn. categ. I 

h. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2018  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului   

1. Sintetizarea 

ftalocianinelor metalice 

(Cu, Zn),  obținerea 

straturilor subțiri  si 

incorporarea acestora in 

structuri pe baza 

compușilor binari 

pentru aplicații 

Pentru îndeplinirea obiectivului proiectului, anume obţinerea de straturi 

subţiri prin metode chimice, ca şi precursori s-au utilizat acidul formic 

(FA) cu concentratia de 98% si dimetilformida (DMF). Au fost obținute 

straturi subțiri pe baza ftalocianinelor (Cu, Zn)Pc pe suport de sticla/ITO 

si sticla/ITO/CdS din solutie chimica pe baza mixturii dintre FA si DMF 

prin metoda centrifugarii si metoda “picaturii” (drop casting).  Au fost 

realizate dispositive fotovoltaice ITO/CdS/CuPc/Al si ITO/CdS/ZnPc/Al 

in baza straturilor absorbante (Cu, Zn)Pc obtinute prin metodele 
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fotovoltaice centrifugarii si picaturii (drop casting). Heterojonctiunile CdS/(Cu, Zn)Pc 

prezintă aproximativ 20% transmitanta în domeniul vizibil și 36% în 

regiunea infrarosu apropiat. Valorile  benzilor interzise (Eg) pentru CuPc 

si ZnPc indica 1,74 eV și 1.68 eV, respectiv, iar pentru  CdS - 2,45 eV. In 

cazul structurii ITO/CuPc/Al dependenţa obţinută este asimetrică, cu un 

factor de redresare de 50 la 1,0 V, iar in cazul ITO/ZnPc/Al, factorul de 

redresare constituie 108. Factorul de umplere (FF) pentru ITO/ZnPc/Al 

are valoarea  cuprinsa intre 34-37%, densitatea curentului de scurtcircuit  

(Jsc) aproximativ 0.001 mA/cm
2
 şi tensiunea circuitului deschis (Voc) 

0.13V. Parametrii fotovoltaici sunt destul de modeşti si nu prezintă 

interes. 

2 Optimizarea 

parametrilor structurilor 

TCO/strat A2B6/(Cu, 

Zn)Pc/electrod metalic 

in funcție de 

proprietățile fizico-

chimice ale 

ftalocianinelor de Cu si 

Zn 

Pentru majorarea parametrilor fotovoltaici a structurilor susnumite s-au 

tratat termic straturle subtiri de (Cu, Zn)Pc la diferite temperaturi in vid  

pentru a determina temperatura optimala de tratare termica. S-a constatat 

ca temperatura optimala este de 420
o
C. Pentru facilitarea transferului 

golurilor între electrodul de ITO şi stratul activ s-a utilizat  stratul de 

poli(etilendioxitiofenă) polistiren sulfonic (PEDOT:PSS) cu grosimea de 

100 nm depus pe stratul de ITO, prin tehnica de spincoating. Timpul 

necesar depunerii a fost 60 de secunde, la o viteză unghiulară de 1000 

rot/s. Stratul de PEDOT:PSS pe de o parte, reduce rugozitatea filmului de 

ITO, iar, pe de altă parte, apropie valoarea nivelului HOMO al 

semiconductorului organic de valoarea  lucrului de extracţie al stratului de 

ITO (5.2 eV) facilitind transportul golurilor de la semiconductorul organic 

catre ITO. Dispozitivele fotovoltaice ITO/PEDOT:PSS/CdS/ZnPc/Al 

optimizate indica: Jsc = 0.71 mA/cm
2
, Voc = 0,75 V, FF = 0.46. Ca rezultat, 

randamentul de conversie a energiei solare in energie electrica a fost 

îmbunătățit de la 0.07% la 0.30% . 

3 Elaborarea unor 

copolimeri din N 

carbazolilalchil 

metacrilați cuplați cu 

ftalocianine de Zn si Cu 

Prin metoda copolimerizării radicalice în soluţie, au fost obţinuţi 

copolimerii CEM:OMA:Cl-Ac   şi N-VC:Octenă-1(Oc-1):Cl-Ac cu un 

conţinut de monomer carbazolic egal cu 50-60 mol.%  şi clorură de 

acriloil cu 10, 20, 30 mol.%.   

      În Schemele de mai jos sunt  redate structurile copolimerilor ternari: 

  

Schema 1. Ecuaţia de copolimerizare a N-VC cu Oc-1 şi Cl-Ac. 

        
Schema 2. Ecuaţia de copolimerizare a N-VC cu OMA şi Cl-Ac. 

      Purificarea copolimerilor s-a înfăptuit prin sedimentare în metanol. 

După filtrare, copolimerii au fost supuşi procesului de uscare în exicator 

cu vid până la masa constantă. Randamentul produsului a constituit cca  

65%.              

 

4 Optimizarea metodelor 

de sinteza a copoli-

merilor carbazolici si 

metodelor de  cuplare 

cu ftalocianinele de Cu 

si Zn si realizarea 

structurilor TCO/ 

Pulberile obtinute de copolimerii CEM:OMA:Cl-Ac   şi N-VC:Octenă-

1(Oc-1):Cl-Ac cu un conţinut de monomer carbazolic egal cu 50-60 

mol.%  şi clorură de acriloil cu 10, 20, 30 mol.% au fost amestecate cu 

pulberile de (Cu ,Zn)Pc  cu un continut de 50% si apoi  dizolvate in DMF. 

Solutiile obtinute au fost utilizate pentru obtinerea straturilor subtiri prin 

aceleasi metode ca si straturile de ZnPc si CuPc. Parametrii electrici 

(conductibilitatea electrica, mobilitatea purtatorilor de sarcina electrica) a 
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A2B6/(Cu, Zn)Pc 

polimerice/ electrod 

metalic pentru aplicații 

fotovoltaice. 

straturilor subtiri obtinute  sunt destul de mici si nu prezintă interes pentru 

aplicatii in cellule solare. Deaceea a fost elaborata tehnologia de sinteza a 

unui alt material compozit cu continut de ftalocianina de zinc (ZnPc) si N, 

N'-bis (3-pentyl) perilen-3, 4, 9, 10-bis (dicarboximid) (Bis-3-Pentyl-

PTCBI) din solutii chimice. Straturile subtiri au fost preparate prin 

metoda centrifugarii utilizând ca precursori acidul formic si 

dimetilformamida. Analiza difractiei razelor X indica prezenta 

ambelor faze. Analiza Raman si FTIR pune in evidenta formarea  
complexului molecular Zn(HCOOH)Pc.  Pentru testarea practica au 

fost obtinute structurile ITO/PEDOT:PSS/ZnPc: Bis-3-Pentyl-PTCBI/Al. 

Analiza caracteristicilor curent-tensiune la 100 mW/cm
2 

a dispozitivelor 

fotovoltaice realizate in baza structurii susnumite indică tensiunea de 

circuit deschis 0.81 V și densitatea curentului de scurtcircuit 6.7 µA/cm
2
. 

Factorul de umplere este egal cu 0.52, iar randamentul de conversie a 

energiei solare in energie electrica atinge valoarea de 2.8% 

i. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă 

la proiectul dat pe anul 2018 (conform formei 4 din structura raportului) 

LISTA 

lucrărilor publicate în anul 2018 

 

– articole din reviste cu factor de impact: 

- articole din reviste cu factor de impact mai mare 3 

1. Tamara POTLOG, Vadim FURTUNA, Cornel  ROTARU, Roman RUSNAC, Stefan ROBU, Tomoaki 

MASUZAWA, Hidenori MIMURA. 
Material Properties of Zinc Phthalocyanine from  FA Solution and Application in Organic Solar Cells, The 

International Journal of Industrial Electronics and Electrical Engineering ISSN(p): 2347-6982, ISSN(e): 

2349-204X, Volume-6, Issue-1, Jan.-2018, http://iraj.in (IF 3.2) 

 

articole din alte reviste editate în străinătate,   

– categoria B,  

1. Vadim FURTUNĂ, Ștefan ROBU, Galina DRAGALINA, Ana POPUȘOI, Tamara POTLOG. Straturi 

Subțiri de Ftalocianină de Zinc Obținute din Soluție Chimică prin Metoda Picăturii Utilizate in Celule 

Solare Organice,  Studia Universitatis Moldavia, 2018, nr.2(112) Seria “Stiinte exacte si economice” ISSN 

1857-2073 ISSN online 2345-1033 p.37-46. 

– articole în culegeri (naţionale / internaţionale), 

1. FURTUNĂ, V. LUNGU, I., POTLOG, T. Studiul proprietatilor structurale si optice ale straturilor 

subtiri obtinute din solutii pe baza ftalocianinei de zinc. Conferința științifică națională cu participare  

internațională. , Chișinău, pp 277-280, 9-10 noiembrie 2018. 

2. A. POPUSOI, S. ROBU, G. DRAGALINA, T. POTLOG, S. STAHANOVSCHIN. Copolimeri 

carbazolici functionalizati cu hidroxiftalocianina de zinc pentru straturi de semiconductori organici. 

Conferința științifică națională cu participare internațională. Chișinău, p.190 – 193, 9-10 noiembrie 2018. 

3. Ştefan ROBU, Tamara POTLOG, Ana POPUŞOI, Galina DRAGALINA, Ion LUNGU,  Roman 

RUSNAC, Vadim FURTUNĂ. Carbazolic polymers functionalized with zinc   

monohydroxiftalocianine for the photosensible clearing. International Symposium Priorities of Chemistry 

for a Sustainable Development, PRIOCHEM XIV – 2018, Section: 1. Multifunctional materials and 

nanocomposites-O-03, ISSN 2601 – 4181,2018. 

 

– Rapoarte publicate / Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri 

(naţionale / internaţionale), 

 

1. FURTUNA VADIM, ION, LUNGU, TAMARA POTLOG. Solution processable bulk heterojunction 

based on doped ZnPC and PCTDI  for energy harvesting,  The International Student Innovation and 

Scientific Research Exhibition- ”Cadet INOVA’18” - The “Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy, 

Sibiu, 19 - 21 April 2018. 

2. I. LUNGU, V. FURTUNA, A. POPUSOI, T. POTLOG, G. DRAGALINA, S. ROBU. Photosensitive 
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thin films based on carbazole polymers and metalophthalocyanines, The International Student Innovation 

and Scientific Research Exhibition- ”Cadet INOVA’18” - The “Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy, 

Sibiu, 19 - 21 April 2018. 

3. I. LUNGU, V. FURTUNA, A. POPUSOI, T. POTLOG, G. DRAGALINA, S. ROBU. Photosensitive 

thin films based on carbazole polymers and metalophthalocyanines, Inventica 2018, The 22nd 

International Exhibition of Inventics. Lost Steps Hall, Technical University “Gheorghe Asachi” Iași, 

Romania, INVENTICA, 27.06.18 – 29.06.18.  

4. VADIM FURTUNA, ION LUNGU, TAMARA POTLOG. Solution processable bulk heterojunction 

based on  doped ZnPC and PCTDI  for energy harvesting,  The 22nd International Exhibition of Inventics. 

Lost Steps Hall, Technical University “Gheorghe Asachi” Iași, Romania, INVENTICA, 27.06.18 – 

29.06.18.  

5. I. LUNGU, V. FURTUNA, A. POPUSOI, T. POTLOG, G. DRAGALINA, S. ROBU. Photosensitive 

thin films based on carbazole polymers and metalophthalocyanines, Tirgul International de Inventica si 

Educatie Creativa pentru Tineret, ICE-USV, ed. II, 7-9 iunie, 2018. 

6.  FURTUNA VADIM, ION LUNGU, TAMARA POTLOG.  Solution processable bulk heterojunction 

based on  doped ZnPc AND PCTDI  FOR energy harvesting. Tirgul International de Inventica si Educatie 

Creativa pentru Tineret, ICE-USV, ed. II, 7-9 iunie, 2018. 

7. V. FURTUNA, T. POTLOG.  Synthesis of zinc phthalocyanine/ n, n'-bis (3-pentyl) perilen3,4,9,10-bis 

(dicarboximide) composite and its photophysical properties. The 9th International Conference on 

Materials Science and Condensed Matter Physics (MSCMP 2018), Chisinau, Moldova, September 25-28, 

2018.  

Brevete de invenţii: 

I. 1. FURTUNA VADIM, POTLOG TAMARA. Procedeu de obtinere a diodei Schottky pe baza de ZnPc. 

Brevet de invenţie. MD 4535C1. 2018-06-30. 

 

j. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice/aplicative obţinute 2018  

Prin obiectivele vizate proiectul urmareste descoperirea unor materiale noi cu impact in cercetarea privind 

elaborarea dispozitivelor fotovoltaice – sursa de energie inepuizabila. De asemenea, rezultatele acestui 

proiect vor avea impact economic şi social pozitiv prin facilitarea integrării cercetărilor moldovenesti în 

efortul european de cercetare prin diseminarea rezultatelor şi eficientizarea modalităţilor de cooperare în 

cadrul grupurilor de cercetare interdisciplinară.  Aplicarea noilor tehnologii de producere a dispozitivelor 

fotovoltaice din soluții chimice prin metoda amestecului soluţiilor reprezintă o metodă simplă, cu 

costuri scăzute.  Precursorii utilizati sunt inofensivi și nu sunt costisitori.  Dispozitivele fotovoltaice 
realizate pe baza structurilor ITO/PEDOT:PSS/ZnPc: Bis-3-Pentyl-PTCBI /Al sunt fiabile si ating 

randamentul de conversie a energiei solare in energie electrica 2.8%. În cazul micșorării în timp a 

parametrilor fotovoltaici, structurile nu vor fi aruncate, deoarece de pe suprafața ITO cu ușurință  vor 

putea fi înlăturate straturile de composit și Al (inofensive pentru mediu), iar lamela de ITO (substratul care 

valoreaza cca 30% din sinecostul dispozitivelor ), după o prelucrare simplă, va putea fi reutilizată.  

 

 
 

I. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute în cadrul proiectului în 

anul 2018 

In premiera a fost elaborata sinteza straturilor subtiri de compozit ZnPc:Bis-3-Pentyl-PTCBI din soluții chimice 

prin metoda amestecului soluţiilor. Spectrele de absorbanta a straturilor subtiri de compozit ZnPc:Bis-3-

Pentyl-PTCBI prezintă valoare mare a absorbantei optice  în domeniul vizibil si indica prezenta benzilor B 

si Q, cu picuri intense determinate de formarea complexului molecular Zn(HCOOH)Pc. Banda din intervalul 

(420 -550) nm poate fi atribuita stării cu transfer de sarcină intramolecular intre donorul ZnPc şi acceptorul Bis-

3-Pentyl-PTCBI. Studierea caracteristicilor current-tensiune la iluminarea 100 mW//cm
2
, T=300K  indică 

tensiunea de circuit deschis 0.81 V și densitatea curentului de scurtcircuit 6.7 µA/cm
2
. Randamentul de 

conversie a energiei solare in energie electrica atinge valoarea de 2.8%  

 

Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi, etc.) 

 

Ministerul Economiei, Institutia privata „Eliri” 
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Anexa E1  

I. Denumirea elaborării  
 

 

 

II. Data şi codul/nr. documentului de înregistrare a elaborării 

 

 

III. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată elaborarea  
 

 

 

IV. Organizaţia-executor 

Denumirea organizaţiei USM  

Localitate Chisinau  

Telefon/Fax  037322577401/037322244248  

E-mail/Pagina WEB www.usm.md  

V. Autorii elaborării  

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, telefon, e-mail 

Furtuna Vadim -doctorand, Tamara Potlog-dr.,conf.univ., tpotlog@gmail.com 

VI. Descrierea elaborării (pînă la 150 de cuvinte) 

II. Esenţa invenţiei constă în faptul că se propune un procedeu de obținere a celulelor solare din solutii 

chimice pe baza heterojoncțiunii în masă (bulk), cu material compozit pe bază de ZnPc si Bis-3-Pentyl-

PTCBI, care include dizolvarea inițială a ftalocianinei de zinc si Bis-3-Pentyl-PTCBI in  amerstecul 

solventilor acid formic si dimetilformamida, sonificarea acestei soluții, doparea ulterioară a ei cu iod, 

urmată de  depunerea soluției obținute pe substratul de sticla/ITO, acoperit cu PEDOT:PSS, prin 

metoda „drop casting deposition” sau metoda centrifugarii. Rezultatul tehnic al invenţiei constă în 

îmbunătățirea absorbanței straturilor semiconductoare din dispozitivele fotovoltaice, ceea ce contribuie 

la îmbunătățirea parametrilor fotovoltaici a celulei solare. 

VII. Tipul elaborării:  
Se evidenţiază tipul elaborării: 
Inovaţie/optimizare (îmbunătăţirea unui produs sau a unei idei existente). 

VIII. Costul estimativ total al elaborării, domeniul de implementare şi evaluarea potenţialului 

economic în urma implementării 

Energie Regenerabila 

IX. Caracteristici tehnice şi economice, încercări experimentale 
Caracteristicile tehnice. 

Parametrul Metoda –evaporare termica in 

vid ZnPc 

Metoda centrifugarii 

ZnPc din solutie 

chimica 

Metoda centrifugarii –stratul 

de absorbant pe baza 

compozitului ZnPc:Bis-3-

Pentyl-PTCBI din solutie 

chimica 

VOC (V) 0,89 1,05 0,81 

JSC (μA∙cm
-2

) 2,8 5,9 6.7 

η ,%   2.8 
 

X. Stadiul de pregătire pentru implementare  

Se evidenţiază stadiul de pregătire pentru implementare:  

 

Fabricarea mostrelor de laborator. Încercări de laborator.  

Procedeu  de obținere a heterojoncțiunii în masă (bulk), cu material 

compozit pe bază de ZnPc 

MD 4535C1. 2018-06-30 

Brevet de invenție MD 4535C1. 2018-06-30 
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XI. Drepturile de autor 

USM 

XII. Posibilităţile de realizare pe piaţa autohtonă şi mondială 

Descrieţi posibilitatea de implementare a rezultatelor ştiinţifice pe piaţa locală. Care este volumul pieţei 

naţionale? 

Pilot 

XIII. Beneficiar (pentru elaborări finanţate din surse extrabugetare) 

Eliri 

XIV. Avantaje (în comparaţie cu produsele analoage existente), efectul economic şi social preconizat sau 

real. 

Tehnologia de producere foarte ieftina si ecologica. 

 

Imagine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea editorială (publicaţii) în anul 2018 

 

Publicații 

Articole 

naţionale 

Articole 

în alte 

reviste 

naţionale 

Articole 

în 

culegeri 

naţionale 

Articole în reviste cu factor 

de impact 

Articole 

numai cu 

autori 

autohtoni 

Articole în 

alte reviste 

editate în 

străinătate 

Articole în 

culegeri 

internaţionale 

Monografii editate 

în: 

Manuale/ 

dicţionare/ 

lucrări 

didactice 

Cule-

geri 

Teze ale 

comunicărilor la 

congrese, 

conferinţe, 

simpozioane 

A B C 

  

>3 

1
,0

-2
,9

 

0
,1

-0
,9

 

0
,0

1
-0

,0
9
 

   

ţară 
Străină-

tate 

  Naţio-
nale 

Interna-
ționale 

19  1   3 1  

  

4  1 - -   2 7 
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Forma 5  

 

LISTA 

obiectelor de proprietate intelectuală (OPI) înregistrate sau depuse în perioada raportată 

 

Nr. 

d/o 

Numele, 

prenumele 

autorilor 

OPI – brevet de invenţie, soiuri de 

plante 

Sursa de 

finanţare  

(instituţional, din 

programe de stat, 

proiecte 

independente sau 

internaţionale), 

costul estimativ 

al OPI 

Data şi numărul OPI 

Cereri de brevet depuse 

1. Vadim Furtuna, 

Tamara Potlog 

Procedeu de obținere a 

heterojoncțiunii în masă (bulk), cu 

material compozit pe bază de ZnPc. 

instituţional CIB: H01L 

21/04, H01L 

21/18, H01L 

21/20, H01L 

31/0236  

Brevete obținute 

1. Vadim Furtuna, 

Tamara Potlog 
Procedeu de obtinere a diodei 

Schottky pe baza de ZnPc. 

instituţional MD 4535C1. 2018-

06-30 

     

 

 

 

Conducătorul proiectului Tamara Potlog, dr.,conf.univ. 

                                            (nume, prenume, grad, titlu ştiinţific)             (semnătura) 
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Anexa 1.1. 

 

Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Direcția strategică: Patrimoniul național și dezvoltarea societății 

Codul proiectului: 15.817.06.06A 
Denumirea proiectului: „Interferențe dintre viața profesională și cea privată: aspecte interculturale, 

experiențe locale și intervenții organizaționale” 

 

II. Obiectivele proiectului  

1. Conceptualizarea teoretică și metodologică a fenomenului interferenței muncă-familie/viață 
privată; 

2. Analiza studiilor cu această tematică realizate în diverse țări, în vederea delimitării aspectelor 
interculturale specifice în manifestarea fenomenului interferenței muncă-familie/viață privată; 

3. Selectarea, traducerea și validarea metodologiei relevante pentru investigarea interferenței muncă-

familie/viață privată; 

4. Evidențierea specificului conflictului muncă-familie/viață privată raportat la realitățile economice 
și socioculturale ale RM (studiu cantitativ din perspectiva psihologiei organizaționale și a 

psihologiei social-clinice); 

5. Identificarea reprezentărilor, percepțiilor și semnificațiilor atribuite diverselor aspecte ale 
conflictului muncă-familie/viață privată (studiu calitativ din perspectiva psihologiei 

organizaționale și a psihologiei social-clinice); 

6. Delimitarea strategiilor de management al conflictului muncă-familie/viață privată aplicate în 

diverse contexte socioculturale (experiența organizațiilor din diverse țări – în baza literaturii de 

specialitate și a rezultatelor studiilor empirice); 

7. Evaluarea strategiilor organizaționale actuale de management al conflictului muncă-familie/viață 

privată și evidențierea unor bune practici în acest domeniu (experiența organizațiilor din RM – în 

baza interviurilor cu diverși actori organizaționali și a analizei documentelor sociale); 

8. Formularea unui set de recomandări în vederea eficientizării strategiilor de intervenție și gestionare 
a conflictului muncă-familie/viață privată; 

9. Elaborarea unui ghid cu strategii de intervenție și recomandări practice pentru diverse categorii de 

actori organizaționali; 

10. Publicarea unei monografii privind problematica interferenței muncă-familie/viață privată și 

modalitățile de gestionare a acesteia pentru organizațiile din RM (în baza rezultatelor cercetării). 

 

III. Termenul executării  

2015-2018 

 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

372,4 mii lei 

 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată  102,7 mii lei Executată 102,7 mii lei 

 

VI. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

LCŞ Dezvoltarea politicilor educaționale, Departamentul Psihologie 

 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului  

1. COJOCARU Natalia – cerc. șt. coord. 

2. TOLSTAIA Svetlana – cerc. șt. sup. 

3. TURCHINA Tatiana – cerc. șt. 

4. ȘAITAN Viorica – cerc. șt. 
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5. PASCARI Rodica – cerc. șt. 

6. RUSU Galina – laborant 

VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2018  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului   

1. Finalizarea cercetărilor privind 

tematica proiectului 

(cercetarea privind intervenția 

psihosocială în organizațiile 

autohtone; studiul de caz cu 

manageri; studiul de caz 

privind conflictul muncă-

familie-studii) 

Elaborarea strategiilor de 

intervenţie şi management al 

conflictului muncă-familie 

1. Au fost evidențiate strategii de management al conflictului 

muncă-familie (în baza studiului realizat în organizațiile 

autohtone), fiind identificate o serie de scenarii cu referire la 

explicațiile și semnificațiile atribuite de subiecți privind 

responsabilitatea soluționării conflictului; 

2. A fost formulat un set de recomandări practice pentru 

organizațiile autohtone în vederea eficientizării strategiilor de 

intervenţie şi gestionare a conflictului muncă-familie/viaţă 

privată. 

3.  

2. Prezentarea, diseminarea și 

discuția rezultatelor finale ale 

proiectului 

1. Au fost elaborate textele corespunzătoare ale capitolelor (în 

prezent, în proces de definitivare pentru publicare) ce vor 

constitui conținutul unei monografii privind problematica 

interferenţei muncă-familie/viaţă privată şi modalităţile de 

gestionare a acesteia pentru organizaţiile din RM (în baza 

rezultatelor cercetării calitative și cantitative); 

2. În vederea diseminării și discutării rezultatelor proiectului, în 

cadrul Conferinței Internaționale de Psihologie Aplicată 

„Actualități și perspective în cercetarea psihologică” (CIPA), 

USM, Chișinău (29-30 noiembrie, 2018), și-a desfășurat 

lucrările secțiunea de psihologie socială și organizațională 

(moderată de I. Bondarevskaya, Ucraina și N. Cojocaru, RM) 

în cadrul căreia au fost prezentate studii cu tematica 

proiectului, realizate atât de cercetători din RM, cât și de peste 

hotare. Tot în cadrul acestei conferințe, în scopul 

implementării practice a rezultatelor empirice obținute în 

proiect, a fost organizat Workshop-ul „Flexibilitate 

emoțională și cognitivă în asigurarea echilibrului muncă-

familie” (moderat de T. Turchină și R. Pascari), la care au 

participat studenți, cadre didactice și psihologi practicieni. 

3. Au fost stabilite relații de colaborare cu participanții la CIPA, 

interesați de tematica proiectului, în vederea continuării 

acestuia în cadrul unor inițiative comune. 

3.   

 

IX. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la 

proiectul dat pe anul 2018 (conform formei 4 din structura raportului) 

 

– articole din reviste editate în revisate din străinătate 

1. ТОЛСТАЯ С. Работа-семья: конфликт или взаимообогащение. Проблемы современной науки 

и образования. 2018, № 7 (127), pp. 105-109, 0.5 c.a. ISSN 2304-2338 IF: 2.342 (conform 

criteriilor de acordare a IF din F. Rusă). 

2.  

– articole din reviste naţionale: 

• categoria B 

1. COJOCARU, N. Repere privind procesul de implimentare a politicilor organizaționale 

„prietenoase familiei”. În: Studia Universitatis Moldaviae, 2018, nr. 5(115), pp. 136-144, 1.10 c.a., 

ISSN (print) 1857-2103; ISSN (online) 2345-1025. 

2. COJOCARU, N.; ȘAITAN, V. și HODONOAGĂ, T. Managing multiple challenging role: family, 

work and professional development. Studia Universitatis Moldaviae, 2018, nr. 9(19), pp. 130-133, 
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0.5 c.a., ISSN (print) 1857-2103; ISSN (online) 2345-1025. 

3. PASCARI, R. Aspecte metodologice în evaluarea muncii emoționale. În: Studia Universitatis 

Moldaviae, 2018, nr. 9(19), pp. 181-184, 0.5 c.a., ISSN (print) 1857-2103; ISSN (online) 2345-

1025. 

4. PASCARI, R. Scenarii ale intervenției în cadrul conflictului muncă-familie. În: Studia 

Universitatis Moldaviae, 2018, nr. 9(19), pp. 185-188, 0.5 c.a., ISSN (print) 1857-2103; ISSN 

(online) 2345-1025. 

5. PASCARI, R.; NISTREAN, E. Aspecte ale intervenției în sectorul public și privat. În: Studia 

Universitatis Moldaviae, 2018, nr. 5(115), pp. 160-165, 0.6 c.a., ISSN (print) 1857-2103; ISSN 

(online) 2345-1025. 

6. ȘAITAN, V. Conflictul muncă-familie, angajamentul de rol și suportul organizațional la angajații 

din Republica Moldova. În: Studia Universitatis Moldaviae, 2018, nr. 9(19), pp. 189-193, 0.5 c.a., 

ISSN (print) 1857-2103; ISSN (online) 2345-1025. 

7. TOLSTAIA, S. Metaphorical associative cards in the situation of choice. În: Studia Universitatis 

Moldaviae, 2018, nr. 9(19), pp. 89-93, 0.5 c.a., ISSN (print) 1857-2103; ISSN (online) 2345-1025. 

 

– rapoarte publicate/Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri 

internaţionale 

1. COJOCARU, N.; ȘAITAN, V. Challenges and role demands in the universities: work-family-

education conflict amongst academics. În: I. Bondarevskaya, B. Krzywosz-Rynkiewicz (coord.). 

Proceedings of the VI International Scientific and Practical Seminar “Political and Economic 

Self-Constitution: Citisenship Identity and Education (Olsztyn, Poland, June 5
th
, 2018). Padova: 

Cises, 2018, pp. 20-24 (0.3 c.a.). ISBN 978-88-97598-15-2. 

2. COJOCARU, N.; CURTEAN, C. Work-family conflict and strategies of conciliation among 

school teachers. În: I. Bondarevskaya, B. Krzywosz-Rynkiewicz (coord.). Proceedings of the VI 

International Scientific and Practical Seminar “Political and Economic Self-Constitution: 

Citisenship Identity and Education (Olsztyn, Poland, June 5
th
, 2018). Padova: Cises, 2018, pp. 69-

72 (0.25 c.a.). ISBN 978-88-97598-15-2. 

3. PASCARI, R. Scenari de intervenție organizațională în cadrul conflictului muncă – familie. 

Conferința anuală a NLP, Brașov, România, 25-26 mai 2018. 

 

rapoarte publicate/Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri 

naţionale 
(cu participare internațională) 

1. COJOCARU, N. Repere privind procesul de evaluare a programelor de intervenție psihosocială în 

organizații. În: Materialele conferinței științifice „Integrare prin cercetare și inovare” (Chişinău, 

8-9 noiembrie, 2018), Chişinău: CEP USM, pp. 237-241 (0.3 c.a.). 

2. ȘAITAN, V. Epuizare emoțională, satisfacție de viață și conflict muncă-familieÎn: Materialele 

conferinței științifice „Integrare prin cercetare și inovare” (Chişinău, 8-9 noiembrie, 2018), 

Chişinău: CEP USM, pp. 237-241 (0.3 c.a.). 

3. PASCARI, R. Manifestări ale muncii emoționale la diferite categorii de angajați. În: Materialele 

conferinței științifice „Integrare prin cercetare și inovare” (Chişinău, 8-9 noiembrie, 2018), 

Chişinău: CEP USM, pp. 237-241 (0.3 c.a.). 

4. PASCARI, R.; VRABII, A. Intervenția și schimbarea organizațională în sectoarele public și privat. 

În: Materialele conferinței științifice „Integrare prin cercetare și inovare” (Chişinău, 8-9 

noiembrie, 2018), Chişinău: CEP USM, pp. 263-266 (0.3 c.a.). 

5. TOLSTAIA, S. Manifestări ale conflictului muncă-familie la femeile cu funcții de conducere. În: 

Materialele conferinței științifice „Integrare prin cercetare și inovare” (Chişinău, 8-9 noiembrie, 

2018), Chişinău: CEP USM, pp. 237-241 (0.3 c.a.). 

6. TURCHINĂ, T. Programe de prevenire a fenomenului bullying. În: Materialele conferinței 

științifice „Integrare prin cercetare și inovare” (Chişinău, 8-9 noiembrie, 2018), Chişinău: CEP 

USM, pp. 237-241 (0.3 c.a.). 

7. TURCHINĂ. T. Conflictul muncă-familie și starea de bine la cadrele didactice. În: Materialele 

Conferinţei ștințifico-practică naţională cu participare internaţională „Profilaxia sindromului 

burn-out în sistemul medical prin dezvoltarea rezilienței emoționale” (10-13 mai, 2018). pp. 185-

190. Chişinău: S.n., 2018, ISBN 978-9975-133-95-1. 
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X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute 2018  

Se evidenţiază valoarea teoretică, în comparaţie cu lucrările existente în ţară şi peste hotare, a 

rezultatelor ştiinţifice teoretice fundamentale, se evidenţiază eficienţa tehnico-economică ori socială, 

recomandările principale vizând implementarea rezultatelor ştiinţifice aplicative şi a elaborărilor 

tehnico-ştiinţifice executate, importanţa şi impactul lor asupra dezvoltării ştiinţei, economiei şi culturii 

naţionale a  R. Moldova, beneficiarii rezultatelor. 

 

Valoarea teoretică 

În baza cercetărilor din literatura de specialitate, realizate în diverse țări, au fost elaborate sinteze 

teoretice privind solicitările multiple de rol (cu referire în special asupra mediului universitar), factorii 

care amplifică/diminuează conflictul determinat de cerințe contradictoriii, implicit strategiile utilizate de 

indivizi și eficiența acestor strategii. Scopul studiului teoretic a fost de a stabili inferențe privind 

conceptualizarea cercetării calitative cu referire la manifestarea conflictului de rol în mediul universitar 

autohton. 

Valoarea aplicativă 

Studiul de caz din mediul universitar autohton a identificat percepțiile cu referire la experiențele 

conflictuale provocate de solicitările multiple, nivelul angajamentului față de un rol sau altul și evaluările 

pe care le fac subiecții cu privire la severitatea conflictului și consecințele acestuia asupra rezultatelor și 

eficienței academice, implicit strategile pe care le utilizează în vederea gestionării solicitărilor de rol.  

Eficiența social-economică 

Rezultatele cercetării noastre oferă o cunoaștere multiaspectuală a fenomenului în vederea elaborării 

unor programe eficiente de intervenție psihosocială în mediul universitar, strategiile elaborate în alte 

contexte socioculturale urmând a fi adaptate și racordate la realitățile socio-economice ale contextului 

organizațional autohton. Implementarea unor programe de armonizare a muncii, studiilor și familiei va 

spori loialitatea și angajamentul organizațional, eficiența angajaților la locul de muncă, starea de bine și 

satisfacțiea în mediul universitar.  

Beneficiarii proiectului 

Rezultatele cercetărilor obținute în cadrul proiectului pe parcursul acestui an sunt utile în primul rând 

comunității academice (studenți, cadre didactice, cercetători), prezentând (1) un studiu de caz complex 

privind specificul interferenței muncii/studiilor/vieții private în mediul academic universitar, totodată, (2) 

studiul conținând și aspecte practice legate de eficiența unor strategii de gestionare a conflictului de rol 

multiplu. Considerăm că rezultatele prezenta interes și pentru practicieni (consilieri, factori de decizie, 

specialiști în resurse umane, psihologi) pentru a înțelege mai bine cum se manifestă conflictul multiplu 

de rol în cadrul unei organizații anume (în cazul dat, mediul universitar) în vederea stabilirii unor 

inferențe privind conflictul multiplu de rol în organizația în care își desfășoară activitatea. Publicului 

larg, interesat de problematica conflictul de rol, îi sunt oferite diverse ilustrări empirice cu referire la 

această tematică, inclusiv recomandări practice la nivel individual de echilibrare a solicitărilor multiple 

de rol. 

 

 

XI. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute în cadrul 

proiectului în anul 2018 

 

În ceea ce privește studiul de caz privind manifestarea conflictului în mediul universitar, deși cercetările au 

vizat în mod special conflictul muncă-familie, analizând felul în care interferează solicitările de rol specifice 

acestor sfere ale vieții, prin extindere, considerăm că un conflict similar poate să apară şi cu referire la 

domeniile muncă şi studii. În unele cazuri, acest conflict poate avea chiar o triplă solicitare concurențială de 

rol (aspect ce ne-a interesat pe noi în cadrul acestui studiu), care vine dinspre domeniile muncă, familie și 

studii. Felul în care pot fi gestionate diverse roluri competitive este o provocare pentru cei care sunt implicați 

în roluri multiple (în cazul nostru, subiecții au fost cadre didactice, căsătorite, care urmează un program de 

doctorat). Conflictul, în acest caz, poate să apară ca urmare a dificultății de a gestiona timpul și eforturile 

necesare pentru a-și continua cu succes studiile (de doctorat), a-și menține independența financiară, asta 

presupunând angajarea în câmpul muncii în regim full time și a-și îndeplini responsabilitățile aferente rolului 

de părinte, soț/soție corespunzător expectațiilor celorlalți. Așa cum relevă rezultatele studiului nostru, 
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intensitatea conflictului depinde de timpul alocat sau solicitat pentru realizarea sarcinilor didactice, de 

cercetare și celor casnice; de nivelul angajamentului de rol și valoarea atribuită acelui rol; de constrângerile 

organizaţionale și gradul de flexibilitate a programului de muncă, relaţia cu colegii, suportul organizaţional/ 

universitar/familial, satisfacţia la locul de muncă/ universitate/ familie ş.a. 

Actualmente, nivelul ridicat de stres cu care se confruntă cadrele didactice universitare „erodează” 

abilitățile acestora de a face față presiunilor de rol, determinând deseori situații de conflict muncă-familie, iar 

din dorința de a fi în pas cu cerințele pieții și globalizării, universitățile nu mai au capacitățile de funcționare 

eficientă de altădată. Totuși, chiar dacă membrii universității, arată datele studiului nostru, se bucură de o 

anumită flexibilitate în ceea privește organizarea muncii și a programului de lucru, acest fapt nu diminuează 

tensiunea și stresul trăite de aceștia, fiindcă suprasolicitarea cu sarcini este evidentă, doar modul de lucru a 

suferit anumite modificări datorită evoluţiei tehnologice şi economice. Cadrele didactice realizează sarcini 

multiple: activități de predare, cercetare, consultare și supervizare a lucrărilor realizate de studenți. În afară de 

această, membrii universității se confruntă cu sarcini competitive: cum să echilibreze eficient sarcinile ce țin 

de predare cu cele de cercetare. Mai adăugăm aici și nevoia de perfecționare continuă, actualizarea 

permanentă a cunoașterii la noile achiziții din domeniu, investițiile intelectuale, fizice și, deseori, financiare în 

proiecte de cercetare pentru obținerea unei poziții academice sau a unui grad științific superior. 

Studiul realizat cu manageri și specialiști în resurse umane din organizațiile autohtone, ne-au permis să 

evidențiem o serie strategii de management al conflictului muncă-familie, fiind identificate o serie de scenarii 

cu referire la explicațiile și semnificațiile atribuite de subiecți privind responsabilitatea soluționării 

conflictului: (1) responsabilitatea și implicarea trebuie să fie de ambele părți – și la nivel organizațional, și la 

nivel individual; (2) conflictul este estompat, adică scade din intensitate, astfel fiind soluționat în consecință, 

dacă munca oferă satisfacție sau invers, familia oferă suportul necesar și (3) conflictul poate fi soluționat prin 

prioritizarea fie a unui rol, fie a altui rol, în funcție de importanța și urgența solicitărilor de rol. În baza acestui 

studiu, propunem recomandări pentru o mai bună gestionare a conflictului provocat de solicitările multiple de 

rol. 

 

XII. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi, etc.) 

 

Instituții și organizații (publice/private) din RM cu diverse profiluri ocupaționale (angajați, specialiști în 

resurse umane, psihologi organizaționali, manageri) 

 

 

Anexa E2 

I. Denumirea şi tipul lucrării 

 

 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

Codul proiectului: 15.817.06.06A 

Denumirea proiectului: „Interferențe dintre viața profesională și cea privată: 

aspecte interculturale, experiențe locale și intervenții organizaționale” 

III.  ISBN-ul lucrării 

 

IV. Autorul (ii) lucrării 

N. Cojocaru, dr. conf. univ., USM 

S. Tolstaia, dr. conf. univ., USM 

T. Turchină, lect. univ., USM 

V. Șaitan, lect. univ., USM 

R. Pascari, lect. univ., USM 

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

 

 

Interferențe dintre viața profesională și cea privată aspecte interculturale, 

experiențe locale și intervenții organizaționale (monografie). 
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Activitatea editorială (publicaţii) în anul 2018 

 

Public

ații 

Articole 

naţionale 

Articol

e în 

alte 

reviste 

naţion

ale 

Articol

e în 

culege

ri 

naţion

ale 

Articole în 

reviste cu factor 

de impact 

Articol

e 

numai 

cu 

autori 

autoht

oni 

Articole 

în alte 

reviste 

editate 

în 

străinăt

ate 

Articole 

în culegeri 

internaţio

nale 

Monografii 

editate în: 

Manual

e/ 

dicţiona

re/ 

lucrări 

didactic

e 

Cul

e-

geri 

Teze ale 

comunicăril

or la 

congrese, 

conferinţe, 

simpozioan

e 

A B C 

  

>

3 
1

,0
-2

,9
 

0
,1

-0
,9

 

0
,0

1
-0

,0
9
    

ţar

ă 

Străi

nă-
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Conducătorul proiectului  N. Cojocaru, dr. conf. univ. 
( n u m e ,  p r e n u m e ,  g r a d ,  t i t l u  ş t i i n ţ i f i c )              ( s e m n ă t u r a )  
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Anexa 1.1. 

Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Direcţia strategică: „Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii”  

Codul (cifrul):  15.817.06.07A 

Denumirea proiectului:  Studiul filologic al textelor religioase în limba română, publicate la 

Chişinău în secolul al XIX-lea”, 

II. Obiectivele proiectului  

Elaborarea unei liste de cărţi cu tematică religioasă publicate în secolul XIX. Evaluarea şi catalogarea  

lucrărilor în limba română. Clasificarea şi descrierea sumativă a traducerilor textelor biblice, dar și a 

altor tipuri de texte relugioase. Se vor valorifica edițiile de texte publicate cu contribuția mitropolitului 

Gavriil Bănulescu-Bodoni.  Ca obiective  sunt preconizate studierea traducerilor de texte religioase 

înlimba română din limba rusă – regulamente, acatiste și alte lucrări care au circulat doar în spațiul 

basarabean.   Identificarea unor particularităţi specifice ale limbajului religios folosit în textele editate 

în secolul XIX este preconizată în baza publicațiilor editate la Tipografia Rparhialp și la Tipografia 

duhovnicească din Chișinău. Unul dintre obiectivele cercetării îl constituie evaluarea și stabilirea 

procedeelor de transcriere a textelor editate cu alfabet chirilic în varianta cu alfabetul latin. 

III. Termenul executării  

2015-2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

318,2 mii lei 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată  86,9 mii lei Executată 86,9  mii lei 

VI. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Laboratorul de cercetaredin cadrul Facultății de Litere a Universității de Stat din Moldova. 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

  

 1. Condrea Iraida Dr.hab.filol. Cercet.șt.principal 

2. Cemârtan Claudia Dr.în filol. Cercet.șt.coord. 

3. Gherasim Alexandra Dr.în filol. Cercet.șt.sup. 

4. Oglindă Emilia Dr. în filol. Cercet.șt.sup. 

5. Manolii Adela Dr.în filol. Cercet.șt.sup. 

6. Moșin Octavian Dr.în istorie Cercet.șt. 

7. Butuc Marin Dr. în filol. Cercet.șt. 
 

VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2018  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului   

1. 1. Evaluarea și aplicarea 

criteriilor de transcriere și 

comentare a edițiilor de texte, 

tipărite cu caractere chirilice în 

sec.XIX – începutul sec. XX la 

Chișinău. 

2. O componentă specifică a 

activității de 

transcriere/pregătire pentru 

publicare o constituie ediția 

bilingvă rusă-română a 

„Evangheliei”, publicate la 

Chișinău în anul 1912. 

3. În etapa finală a cercetărilor 

se vor definitiva textele 

transcrise și comentariile 

referitoare la o serie de 

 1. S-a constatat că pe parcursul unui secol la Chișinău s-au  

publicat mai multe tipuri de texte religioase: reproduse, adaptate, 

traduse din limba rusă, fiecare tip având particularitățile sale de 

limbă. 

 

2. A fost studiată evanghelia bilingvă, cu text paralel în limbile 

română și rusă. Volumul a fost publicat  la Chișinău în 1912, cu 

ocazia împlinirii a 100 de ani de la alipirea Basarabiei la Imperiul 

Rus.  

Au fost studiate surseletextelor din ediția 1912. De asemenea, a 

fost transcris textul Evangheliei după Matei. Originalul rusesc este 

tipărit cu alafabet rusesc, cu ortografie veche,       fiind transcris cu 

ortografia actuală. Textul în limba rimână  în ediția 1912 este 

publicat cu alfabet chirilic și a fost transcris cu alfabet latin, 

păstrându-se unele particularități ale originalului. 

 

3.Au fost studiate o serie de acatiste, o atenție deosebită 
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Acatiste, publicate la Chișinău 

la începutul secolului XX, și 

anume: „Acatistul Preasfintei 

Stăpânei noastre Născatoarei 

de Dumnezeu „Bucuria tuturor 

scârbiților” (1909); „Acatistul 

Sfântului marelui mucenic și 

tămăduitorului Panteleimon” 

(1913); ), „Slujba cu acafistul 

acoperemântului Preasfintei 

Născătoarei de Dumnezeu” 

(1913). 

4. Pregătirea pentru tipar a 

lucrării „Instrucția 

blagocinului”, publicată la 

Chișinău în 1927. 

acordânsu-se celor care au fost traduseși răspândite doar în 

Basarabia și conservă o serie de particularități specifice de limbaj, 

topică , specifice acestui tip de texte. 

 

4. A fost pregătit pentru tipar textul intitulat „Instrucția 

blagocinului bisearicilor mai gios însemnate”. În acest scop a fost 

scrisă o introducere, textul a fost transcris în două variante: cu 

caractere chirilice, ca în original, și cu caractere latine. Au fost 

explicate particularitățile redării slovelor chirilice. 

IX. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la 

proiectul dat pe anul 2018 (conform formei 4 din structura raportului) 

manuale/ dicţionare/ lucrări didactice naţionale  
1. MOȘIN O. Cum să devin mai bun. Cugetări creștine pentru omul de astăzi. – Făgpraș: Agaton, 2018. 

– 244 p.  

2. MOȘIN O. De la suflet la suflet: cugetări creștine pentru omul de astăzi. Vol.2. – Chișinău, 2018. – 

128 p. 

 

– articole din reviste naţionale: 

categoria B 
1. CONDREA I. Răspândirea și receptarea „Cazaniei”  lui Varlaam   în spațiul dintre Prut și Nistru. 

În: Studia Universitatis Moldaviae, Seria Științe Umanistice, 2018, nr 1, p. 12-20 

2. CEMÂRTAN C. Particularități ale topicii în textul religios tradus din slavonă în secolul al XIX-lea. 

În: Studia Universitatis Moldaviae, Seria Științe Umanistice, 2018, nr 1, p .26-38. 

 

– Rapoarte publicate / Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri 

internaţionale 

1. CONDREA I. Acatistul „Acoperemântul Maicii Domnului” din 1913: expresivitatea limbajului 

arhaic. În: Educația din perspectiva valorilor: idei, concepte, modele. Tom XII: Summa Theologiae. 

Materiale ale conferinței internaționale EDUCAȚIA DIN PERSPECTIVA VALORILOR. Ediția a 

VI-a. Chișinău, 10-11 octombrie 2014. – Cluj-Napoca: Editura EIKON, 2017, p. 15-19. 

2. MANOLII A. Aspecte ale limbajului pozitiv în textul religios. În: Educația din perspectiva valorilor. 

T.XI, Summa Teologiae/ Ed. Octavian Moșin, Ioan Șcheau, Dorin Opriș. – București: EIKON, 2017, 

p. 111-115. 

3. CONDREA I. Profesorul Eugen Munteanu – exeget al valorilor de patrimoniu ale imbii române. În: 

Colocviul internaţional de ştiinţe ale limbajului „Eugeniu Coşeriu” – „Normă – sistem – uz: 

codimensionare actuală (13-14 octombrie  2017) – Chişinău, 2018, p. 5-7. 

4. GHERASIM A. Substantive deverbale în textul acatistelor: valori denominative și conotative. În: 

Colocviul internaţional de ştiinţe ale limbajului „Eugeniu Coşeriu” – „Normă – sistem – uz: 

codimensionare actuală (13-14 octombrie  2017) – Chişinău, 2018, p. 133-141. 

 

Rapoarte publicate / Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri 

naţionale 

1. CONDREA I. Transcrierea textelor de limbă română, publicate cu alfabet chirilic. În: Limba română 

actuală: normă și diversitate stilistică. Simpozion științific cu participare internațională, 11 mai 2018. 

– Chișinău: CEP USM, 2018, p. 174-180. 

2. MANOLII A. Textul religios: limbaje și sublimbaje. În: Limba română actuală: normă și diversitate 

stilistică. Simpozion științific cu participare internațională, 11 mai 2018. – Chișinău: CEP USM, 

2018, p. 192-199. 

3. OGLINDĂ E. Particularități ale topicii în textul Evangheliei (1912) În: Conferinţa ştiinţifică 
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naţională cu participare internaţionlă „Integrare prin cercetare şi inovare” 8-9 noiembrie 2018, USM. 

Chișinău: CEP USM, 2018, p. 169-172. 

 

X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute 2018  

 

Studierea textului și a limbajului religios în Republica Moldova este  într-o fază incipientă, deoarece un 

timp îndelungat tematica religioasă a fost practic interzisă. În cadrul actualului proiect s-a făcut o selecție a 

textelor, optându-se pentru cele care au fost scrise, traduse și publicate la Chișinăi, începând cu 

Liturghierul editat de mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni. În acest sens au fost examinate 

particularitățile stilistice ale limbajului arhaic, au fost elaborate glosare terminologice (în special în baza 

textului „Instrucția blagocinului”, s-au studiat particularitățile topicii, specifice anumitor texte. Un alt 

aspect specific este reprezentat de substantivele deverbale, utilizate masiv masiv în acatiste și în alte texte 

de rugăciune. Acestea, dar și alte probleme, legate de particularitățile de interpretare a textelor scrise cu 

caractere chirilice vechi, de tipologia împrumuturilor din slavonă, greacă și latină, de particularitățile 

arhaice ale limbajuluitextelor cu tematică religioasă sunt importante pentru știința textului, pentru istoria 

limbii, pentru lexicologie și, practic, actualul proiect este singurul în spațiul nostru care abordează aceste 

probleme. Materialele elaborate sunt inedite, ele pot fi utile pentru cursurile ce se țin la facultățile de 

filologie, istorie, teologie.   

 

 

XI. În perioada de referință a fost acumulat un bogat material pentru crearea unui corpus de referință, 

cuprinzând texte religioase, publicate la Chișinău în secolul XIX-începutul secolului XX. Au fost transcrise 

sau pregătite pentru editare 5 acatiste, Evanghelia după Matei  cu text paralel înlimbile română și rusă, a fost 

transcrisă și pregătită pentru publicare, cu prefață, introducere și comentarii  lucrarea „Instrucția blagocinului”, 

publicată la Chișinău în anul 1927. Aceste materiale prezintă o noutate absolută pentru cercetătorii istoriei 

limbii române, deoarece reflectă situația limbii române dintr-o zonă separată de restul românității după anul 

1812, conservând fenomene generate de influența limbii ruse sau ale slavonei vechi și de efectele 

bilingvismului rus-român și ale traducerii. În baza corpusului selectat, au fost publicate articole cu privire la 

stilul religios, constituit în epocă, au fost examinate fenomenele specifice ale topicii, s-a studiat repertoriul  

substantivelor deverbale, precum și alte aspecte inedite ale limbajului religios basrabean  din secolul XIX. 

 

XII. Beneficiar al rezultatelor cercetărilor  sunt instituțiile din domeniul Ministerului educației, culturii și 

cercetării, ele pot fi folosite în elaborarea unor cursuri de istorie a limbii, lexicologie, stilistică, pentru 

facultățile umanistice din învățământul superior. Textele care urmează să fie publicate constituie o valorificare 

a unei părți apatrimoniului cultural și spiritual din secolul XIX, reprezentativ pentru spațiul pruto-nistrean. 
 

 

Activitatea editorială (publicaţii) în anul 2018 
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Conducătorul  proiec tului  CONDREA Iraida,  doctor gabi l itat ,  profesor  universitar    
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FIŞELE PROIECTELOR PENTRU TINERI CERCETĂTORI 

Anexa 1.1a. 

 Fişa proiectului pentru tineri cercetători  

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Direcția strategică: Materiale, tehnologii și produse inovative 

Proiect: 16.80012.02.03F “Algoritmi de soluţionare a problemelor de optimizare pe sisteme stochastice” 

II. Obiectivele proiectului  

Principalele obiective ale proiectului sunt: 

 elaborarea algoritmilor secvențiali și paraleli: 

a) de soluționare a claselor generalizate de probleme de control optimal discret pe sisteme stochastice de 

tip Markov; 

b) de aflare a strategiilor optime în jocurile poziţionale, definite în baza problemelor stochastice de 
control optimal discret şi a problemelor decizionale Markov; 

c) de soluționare a problemelor de optimizare definite pe sisteme stochastice cu secvenţă finală de stări; 

d) de soluționare a jocurilor informațional extinse; 
e) de soluționare a problemelor orientării tranzitive în reţelele dinamice. 

 implementarea şi testarea procedurilor de calcul elaborate în sistemele pentru calcule ştiinţifice 

(MATLAB şi Wolfram Mathematica); 

 analiza şi optimizarea complexităţii de calcul şi a timpului real de calcul conform algoritmilor elaboraţi; 

 realizarea unui curs online la tematica proiectului pe platforma educaţională a USM; 

 integrarea rezultatelor obţinute şi a soft-urilor realizate în procesul de instruire, inclusiv şi prin tipărirea 

materialelor cu aspect didactic 

III. Termenul executării 

01.01.2017 – 31.12.2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

200,0 mii lei + 40,0 mii lei (cofinanțare) 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată: 100,0 mii lei Executată: 100,0 mii lei 

VI. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

LCȘ “Modelare Matematică și Optimizare”, Departamentul Matematică 

VII. Executorii   

VIII. Sumarul activităţilor realizate pînă în prezent (perioada realizării proiectului) 

Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului 

 elaborarea metodelor de soluționare a 

proble-melor de optimizare discretă pe 

sisteme sto-chastice Markov și rețele 

dinamice discrete; 

 obţinerea metodelor de soluționare a unor 

probleme de optimizare pe sisteme 

stochas-tice cu secvență finală de stări; 

 argumentarea teoretică a algoritmilor sec-

vențiali și paraleli de soluționare a unor 

clase generalizate de probleme de control 

 determinarea strategiilor optime, a duratei de joc și a 
probabilităților de câștig în jocurile definite pe siste-me 

stochastice cu secvență finală de stări, stări inter-

dependente şi timp de trecere atât unitar, cât şi real; 

 caracterizarea probabilistică a costului total în siste-mele 

cu secvenţă finală de stări, costuri de trecere reale şi 

probabilităţi de trecere dinamice; 

 studierea sistemelor dinamice cu secvenţă finală de stări şi 
probabilităţi de trecere aproape asimptotic periodice; 

 optimizarea algoritmilor elaboraţi anterior pentru 

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

1. Lazari Alexandru, dr., cercetător științific superior 

2. Grigoriu Nicolae, dr., cercetător științific 

3. Buzatu Radu, dr., cercetător științific 

4. Cocîrlă Mihai, doctorand, cercetător științific stagiar 

5. Teacă Maria, masterand, tehnician 
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optimal discret pe sisteme stochastice 

Markov; 

 elaborarea algoritmilor secvențiali și 

paraleli de soluționare a problemelor de 

control optimal pe sisteme stochastice cu 

secvenţă finală de stări; 

 elaborarea algoritmilor de soluționare a 

unor clase de jocuri determinate de 

problemele decizionale Markov și de 

problemele stochastice de control optimal 

discret; 

 obținerea metodelor de soluționare a 

jocurilor definite pe sisteme cu secvență 

finală de stări; 

 determinarea condițiilor de existență a 

echilibrului Nash în jocurile analizate; 

 elaborarea metodelor de soluționare a 
unor probleme de orientare tranzitivă în 

rețele dinamice; 

 obţinerea procedurilor de calcul 

implemen-tate în program soft de 

specialitate; 

– analizarea complexității de calcul a 

metode-lor elaborate; 

– analizarea timpului de execuție a procedu-

rilor de calcul implementate. 

descompunerea matricelor stochastice în raport cu valorile 

proprii ale ei; 

 studierea claselor particulare de grafuri tranzitiv orientabile 

obţinute prin reorientarea sau orientarea parţială a 

grafurilor tranzitive; 

 optimizarea algoritmilor elaboraţi anterior pentru 

soluţionarea jocurilor informaţional extinse; 

 studierea aspectelor de paralelism la caracterizarea 

probabilistică a repartiţiilor recurent liniare omogene și a 

sistemelor cu secvență finală de stări; 

 elaborarea algoritmilor de soluționare a problemei de 
acoperire și divizare a grafurilor neorientate în mulțimi d-

convexe și d-convexe netriviale; 

 studierea problemei de optimizare a structurii 

administrativ-teritoriale a Republicii Moldova; 

 analizarea problemei amplasării centrelor de deservire prin 
prisma mulțimilor d-convexe pe structuri discrete; 

 studierea propriteăților grafurilor tranzitiv orientabile în 
teoria jocurilor; 

 studierea proprietăților de miez și nucleu în grafuri 
tranzitiv orientate, grafuri perfecte, clici și grafuri bipartite, 

cu aplicații în jocurile cooperatiste; 

 implementarea și testarea metodelor și algoritmilor 

elaborați utilizând sisteme de calcul matematic; 

 analizarea timpului de execuție a procedurilor de calcul 
implementate; 

 analizarea domeniilor de aplicabilitate ale unor clase de 

probleme. 

IX. Sumarul activităţilor proiectului realizate în perioada evaluată  

Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului 

– elaborarea algoritmilor de soluționare a 

unor clase de jocuri determinate de 

problemele decizionale Markov și de 

problemele stochastice de control optimal 

discret; 

– obținerea metodelor de soluționare a 

jocurilor definite pe sisteme cu secvență 

finală de stări; 

– determinarea condițiilor de existență a 

echilibrului Nash în jocurile analizate; 

– elaborarea metodelor de soluționare a 

unor probleme de orientare tranzitivă în 

rețele dinamice; 

– obţinerea procedurilor de calcul 

implemen-tate în program soft de 

specialitate; 

– analizarea complexității de calcul a 

metode-lor elaborate; 

– analizarea timpului de execuție a 

procedu-rilor de calcul implementate. 

– studierea aspectelor de paralelism la caracterizarea 

probabilistică a repartiţiilor recurent liniare omogene și a 

sistemelor cu secvență finală de stări; 

– elaborarea algoritmilor de soluționare a problemei de 

acoperire și divizare a grafurilor neorientate în mulțimi d-

convexe și d-convexe netriviale; 

– studierea problemei de optimizare a structurii 

administrativ-teritoriale a Republicii Moldova; 

– analizarea problemei amplasării centrelor de deservire 

prin prisma mulțimilor d-convexe pe structuri discrete; 

– studierea propriteăților grafurilor tranzitiv orientabile în 

teoria jocurilor; 

– studierea proprietăților de miez și nucleu în grafuri 

tranzitiv orientate, grafuri perfecte, clici și grafuri 

bipartite, cu aplicații în jocurile cooperatiste; 

– implementarea și testarea metodelor și algoritmilor 

elaborați utilizând sisteme de calcul matematic; 

– analizarea timpului de execuție a procedurilor de calcul 

implementate. 

X. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la proiectul dat 

pe anul 2018 (conform formei 4 din structura raportului) 

– articole din reviste naţionale (categoria A): 

1. BUZATU R., CATARANCIUC S. On Nontrivial Covers and Partitions of Graphs by Convex 
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Sets. Computer Science Journal of Moldova. 2018, n.1 (76), 3-14 p. 
– articole din reviste naţionale (categoria B): 

1. BUZATU R., RABEI C., ROȘCOVAN M. A mathematical model for optimization of 

administrative-territorial organization of the Republic of Moldova, Studia Universitatis 

Moldaviae, Exact and Economic Science, 2018, n. 2 (112), 164-170 p. 
- teze ale comunicărilor la conferințe internaționale: 

1. BUZATU R. A binary linear programming model for minimum convex partition of a graph. 

Proceedings of International summer mathematical school in memoriam V. A. Plotnikov. Odesa 

National University I. I. Mechnikov, Odesa, Ukraine, June 11-16, 2018, p. 89. 

2. BUZATU R. BLP modelling of the convex cover problem of a graph. Proceedings of the  

International scientific conference “Modern problems of mathematics and its application in 

natural sciences and information technologies”, September 17-19, 2018, Chernivtsi, Ukraine, p. 

124. 

3. BUZATU R. Divizarea grafului în mulțimi d-convexe. Unele aplicații. Conferința Anuală a 

Societăți de Științe Matematice din România, Ediția XXIII. Corabia, România, 25-26 mai, 

2018. 

4. BUZATU R. Formularea problemei de acoperire d-convexă netrivilă maximă a grafului 

neorientat în termeni de proramare liniară binară. Conferința “Modelare Matematică, 

Optimizare şi Tehnologii Informaţionale”. Chişinău, Republica Moldova, 12-16 noiembrie, 

2018. 

5. BUZATU R. Improvement of the administrative-territorial structure using mixed integer linear 

programming. Proceedings of the 26
th

 Conference on Applied and Industrial Mathematics 

(CAIM-2018), September 20-23, 2018, Chișinău, Moldova, p. 117. 

6. GRIGORIU N. Grafurile tranzitiv orientabile în soluționarea problemelor aplicative. 

Conferința “Modelare Matematica, Optimizare şi Tehnologii Informaţionale”. Chişinău, 

Republica Moldova, 12-16 noiembrie 2018. 

7. GRIGORIU N. Kernels in Transitively Orientable Graphs. Proceedings of the 26
th

 Conference 

on Applied and Industrial Mathematics (CAIM-2018), September 20-23, 2018, Chișinău, 

Moldova. 

8. LAZARI A. Aspecte de paralelism la caracterizarea probabilistică a repartiţiilor recurent 

liniare omogene. Conferința “Modelare Matematică, Optimizare şi Tehnologii Informaţionale”. 

Chişinău, Republica Moldova, 12-16 noiembrie, 2018. 

9. LAZARI A. Aspecte de paralelism la caracterizarea sistemelor cu secventa finala de stari. 

Conferința Anuală a Societăți de Științe Matematice din România, Ediția XXIII. Corabia, 

România, 25-26 mai, 2018. 
XI. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2018  

Au fost elaborate noi metode și algoritmi de soluționare a jocurilor definite pe sisteme stochastice 

Markov și pe sisteme cu secvență finală de stări. Au fost studiate aspectele de paralelism la caracterizarea 

probabilistică a repartițiilor recurent liniare omogene și a sistemelor cu secvență finală de stări. De 

asemenea, au fost soluționate problemele de acoperire și divizare a grafurilor în mulțimi d-convexe și au 

fost analizate proprietățile grafurilor tranzitiv orientabile. 

Aceste studii sunt parte componentă a unei serii de probleme, ce au o aplicabilitate majoră la 

studierea unor clase de probleme matematice contemporane. În cadrul proiectului au fost analizate aplicații 

practice, precum problema de optimizare a structurii administrativ-teritoriale a Republicii Moldova și 

problema amplasării centrelor de deservire prin prisma mulțimilor d-convexe pe structuri discrete. Metodele 

elaborate au fost argumentate și implementate în formă de proceduri în sisteme moderne de calcul științific. 

Elaborările propuse au o valoare ştiinţifică importantă datorită gradului de noutate şi originalitate al 

domeniului. Impactul rezultatelor este semnificativ datorită posibilităţii de aplicare a acestora la soluţionarea 

diverselor probleme aplicative. Rezultatele științifice obținute pot sta la baza studierii unor procese de luare 

a deciziilor optime și probleme de evoluție și vor putea fi utilizate în procesul de instruire. 
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   Conducătorul proiectului Lazari Alexandru, dr. 
 (nume , prenume , grad, titlu ştiinţific)                    (semnătura)   
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Anexa 1.1a. 

Fişa proiectului pentru tineri cercetători 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Direcţia strategică: 16.02 „Materiale, tehnologii şi produse inovative” 

Codul (cifrul): 18.80012.02.22F 

Denumirea proiectului: Design-ul și asamblarea moleculară a compușilor coordinativi mono-și 

polinucleari ai elementelor d cu liganzi polidentați 

II. Obiectivele proiectului  

Obiectivul principal este sinteza şi dezvoltarea unor familii noi de compuși coordinativi ai elementelor d 

cu nuclearitate sporită şi design prestabilit. Se preconizează utilizarea diferitor metode originale de 

creştere a monocristalelor pentru analiza cu raze X. Va fi studiat influenţa substituenţilor donor-acceptori 

din fragmentul salicilic și radicalul S din tiocarbohidrazidă asupra structurii şi proprietăţilor compuşilor 

finali. Pentru compuşii polinucleari va fi examinată influenţa solventului de reacţie asupra structurii – 

reţelei cristaline, participarea lui la interacţiuni intermoleculare care direct vor influenţa proprietățile 

fizice, magnetice ale materialelor. Vor fi examinate diferite teorii şi modele magnetice pentru evaluarea 

proprietăţilor exacte a compuşilor obţinuţi, stabilirea naturii interacţiunii (J) şi a valorii ei. Vor fi 

evidențiate particularitățile analitice (electrochimice) ale compușilor cuprului și nichelului. 

III. Termenul executării  

01.01.2018 – 31.12.2019 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

200.0 (mii lei) 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată  90.0 (mii lei) Executată  90.0 (mii lei) 

VI. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

USM 

Institutul de cercetare și inovare 

LCȘ: Materiale Avansate în Biofarmaceutică și Tehnică 

VII. Executorii    

VIII. Sumarul activităţilor realizate pînă în prezent (perioada realizării proiectului) 

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului  

1. Design-ul și asamblarea liganzilor 

polidentați 

Design-ul și asamblarea liganzilor polidentați derivați ai 

tiocarbohidrazidei alchilate și aldehidelor salicilice. 

Caracterizarea produșilor de reacție prin metode 

moderne de analiză: RMN, IR, X-Ray. 

Au fost efectuate un șir de sinteze pentru alchilarea 

tiocarbohidrazidei și separarea produșilor finali. 

Produșii de reacție au fost supuși ulterior condensării cu 

compuși carbonilici derivați ai aldehidei salicilice, 

chinolin aldehidei și piridin aldehidei.  

În rezultatul realizării primei etape a proiectului au fost 

separați opt liganzi, cinci dintre care pentru prima dată.  

2. Design-ul și asamblarea compușilor 

coordinativi mono- și binucleari ai 

maganului, cuprului și nichelului 

Sinteza compușilor coordinativi mononucleari ai 

cuprului, manganului și nichelului. Efectuarea reacțiilor 

de asamblare a compușilor binucleari ai cuprului, 

manganului și nichelului.  

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

1 Palamarciuc Oleg, cerc. șt. sup. 

2 Popovici Eugenia, ing. coord. 

3 Stavinschi Mihai, lab. 

4 Scutari M., ing. 
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Au fost efectuate un șir de sinteze pentru obținerea 

compușilor mononucleari ai cuprului, manganului și 

nichelului. Produșii de reacție au fost caracterizați prin 

diferite metode IR, CHNS si analiza structurii cu raze X. 

Produșii manganului și cuprului au fost supuși reacțiilor 

de asamblare binucleară. La moment compușii 

coordinativi binucleari au fost separați și sunt în proces 

de caracterizare și studiu.  

În rezultatul realizării etapei au fost separați, 

caracterizați și studiați zece compuși coordinativi noi 

mono- și bi- nucleari. 

IX. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la 

proiectul dat  pe anul 2018 (conform formei 4 din structura raportului) 

Articol din revista cu factor de impact: 

1. PUI, A.; CORJA, I.; PALAMARCIUC, O. et all. Synthesis and structure of new Zn(II), Cu(II), 

Co(III), Pd(II) and Mn(II) coordination compounds with 2-formylpyridine S-methyl-

isothiosemicarbazide. J. of Molecular Structure, 2018, submited on 25 of October. (I.F. 2.011). 

 

Rapoarte publicate / Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri 

(naţionale / internaţionale): 

2. POPOVICI, E.; PALAMARCIUC, T.; PALAMARCIUC, O. et all. Synthesis and structure of 

manganese complex with N
1
,N

5
-bis-salicylidene-S-CH3-isothiocarbohidrazone. IasiCHEM 2008, p. 

54. 

X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2018  

Ținînd cont că obiectivul principal al proiectului este sinteza și studiul unei familii noi de liganzi și 

compuși coordinativi cu design și diferită nuclearitate pentru primul an putem relata: Au fost obținuți opt 

liganzi polidentați în baza derivaților tiocarbohidrazidei și aldehidelor salicilice, chinolin și 2-

formilpiridinei, cinci dintre care pentru prima dată. Liganzii separați au fost caracterizați fizico-chimic cu 

metode moderne de caracterizare. Ulterior au fost obținuți o serie de compuși coordinativi mononucleari 

ai Cu(II), Mn(III) ți Ni(II) care ulterior au fost asamblați în unități binucleare. Toți produșii separați au 

fost caracterizați fizio-chimic și studiată structura lor cu raze X. Toate caracterizările au fost realizate în 

colaborare cu centrul CERNESIM de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Studiile 

proprietăților materialelor obținute și studiate sunt planificate pentru anul următor. 
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Conducătorul proiectului Palamarciuc Oleg, dr._________________ 

       (nume, prenume, grad, titlu ştiinţific)             (semnătura) 
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Anexa 1.1a. 

Fişa proiectului pentru tineri cercetători 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

 

Direcţia strategică: 16.02 „Materiale, tehnologii şi produse inovative” 

Codul (cifrul): 16.80012.02.12F 

Denumirea proiectului: „Design-ul și asamblarea moleculară a compușilor coordinativi ai fierului cu 

tranziție de spin” 

II. Obiectivele proiectului  

Obiectivul principal al proiectului este sinteza, caracterizarea structurală și proprietățile magnetice ale 

compușilor coordinativi ai fierului cu derivații aromatici ai tiosemicarbazonei aldehidie salicilice. Se 

preconizează sinteza a două tipuri de compuși coordinativi cu formula generală [Fe(L)(HL)]
.
nSolv și 

Kat[Fe(HL)2]
.
nSolv. Pentru fiecare produs livrat va fi studiată structura cristalină cu raze X. Pentru 

realizarea acestui obiectiv vor fi utilizate diferite tehnici de cristalizare (precipitare forțată, difuzie lentă, 

absorpția solventului, interacțiune de suprafață etc.) a produșilor. Vor fi studiate influențele de natură 

chimică: pH, solvent, raport de combinare asupra naturii și geometriei compușilor separați. Vor fi utilizate 

trei tipuri de baze pentru a putea evalua influența cationului asupra proprietăților magnetice: KOH, 

(CH3)4NOH, (C4H9)4NOH. Proprietățile fizice: SQUID, DSC, microscopie electronică, reflectivitate optică 

vor fi studiate la diferite temperaturi, presiune și cîmp magnetic.  

III. Termenul executării  

01.01.2017 – 31.12.2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

200.0 (mii lei) 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată 100.0 (mii lei) Executată 100.0 (mii lei) 

VI. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

USM 

Institutul de cercetare și inovare 

LCȘ: Materiale Avansate în Biofarmaceutică și Tehnică 

VII. Executorii    

VIII. Sumarul activităţilor realizate pînă în prezent (perioada realizării proiectului) 

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului  

1. 2017 

Sinteza agenților de coordinare; 

Proprietățile acido-bazice ale 

liganzilor și sinteza compușilor 

coordinativi cu formula generală 

[FeL(HL)]
.
nSolv 

În urma reacțiilor de transformare a aminelor aromatice au 

fost obținute tiosemicarbazide N4 substituite cu grupe 

aromatice mono sau policondensate. Tiosemicarbazidele 

respective au fost condensate cu derivații aldehidei saliiclice 

iar produșii de reacție au fost utilizați în calitate de liganzi. 

Pentru prima dată sunt raportați liganzi organici tridentati 

derivați ai tiosemicarbazidei ce conțin inele aromatice 

multiple. Liganzii respectivi posedă o reactivitate mai mare 

față de cei cunoscuți. Au fost sintetizați compuși coordinatvi 

cu formula generală [FeL(HL)]
.
nSolv. Pentru materialele 

sintetizate au fost efectuate analizele fizico-chimice: IR și 

raze X pe monocristal. 

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

1  Palamarciuc Tatiana, cerc. șt. sup. 

2 Popușoi Ana, cerc. șt. 

3 Crețu Mihai, cerc. șt. 

4 Sava Mariana, ing.  

5 Guțu Cristina, ing.  
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IX. Sumarul activităţilor proiectului realizate în perioada evaluată  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului 

1. Sinteza și caracterizarea compușilor 

coordinativi cu formula generală 

Kat[FeL2]
.
nSolv. Studiul proprietăților 

magnetice ale materialelor sintetizate. 

Liganzii sintetizați în etapele precedente care conțin în 

structură inele aromatice multiple au fost folosiți în 

sinteza compușilor coordinativi ai fierului(III) cu 

formula generală: Kat[FeL2]
.
nSolv. Produșii de reacție 

au fost caracterizați prin diferite metode fizico-chimice 

moderne. Pentru unii compuși a fost posibilă analiza 

structurii cu raze X pe monocristal. Studiile 

proprietăților magnetice au fost efectuate în colaborare 

cu Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava 

laboratorul NANOMAT.  

În rezultat au fost separați și caracterizați zece compuși 

coordinativi noi cu formula generală Kat[FeL2]
.
nSolv și 

[FeL(HL)]
.
nSolv. Proprietățile magnetice în temperatură 

demonstrază un comportament paramagnetic obișnuit cu 

o cuplare antiferomagnetică slabă la temperaturi joase. 

Drept urmare au fost efectuate studii magnetice cu 

aplicarea presiunii. Rezultatele masurătorilor sub 

presiune pun în evidență tranziții de spin la temperaturi 

apropiate de temperatura camerei. Rezultatele obținute 

pun în evidență valoare aplicativă a acestor materiale și 

anume aplicabilitatea lor în calitate de întrerupători 

moleculari dependenți de presiune. 

 

X. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la 

proiectul dat  pe anul 2018 (conform formei 4 din structura raportului) 

Articol din revista cu factor de impact: 

1. PALAMARCIUC, T.; POPOVICI, E.; ROTARU, A. et all., Presure induce spin crossover in 

Iron(III) coordination compounds, Inorg. Chem, 2018, submited on 15 of November. (I.F. 4.70). 

 

Rapoarte publicate / Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri 

(naţionale / internaţionale): 

2. PALAMARCIUC, T.; POPOVICI, E.; PALAMARCIUC, O. et all. Synthesis and properties of 

some spin crossover materials based on Fe(II) and Fe(III). IasiCHEM 2008, p. 21. 

XI. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2018  

Rezultatele principale ale acestui studiu (proiect) relevă: Au fost sintetizați o nouă serie de liganzi 

organici derivați ai tiosemicarbazidei care conțin în structură multimple inele aromatice. Liganzii 

obținuți au fost folosiți în sinteza compușilor coordinativi ai fierului(III). Drept urmare au fost obținuți 

zece compuși coordinativi noi cu formula generală Kat[FeL2]
.
nSolv și [FeL(HL)]

.
nSolv. Proprietățile 

magnetice în temperatură demonstrază un comportament paramagnetic obișnuit cu o cuplare 

antiferomagnetică slabă la temperaturi joase. Drept urmare au fost efectuate studii magnetice cu 

aplicarea presiunii. Rezultatele masurătorilor sub presiune pun în evidență tranziții de spin la 

temperaturi apropiate de temperatura camerei. Rezultatele obținute pun în evidență valoare aplicativă a 

acestor materiale și anume aplicabilitatea lor în calitate de întrerupători moleculari dependenți de 

presiune. Este de menționat faptul că măsurătorile magnetice au fost efectuate în colaborare cu 

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava laboratorul NANOMAT. 
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Activitatea editorială (publicaţii) în anul 2018 
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Conducătorul proiectului Palamarciuc Tatiana, cerc. șt. sup. 

       (nume, prenume, grad, titlu ştiinţific)             (semnătura) 
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FIŞELE PROIECTELOR DIN CADRUL PROGRAMELOR DE STAT 
 

Anexa 1.2.  

  
Fişa proiectului din cadrul Programului de stat 

 

I. Codul şi denumirea proiectului  

Codul: 17.00419.06.01F  

Denumirea: 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 

II. Denumirea Programului de stat, Denumirea direcţiei strategice 

Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS 

Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953” 

Direcţia strategică: 18.06 Patrimoniu naţional şi dezvoltare a societăţii 

III. Obiectivele proiectului  

Scopul proiectului: cercetarea istorică complexă a memoriei traumatizante a victimelor regimului totalitar 

comunist în RSS Moldovenească în anii 1940-1941, 1944-1953 cu scopul elucidării politicilor și 

practicilor represive aplicate în perioada instaurării puterii sovietice. Cercetările sunt realizate în 

localitățile din regiunea de centru a Republicii Moldova, iar proiectul reprezintă continuarea eforturilor 

științifice de recuperare, digitizare și cercetare a memoriilor și mărturiilor documentare din cadrul 

proiectului MEMOREC, astfel, următoarea etapă ale cercetărilor implicând aprofundarea investigațiilor 

privind fenomenul totalitar-comunist în RSS Moldovenească și consecințele lui asupra mentalului 

colectiv. 

Obiectivele proiectului: recuperarea, digitizarea memoriilor și mărturiilor documentare, cercetarea 

interdisciplinară a procesului de rememorare a traumei și comunicării inter-generaționale a memoriei 

traumatizante; analiza strategiilor de supravieţuire şi practicilor de integrare socială a victimelor regimului 

totalitar-comunist; diseminarea în mediul academic și societatea civilă a rezultatelor cercetării; antrenarea 

tinerei generații, inclusiv cercetători în formare, în procesul de recuperare și valorificare a memoriei 

victimelor regimului totalitar-sovietic în RSS Moldovenească.  

IV. Termenul executării  

2 ani: 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2018 

V. Volumul total planificat al finanţării 

(mii lei) 

320,0 (trei sute douăzeci) mii lei 

VI. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată  (mii lei) 

160,0 

Executată (mii lei) 

160,0 

VII. Volumul cofinanţării (mii lei) 

USM – 5,0 (cinci) mii lei şi Centrul de Excelență Institutul „ProMemoria”  – 5,0 (cinci) mii lei 

VIII. Organizaţiile, subdiviziunile – executori ai proiectului (institut, laborator, secţie, sector etc.) 

Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea de Istorie și Filosofie 

Centrul de Excelență Institutul de Istorie Socială „ProMemoria” 

IX. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

1.  COJOCARU, Ludmila, dr. conf. univ. – director de proiect 

2.  PETRENCU, Anatol, prof. univ., dr. hab. – cercetător științific principal 

3.  BOLEA, Zinaida, dr. conf. univ. – cercetător științific superior 

4.  CORMAN, Galina, dr. conf. univ. – cercetător științific superior 

5.  OLARU-CEMÎRTAN, Viorica, dr. conf. univ. – cercetător științific superior 

6.  DAN, Radu, drd. – cercetător șt. stagiar 

7.  COTOVIȚCAIA, Galina – tehnician cat. I 

8.  LÎSÎI, Tatiana – tehnician cat. I 

X. Sumarul activităţilor realizate până în prezent 
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 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului  

1.  Colectarea digitalizată a memoriilor 

victimelor și martorilor instaurării 

regimului totalitar-comunist în RSS 

Moldovenească în perioada anilor 1940-

1941, 1944-1953 în localitățile din 

raioanele de сentru ale Republicii 

Moldova 

Colectarea circa 52 studii de caz cu mărturii de 

istorie orală la tema de cercetare a proiectului, 

colectate din regiunea de centru a Republicii Moldova, 

cu transmiterea dreptului de autor de către persoana 

intervievată către intervievator pentru a fi publicate și 

puse în circuitul științific în cadrul proiectului. 

2.  Sinteza și analiza materialului de teren și 

documentelor din arhivele de familie 

referitoare la memoria primilor ani de 

ocupație sovietică și etapele instaurării 

regimului totalitar-comunist în RSSM în 

perioada anilor 1940-1941, 1944-1953 

1. Elaborarea, editarea și publicarea colecției de 

documente care valorifică materialul de arhivă și 

documentele de istorie orală colectate de la 

supraviețuitorii regimului totalitar-comunist: 

COJOCARU, Ludmila D. (editor), Arhivele memoriei: 

recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei 

victimelor regimului totalitar-comunist din Republica 

Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii. 

Documente. Studii de caz. Cercetări realizate in 

localităţile din centrul Republicii Moldova. Vol. I, 

tom 3. Chişinău: Tipografia Balacron, 2017. 336 p. 

ISBN 978-9975-128-54-4   

1. Elaborarea, editarea și publicarea unei colecții 

de studii care valorifică materialele conferinței 

științifice internaționale Memoria ca patrimoniu 

cultural în Lituania și Moldova:  

POSTICĂ, Elena; COJOCARU, Ludmila D. (editori) 

Exercițiul memoriei. Conferinţa ştiinţifică 

internaţională Memoria ca patrimoniu cultural în 

Lituania şi Moldova: studii şi materiale. Vol. I. 

Chişinău: Balacron, 2019. 176 p. (Colecția Exercițiul 

Memoriei)  ISBN 978-9975-3288-5-2 

2. Elaborarea și prezentarea Expoziției foto-

documentare itinerante  
„În cătuşele Siberiei. Copii basarabeni deportaţi de 

regimul totalitar-comunist în perioada anilor 1940-

1941, 1944-1953” (autori E. Postică, L. Cojocaru), în 

cooperare cu Muzeul Național de Istorie a Moldovei 
3.  Publicare articole șt. în ediții periodice 

naț./int. sau colecții de studii/documente 

(0,6 c.a.) 

În studiile elaborate a fost analizat și valorificat 

materialul de istorie orală colectat în rezultatul 

documentărilor de teren și coroborării materialelor de 

arhivă. 36 de studii științifice au fost prezentate spre 

publicare în ediții periodice naționale și internaționale. 

4.  Conjugarea experienței acumulate de 

cercetători din diferite domenii în 

procesul cercetare și valorificare 

științifică a memoriei victimelor 

regimului stalinist în RSS 

Moldovenească 

1. Conferință științifică internațională „Crimele 

comunismului și memoria victimelor regimului 

totalitar-comunist. Probleme, realizări, perspective 

de cercetare”, Chișinău, 19-20 octombrie 2018 

2. Seminarul teoretic-metodologic al Programului de 

Stat „Recuperarea și valorificarea istorică a 

memoriei victimelor regimului totalitar-comunist 

din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-

1941, 1944-1953”, cu participarea reprezentaților 

proiectului din zona de centru, în cooperare cu 

colegii de la Universitatea de Stat „B.P. Hașdeu” 

din Cahul, Sala „Gr. Vieru”, Cahul, 18 aprilie 2018 

3. Masa rotundă cu participarea organizatorilor 

expoziției „Război după război: rezistenta 
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antisovietica în Lituania în anii 1944-1953” 

a Muzeului Ocupației și Luptei pentru Libertate din 

Vilnius, Chișinău, 19 octombrie 2018 

4. Organizarea vernisării Expoziției foto-

documentare internaționale „Românii în Gulag” 

(autori E. Postică, L. Cojocaru), în cooperare cu 

MNIM și cu MECC, în centre muzeistice și 

instituții publice din România, Estonia, Lituania, 

ianuarie-decembrie 2018 

5. Organizarea vernisării Expoziției foto-

documentare internaționale „Sub cer străin. 

Locuitorii Lituaniei în lagărele şi locurile de exil 

din URSS. Anii 1940-1958” a Muzeului Ocupației 

și Luptei pentru Libertate din Lituania, în săli de 

expoziții a muzeelor din România și Republica 

Moldova 

6. Organizarea vernisării Expoziției foto-

documentare internaționale „Război după război: 

rezistenta antisovietica în Lituania în anii 1944-

1953” a Muzeului Ocupației și Luptei pentru 

Libertate din Lituania, în cooperare cu MNIM, în 

centre muzeistice din Republica Moldova (mun. 

Chișinău, mun. Soroca, mun. Bălți) 

 

XI. Sumarul activităţilor proiectului realizate în perioada evaluată  

 

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului  

5.  Colectarea digitalizată a memoriilor 

victimelor și martorilor instaurării 

regimului totalitar-comunist în RSS 

Moldovenească în perioada anilor 1940-

1941, 1944-1953 în localitățile din 

raioanele de сentru ale Republicii 

Moldova 

Colectarea circa 52 studii de caz cu mărturii de 

istorie orală la tema de cercetare a proiectului, 

colectate din regiunea de centru a Republicii Moldova, 

cu transmiterea dreptului de autor de către persoana 

intervievată către intervievator pentru a fi publicate și 

puse în circuitul științific în cadrul proiectului. 

6.  Sinteza și analiza materialului de teren și 

documentelor din arhivele de familie 

referitoare la memoria primilor ani de 

ocupație sovietică și etapele instaurării 

regimului totalitar-comunist în RSSM în 

perioada anilor 1940-1941, 1944-1953 

1. Elaborarea, editarea și publicarea colecției de 

documente care valorifică materialul de arhivă și 

documentele de istorie orală colectate de la 

supraviețuitorii regimului totalitar-comunist: 

COJOCARU, Ludmila D. (editor), Arhivele memoriei: 

recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei 

victimelor regimului totalitar-comunist din Republica 

Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii. 

Documente. Studii de caz. Cercetări realizate in 

localităţile din centrul Republicii Moldova. Vol. I, 

tom 3. Chişinău: Tipografia Balacron, 2017. 336 p. 

ISBN 978-9975-128-54-4   

2. Elaborarea, editarea și publicarea unei colecții 

de studii care valorifică materialele conferinței 

științifice internaționale Memoria ca patrimoniu 

cultural în Lituania și Moldova:  

POSTICĂ, Elena; COJOCARU, Ludmila D. (editori) 

Exercițiul memoriei. Conferinţa ştiinţifică 

internaţională Memoria ca patrimoniu cultural în 

Lituania şi Moldova: studii şi materiale. Vol. I. 

Chişinău: Balacron, 2019. 176 p. (Colecția Exercițiul 
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Memoriei)  ISBN 978-9975-3288-5-2 

3. Elaborarea și prezentarea Expoziției foto-

documentare itinerante  
„În cătuşele Siberiei. Copii basarabeni deportaţi de 

regimul totalitar-comunist în perioada anilor 1940-

1941, 1944-1953” (autori E. Postică, L. Cojocaru), în 

cooperare cu Muzeul Național de Istorie a Moldovei 

4.  Publicare articole șt. în ediții periodice 

naț./int. sau colecții de studii/documente 

(0,6 c.a.) 

În studiile elaborate a fost analizat și valorificat 

materialul de istorie orală colectat în rezultatul 

documentărilor de teren și coroborării materialelor de 

arhivă. 36 de studii științifice au fost prezentate spre 

publicare în ediții periodice naționale și internaționale. 

5.  Conjugarea experienței acumulate de 

cercetători din diferite domenii în 

procesul cercetare și valorificare 

științifică a memoriei victimelor 

regimului stalinist în RSS 

Moldovenească 

1. Conferință științifică internațională „Crimele 

comunismului și memoria victimelor regimului 

totalitar-comunist. Probleme, realizări, perspective 

de cercetare”, Chișinău, 19-20 octombrie 2018 

2. Seminarul teoretic-metodologic al Programului 

de Stat „Recuperarea și valorificarea istorică a 

memoriei victimelor regimului totalitar-comunist 

din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-

1941, 1944-1953”, cu participarea reprezentaților 

proiectului din zona de centru, în cooperare cu 

colegii de la Universitatea de Stat „B.P. Hașdeu” 

din Cahul, Sala „Grigore Vieru”, Cahul, 18 aprilie 

2018 

3. Masa rotundă cu participarea organizatorilor 

expoziției „Război după război: rezistenta 

antisovietica în Lituania în anii 1944-1953” 

a Muzeului Ocupației și Luptei pentru Libertate 

din Vilnius, Chișinău, 19 octombrie 2018 

4. Organizarea vernisării Expoziției foto-

documentare internaționale „Românii în Gulag” 

(autori E. Postică, L. Cojocaru), în cooperare cu 

MNIM și cu MECC, în centre muzeistice și 

instituții publice din România, Estonia, Lituania, 

ianuarie-decembrie 2018 

5. Organizarea vernisării Expoziției foto-

documentare internaționale „Sub cer străin. 

Locuitorii Lituaniei în lagărele şi locurile de exil 

din URSS. Anii 1940-1958” a Muzeului Ocupației 

și Luptei pentru Libertate din Lituania, în săli de 

expoziții a muzeelor din România și Republica 

Moldova 

6. Organizarea vernisării Expoziției foto-

documentare internaționale „Război după 

război: rezistenta antisovietica în Lituania în anii 

1944-1953” a Muzeului Ocupației și Luptei pentru 

Libertate din Lituania, în cooperare cu MNIM, în 

centre muzeistice din Republica Moldova (mun. 

Chișinău, mun. Soroca, mun. Bălți) 

 

XII. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la 

proiectul dat pe anul 2018 (conform formei 4 din structura raportului) 

Colecție de studii: 

1. COJOCARU, Ludmila D. (editor). Arhivele memoriei: recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei 

victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii. 
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Documente. Studii de caz. Cercetări realizate în localităţile din centrul Republicii Moldova. Vol. I, tom 

3. Chişinău: Balacron, 2018. 336 p. ISBN 978-9975-128-54-4 

2. POSTICĂ, Elena; COJOCARU, Ludmila D. (editori) Exercițiul memoriei. Conferinţa ştiinţifică 

internaţională Memoria ca patrimoniu cultural în Lituania şi Moldova: studii şi materiale. Vol. I. 

Chişinău: Balacron, 2019. 176 p. (Colecția Exercițiul Memoriei)  ISBN 978-9975-3288-5-2 

Compartimente în publicații peste hotare: 
1. BOLEA, Zinaida. Particularități ale funcționării defensive în fenomenul deportărilor din RSS 

Moldovenească. În: Prolegomene din istoria psihologiei din Republica Moldova. Coord. G. 

MOHAMMADIFARD, S. RUSNAC. Iași: Pan Europe, 2018, pp. 156-164. ISBN 978-973-8483-84-2 

2. COJOCARU, Ludmila D. „My Parents were dubbed enemy of the people”: Issues and Perspectives on 

Approaching Silence in oral History Research. În: Histories (Un)Spoken: Strategies of Survival and 

Social-Professional Integration in Political Prisoner’ Families in Communist Central and Eastern 

Europe in the ’50s and ’60s. Editors C. BUDEANCĂ, D. BATHORY, Münster: LIT Verlag, 2018, pp. 

326-340. ISBN 3643909837, 9783643909831 

3. COJOCARU, Ludmila D. Growing Up Soviet in the Age of Gulag: Repressive Politics of Sovietisation 

toward the Minor Persons of the Moldavian SSR (1940-1941, 1944-1953). In: La granița dintre științe: 

istorie, mentalități, imaginar. Omagiu Profesorilor Simona și Toader Nicoară la vârsta de 60 de ani. 

Coordonatori O. GHITTA, Gh. NEGUSTOR, Cluj-Napoca: Ed. Argonaut-Mega, 2017, pp. 942-972. 

ISBN 978-973-109-768-8, ISBN 978-606-543-931-3 

 

Compartimente în publicații naţionale: 

1. COJOCARU, Ludmila D., Radu DAN, Galina COTOVIȚCAIA. Larisa Lașchevici: „În această țară 

mulți bărbați au murit”. În: Arhivele memoriei: recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei 

victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii. 

Documente. Studii de caz. Cercetări realizate in localităţile din centrul Republicii Moldova. Editor 

Ludmila D. COJOCARU. Vol. I, tom 2. Chişinău: Balacron, 2018, pp. 7-54. ISBN 978-9975-936-97-2 

2. COJOCARU, Ludmila D., Virgiliu BÎRLĂDEANU. Elena Ceban: „Fuga din umbră”. În: Arhivele 

memoriei: recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din 

Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii. Documente. Studii de caz. Cercetări realizate 

in localităţile din centrul Republicii Moldova. Editor Ludmila D. COJOCARU. Vol. I, tom 2. 

Chișinău: Balacron, 2018, pp. 55-162. ISBN 978-9975-936-97-2 

3. COJOCARU, Ludmila D., Romina LUNGU. Emil Rusu: „Sistemul a născut monștri”, În: Arhivele 

memoriei: recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din 

Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii. Documente. Studii de caz. Cercetări realizate 

in localităţile din centrul Republicii Moldova. Editor Ludmila D. COJOCARU. Vol. I, tom 2. 

Chișinău: Balacron, 2018, p. 163-276. ISBN 978-9975-936-97-2 

4. COJOCARU, Ludmila D., Virgiliu BÎRLĂDEANU, Carolina BOSCAN. Parascovia Ciloci: „Au venit 

la unu de noapte, au bătut în ușă…” În: Arhivele memoriei: recuperarea şi valorificarea istorică a 

memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. 

Memorii. Documente. Studii de caz. Cercetări realizate în localităţile din centrul Republicii Moldova. 

Editor L. COJOCARU. Vol. I, tom 3. Chişinău: Balacron, 2018, pp. 30-55. ISBN 978-9975-128-54-4 

5. COJOCARU, Ludmila D., Virgiliu BÎRLĂDEANU, Galina COTOVIȚCAIA. Ilie Șupac: Copilăria în 

casa de copii. În: Arhivele memoriei: recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor 

regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii. Documente. 

Studii de caz. Cercetări realizate în localităţile din centrul Republicii Moldova. Editor L. 

COJOCARU. Vol. I, tom 3. Chişinău: Balacron, 2018, pp. 10-44. ISBN 978-9975-128-54-4 

6. BÎRLĂDEANU, Virgiliu, COJOCARU, Ludmila D., Ana CUCULESCU. Vera Calistru: „Moldovenii 

unde i-ai duce, să crape pământul, dar ei totuna sapă o fântână și pun un copac”. În: Arhivele 

memoriei: recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din 

Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii. Documente. Studii de caz. Cercetări realizate 

in localităţile din centrul Republicii Moldova. Editor Lidia PĂDUREAC. Vol. III, tom 2. Chișinău: 

Balacron, 2017, pp. 7-78. ISBN 978-9975-936-96-5 

7. COJOCARU, Ludmila D., Virgiliu BÎRLĂDEANU. Vasile Sadovici: „Erau împotriva puterii 

sovietice”. În: Arhivele memoriei: recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor 

regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii. Documente. 

Studii de caz. Cercetări realizate in localităţile din centrul Republicii Moldova. Editor Lidia 

PĂDUREAC. Vol. III, tom 2. Chișinău: Balacron, 2017, pp. 79-94. ISBN ISBN 978-9975-936-96-5 
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8. DAN, Radu. Leonid Gavrilovici: „Noi, cei deportați în 1941”. În: Arhivele memoriei: recuperarea şi 

valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică 

Socialistă Moldovenească. Memorii. Documente. Studii de caz. Cercetări realizate în localităţile din 

centrul Republicii Moldova. Editor L. COJOCARU. Vol. I, tom 3. Chişinău: Balacron, 2018, pp. 56-

77. ISBN 978-9975-128-54-4 

9. DAN, Radu. Petru Fluier: „Copii deportați”. În: Arhivele memoriei: recuperarea şi valorificarea 

istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă 

Moldovenească. Memorii. Documente. Studii de caz. Cercetări realizate în localităţile din centrul 

Republicii Moldova. Editor L. COJOCARU. Vol. I, tom 3. Chişinău: Balacron, 2018, pp. 215-244. 

ISBN 978-9975-128-54-4 

10. OLARU-CEMÎRTAN, Viorica. Maria Brânză: „Bade Isaie, mata ai murit și apoi ai înviat!”. În: 

Arhivele memoriei: recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-

comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii. Documente. Studii de caz. 

Cercetări realizate în localităţile din centrul Republicii Moldova. Editor L. COJOCARU. Vol. I, tom 

3. Chişinău: Balacron, 2018, pp. 78-101. ISBN 978-9975-128-54-4 

11. OLARU-CEMÎRTAN, Viorica. Oglindă Larisa: „Era foarte mult tineret acolo”. În: Arhivele memoriei: 

recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica 

Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii. Documente. Studii de caz. Cercetări realizate în 

localităţile din centrul Republicii Moldova. Editor L. COJOCARU. Vol. I, tom 3. Chişinău: Balacron,  

2018, pp. 102-133, ISBN 978-9975-128-54-4 

12. PETRENCU, Anatol. Gheorghi Kirov: „Eu țin minte!” În: Arhivele memoriei: recuperarea şi 

valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică 

Socialistă Moldovenească. Memorii. Documente. Studii de caz. Cercetări realizate în localităţile din 

centrul Republicii Moldova. Editor Ludmila D. COJOCARU. Vol. I, tom 2. Chişinău: Balacron, 2018, 

pp. 278-316. ISBN 978-9975-936-97-2 

13. PETRENCU, Anatol. Vera Bejenaru: „Acest val de deportare [1941] a fost cel mai dramatic…”. În: 

Arhivele memoriei: recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-

comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii. Documente. Studii de caz. 

Cercetări realizate în localităţile din centrul Republicii Moldova. Editor L. COJOCARU. Vol. I, tom 

3. Chişinău: Balacron, 2018, pp. 134-155. ISBN 978-9975-128-54-4 

14. PETRENCU, Anatol. Prefaţă. În: CUROŞ, P. Soarta familiei Curoş (povestire). Chişinău: s.n.,  2018, 

pp. 3-6. ISBN 978-9975-139-46-5 

 

Articole din reviste de peste hotare/cu factor de impact: 

1. BOLEA, Zinaida, NACU, Anatol, The Unelaborated Trauma of Deportations. Romanian Journal of 

Psychoanalysis, 2018, 11 (1), 51-65. ISSN: 22851518, doi:10.26336/rjp.2018-1101-5 

2. BOLEA, Zinaida. Perspective psihologice în cercetarea memoriei deportărilor staliniste. Academica. 

Revistă editată de Academia Română. 2017, XXVII (324-325), 70-76. ISSN: 1220-5737  

3. COJOCARU, Ludmila D. Memoria sensibilă a unei experiențe traumatice – copiii Gulagului. 

Academica. Revistă editată de Academia Română. 2017, XXVII (324-325), 60-69. ISSN: 1220-5737 

4.  PETRENCU, Anatol. Programul de Stat „Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor 

regimului totalitar comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941 şi 1944-1953” – 

oportunitatea unui proiect de cunoaștere istorică. Academica. Revistă editată de Academia Română. 

2017, XXVII (324-325), 49-54. ISSN: 1220-5737 

5. PETRENCU, Anatol. Восстановление травмированной памяти (на основе устной истории 
депортированных людей из Молдавской ССР (1941, 1949, 1951 гг.). Iсторичнi i полiтологчнi 

дослiдження. Науковий журнал. 2018, 3, 192-197, ISSN 2079-1828 

 

Articole în reviste naţionale:  

1. BOLEA, Zinaida. Modificări ale realităților psihopatologice: dinamici și provocări. Studia Universitas 

Moldaviae, seria „Științe ale Educației”. 2018, nr. 9 (119), 10-14. ISSN 1857-2103 

2. BOLEA, Zinaida, PODUBNÎI, C. Imaginea figurilor parentale în consultația psihanalitică: cercetare și 

psihoterapie. Studia Universitas Moldaviae, seria „Științe ale Educației”. 2018, nr. 9 (119), 294-298. 

ISSN 1857-2103 

3. BOLEA, Zinaida, CUREA, I. Perspective psihanalitice asupra fenomenului periculozității și 

agresivității umane. Studia Universitas Moldaviae, seria „Științe ale Educației”. 2018, nr. 9 (119), 302-

306. ISSN 1857-2103   
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4. COJOCARU, Ludmila D., BÎRLĂDEANU Virgiliu. Deportări staliniste din Basarabia. Voci din 

mulțime. „A fost noaptea de marți spre miercuri când ne-au ridicat. Mama frământa pâinea, iar tata 

plângea”. Historia. 2018, nr. 197 (iunie), 38-47. ISSN 2286-0258   

5. PETRENCU, Anatol. Importanţa ştiinţifică a memoriilor în cercetarea trecutului: cazul deportărilor din 

RSS Moldovenească. În:  Revista ART-EMIS. Magazin Cultural, 2018, nr. 89, https://www.art-

emis.ro/istorie/5156-importanta-stiintifica-a-memoriilor-in-cercetarea-trecutului-cazul-deportarilor-

din-rss-moldoveneasca.html. ISSN, ISSN-L 2247-4374 

 

Teze la conferințe științifice: 
1. BOLEA, Zinaida. Valențe transferențiale și contratransferțiale în interviurile cu persoanele deportate. În: 

Conferința Științifico-practică Națională cu participare Internațională a Asociației Balint din Moldova, 

ediția a 3-a, comasat cu Weekend de Vară a Asociației Balint din România „Profilaxia sindromului 

Burnout în sistemul medical prin dezvoltarea rezilienței emoționale”, 10-13 mai 2018. Editor Asociația 

Balint din RM et. al. Chișinău: Tipocart Print, 2018, pp. 17-26, ISBN 978-9975-133-95-1 

2. BOLEA, Zinaida. Particularități ale funcționării defensive în fenomenul deportărilor din RSS 

Moldovenească. În: Conferința științifică internațională „Prolegomene din istoria psihologiei în 

Republica Moldova”, Iași, România, Chișinău, Moldova, 4 mai 2019. Resp. de ediție I. GALBEN. Iași: 

Ed. Pan Europe, 2018, pp. 156-164. ISBN 978-973-8483-84-2 

3. BOLEA, Zinaida. Polemici asupra validității memoriei traumatizante. În: Materialele conferinței 
științifice naționale cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare”, 8-9 noiembrie, 
2018, USM, Chișinău. Chișinău: CEP USM, pp. 241-244. ISBN 978-9975-142-47-2. 

4. BOLEA, Zinaida. Interviewer’s Perspective on Psychotherapeutic Aspects Specific to Interviews with 
Deported Persons. In: Proceedings of CEEA 2018. The Fifth International Conference on Adult 
Education. Education for values – continuity and context, Iași (Romania, 25-27 April 2018) – Chișinău 
(Republic of Moldova, 27-28 April 2018). Bologna: Ed. Learning, 2018, pp. 71-79. ISBN 978-88-87729-
48-1 

5. DAN, Radu. Relațiile autorităților românești cu locuitorii orașului Odessa în timpul administrației 

românești (1941-1944). În: Materialele conferinței științifice internaționale „Perspectivele și 

Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației”, Universitatea de Stat „B.P. 

Hasdeu” din Cahul, 7 iunie 2018, vol. II. Cahul, 2018, pp. 255-259. ISBN 978-9975-88-040-4; 978-

9975-88-042-8 

6. DAN, Radu. Orașul Odessa în perioada administrației românești (1941-1944). În: Materialele 

conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale “Contribuţia tinerilor cercetători la dezvoltarea 

administraţiei publice”, 23 februarie 2018, Chișinău, Academia de Administrare Publică. Chișinău, 

2018, pp. 280-290. ISBN 978-9975-136-69-3 

7. PETRENCU, Anatol. Colaboraţionismul basarabeano-sovietic: abordarea problemei. În: Sesiunea 

ştiinţifică a departamentului Istoria Românilor, Universală şi Arheologie, ed. a V-a, Program. 

Rezumatele comunicărilor. Chişinău: CEP USM, 2018, p. 60. ISBN 978-9975-71-995-7 

 

 

XIII. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute (până la 200 de cuvinte), 2018  

Se evidenţiază valoarea teoretică, în comparaţie cu lucrările existente în ţară şi peste hotare, a rezultatelor 

ştiinţifice teoretice fundamentale, se evidenţiază eficienţa tehnico-economică ori socială, recomandările 

principale vizând implementarea rezultatelor ştiinţifice aplicative şi a elaborărilor tehnico-ştiinţifice 

executate, importanţa şi impactul lor asupra dezvoltării ştiinţei, economiei şi culturii naţionale a  R. 

Moldova, beneficiarii rezultatelor. 

Proiectul a reușit să promoveze un domeniu nou de cercetare pentru mediul științific din Republica 

Moldova, contribuind la sincronizarea teoretică și metodologică novatorie aplicată în instituțiile de 

occidentale de cercetare în domeniu. Rezultatele studiilor de teren prin metoda istoriei orale, în complex cu 

metoda observației participative și etnografică, au fost valorificate în comunicările științifice și studii 

prezentate la conferințe științifice naționale și internaționale.  

Proiectul a extins și diseminat experiența de cercetare și valorificare a memoriei colective prin elaborarea 

colecției de documente de istorie orală (colecția Arhivele Memoriei), materiale-suport pentru programele de 

studii de nivel universitar, crearea bazelor de date la nivelul centrelor de instruire, resurse web, organizarea 

seminarelor pentru profesorii școlari. Participarea la evenimentele științifice din domeniu a susținut 

schimbul de experiență cu cercetătorii de peste hotare și din alte centre de studiu din Republica Moldova. 

https://www.art-emis.ro/istorie/5156-importanta-stiintifica-a-memoriilor-in-cercetarea-trecutului-cazul-deportarilor-din-rss-moldoveneasca.html
https://www.art-emis.ro/istorie/5156-importanta-stiintifica-a-memoriilor-in-cercetarea-trecutului-cazul-deportarilor-din-rss-moldoveneasca.html
https://www.art-emis.ro/istorie/5156-importanta-stiintifica-a-memoriilor-in-cercetarea-trecutului-cazul-deportarilor-din-rss-moldoveneasca.html
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Proiectul a contribuit substanțial la constituirea bazei de date digitale tematice în domeniul istoriei și 

memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din perioada RSS Moldovenească, promovarea paginilor 

web la nivel de comunități locale dedicate temei victimelor regimului stalinist. La fel, rezultatele proiectului 

au contribuit la cunoaşterea reciprocă a comunităților, fortificarea coeziunii sociale, implicarea civică şi la 

apropierea și comunicarea între generații. 

Publicațiile și materialele științifice și didactice elaborate în cadrul proiectului servesc organelor de stat 

pentru elaborarea politicilor memoriei în cadrul planului de acțiuni privind integrarea europeană a 

Republicii Moldova, fiind puse la dispoziţia specialiştilor, instituțiilor societății civile, comunităților 

memoriei naţionale şi internaţionale. 

 

XIV. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.) 

Pe parcursul anului 2018, au fost atrase în activitățile proiectului instituții muzeale, ale învățământului 

superior universitar și preuniversitar, precum și asociații ale deportaților, structuri ale administrației locale: 

- Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

- Muzeul Național de Istorie a Moldovei 

- Biblioteca Națională a Republicii Moldova 

- Asociația Foștilor Deportați şi Deținuți Politici  

- Muzeul Memoria Neamului 

- Muzeul de Istorie și Etnografie din Bălți 

- Universitatea de Stat „Al. Russo” din Bălți 

- Universitatea de Stat „B.P. Hașdeu” din Cahul 

- Muzeul de Istorie și Etnografie din Soroca  

- Liceul „Alexe Mateevici” din Șoldănești  

- Primăriile locale (or. Orhei, or. Hâncești, or. Nisporeni, or. Căușeni, or. Florești, or. Strășeni, or. 

Edineț, or. Cahul, or. Drochia etc.) 

- Peste 30 de biblioteci școlare şi raionale. 

 

 

FIȘELE ELABORĂRILOR 

 

 Anexa E2 

 

I. Denumirea şi tipul lucrării 

 

 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

Proiectul: 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  
Cifrul: 17.00419.06.01F 

III. ISBN-ul lucrării 

ISBN 978-9975-128-54-4 

Colecție de studii: 

COJOCARU, L. (editor), Arhivele memoriei: recuperarea şi 

valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-

comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii. 

Documente. Studii de caz. Cercetări realizate în localităţile din centrul 

Republicii Moldova. Vol. I, tom 3. Chişinău: Balacron, 2019. 336 p.  
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IV. Autorul (ii) lucrării 

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă 

- dr. conf. univ. Ludmila D. Cojocaru, CE Institut ProMemoria, USM 

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

Cercetarea regimului totalitar sovietic a adus în centrul atenției, după 1989, documente nevalorificate 

anterior de istoriografia oficială. Volumul prezintă un studiu al memoriei victimelor regimului 

totalitar-comunist din primii ani de instaurare a puterii sovietice în Basarabia (1940-41, 1944-1949, 

1951). Memoriile basarabenilor despre Gulag vin să complementeze mărturiile păstrate în dosarele 

vremii, contribuind la elucidarea atrocităților comunismului; în același timp, efortul naratorilor de a 

mărturisi ororile sistemului prezintă, astăzi, și un omagiu adus semenilor pieriți sub regim. Conţinutul 

memoriilor publicate include detalii şi informaţii mai puţin elucidate în literatura de specialitate iar, 

pe alocuri, încă își revendică funcția de contra-memorie în raport cu discursul oficial. 

 

Anexa E2 

 

I. Denumirea şi tipul lucrării 

 

II. D

e 

III. n

umirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

Proiectul: 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  
Cifrul: 17.00419.06.01F 

IV. ISBN-ul lucrării 

în proces de editare 

V. Autorul (ii) lucrării 

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă 

- Dr. Elena Postica, MNIM 

- dr. conf. univ. Ludmila D. Cojocaru, CE Institut ProMemoria, USM 

VI. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

 

Colecția de studii valorifică materialele conferinței valorifică materialele conferinței 

științifice internaționale Memoria ca patrimoniu cultural în Lituania și Moldova:  

 

  

Colecție de studii: 

POSTICA, E., COJOCARU, L. (editori),  Exercițiul memoriei. Conferinţa 

ştiinţifică internaţională Memoria ca patrimoniu cultural în Lituania şi Moldova: studii 

şi materiale. Vol. I. Chişinău: Balacron, 2019. 176 p. (Colecția Exercițiul Memoriei)  

ISBN 978-9975-3288-5-2 
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Activitatea editorială (publicaţii) în anul 2018 

 

Publicaț

ii 

Articole 

naţionale 

Articole 

în alte 

reviste 

naţional
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Articole 

în 

culegeri 

naţional

e 

Articole în reviste cu factor 

de impact 

Articole 

numai 

cu 
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Articole 
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reviste 

editate în 

străinăta
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internaţion

ale 

Monografii 

editate în: 

Manuale/ 

dicţionar

e/ 
lucrări 

didactice 

Cule

-geri 

Teze ale 

comunicărilor 

la congrese, 

conferinţe, 

simpozioane 

A B C 

  

>

3 

1
,0

-2
,9

 

0
,1

-0
,9

 

0
,0

1
-0

,0
9
 

   

ţar

ă 

Străin

ă-tate 

  Naţio
nale 

Intern
a-

ționale 

39 - 6 1 3 14 1 1 - -  3 1 - - - 2 4 3 

 

 

 

 

 

Conducătorul proiectului  Ludmila COJOCARU, dr. conf. univ. 

       (nume, prenume, grad, titlu ştiinţific)             (semnătura) 
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Anexa 1.2.  
Fişa proiectului din cadrul Programului de stat 

I. Codul şi denumirea proiectului  

18.80.07.17A/PS 

Design-ul și sinteza chimică a agenților moleculari cu proprietăți, antimicrobiene și antifungice în 

calitate de potențiale medicamente autohtone 

II. Denumirea Programului de stat, Denumirea direcţiei strategice 

Medicamente noi autohtone în optimizarea tratamentului respectiv 

80.07 „Sănătate și biomedicină” 

III. Obiectivele proiectului  

1.Asamblarea de molecule noi de provenienţă organică și anorganică care posedă proprietăţi 

antimicrobiene şi antifungice şi totodată ca potenţiali liganzi, care reacţionează cu sărurile biometalelor 

formând metalocomplecşi ca sursă de noi agenţi de proliferare a microorganismelor gram-pozitive şi 

gram-negative şi fungi cu o activitate inhibitoare sporită. 

2. Sinteza de noi agenţi moleculari de proliferare a microorganismelor gram-pozitive şi gram-negative şi 

fungi în baza compuşilor coordinativi ai metalelor 3d cu liganzi micști care conțin tiosemicarbazone 

substituite ale aldehidei salicilice sau 2-formilpiridinei și amine heterociclice. 

3. Designul şi perfecţionarea acestui şir de inhibitori utilizând metodele matematice de tipul QSAR, 

precum şi dependenţe lor cantitative structura-activitate pentru elaborarea dirijată a metodelor de sinteză 

a noilorcompuşi organici şi coordinativi care posedă concomitent activitate biologică înaltă şi toxicitate 

redusă. 

4. Analiza structurală şi compoziţională a agenţilor de inhibiţie utilizând metode moderne de 

investigaţie: difracţia razelor X, spectroscopia IR, UV-VIS, RMN (1H, 13C), RES, spectrometria de 

masă, magnetochimia şi al. 

IV. Termenul executării  

2018-2019 

V. Volumul total planificat al finanţării 

400,0 mii lei 

VI. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată  102,5 mii lei Executată 102,5  mii lei 

VII. Volumul cofinanţării (mii lei) 

40,0 

VIII. Organizaţiile, subdiviziunile - executori ai proiectului (institut, laborator, secţie, sector etc.) 

LCȘ    Materiale avansate în biofarmaceutică și tehnică 

IX. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

1 Gulea Aurelian, Directorul proiectului 

2 Rudic Valeru, Cercetător șt. coordonator 

3 Ghicavîi Victor, Cercetător șt. coordonator 

4 Gudumac Valentin, Cercetător șt. coordonator 

5 Ţapcov Victor, Cercetător ştiinţific superior 

6 Cotovaia Aliona, Cercetător ştiinţific superior 

X. Sumarul activităţilor realizate pînă în prezent 

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului  

1. Asamblarea de molecule noi în baza 

saliciliden și picoliden-tiosemicarbazidați 

de cupru(II) care conțin amine și care 

posedă proprietăţi antimicrobiene şi 

antifungice sporite ca precursori pentru 

potenţiale medicamente. 

Au fost găsite condiţiile de sinteză de molecule noi în 

baza saliciliden- și picoliden-tiosemicarbazidați de 

cupru(II) care conțin amine aromatice şi a fost stabilită 

compoziția (analiza elementală) a compușilor 

coordinativi sintetizați. 

 

2. Studierea proprietăţilor fizico-chimice 

(magnetochimice, spectroscopice (IR, 

RMN), analiza cu raze X, antimicrobiene 

și antifungice a compuşilor coordinativi 

Au fost studiate proprietăţile magnetochimice și 

spectroscopice a compuşilor coordinativi sintetizaţi şi 

realizată analiza cu raze X pentru 8 compuşi coordinativi 

sintetizaţi. A fost investigate proprietăţile antimicrobiene 
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sintetizaţi. și antifungice a compuşilor sintetizaţi şi găsite corelaţii 

structura-activitate şi propuse căile noi de sinteză a 

compuşilor noi cu o activitate biologică înaltă. 

 

XI. Sumarul activităţilor proiectului realizate în perioada evaluată  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului  

  

1. Asamblarea de molecule noi în baza 

saliciliden și picoliden-tiosemicarbazidați 

de cupru(II) care conțin amine și care 

posedă proprietăţi antimicrobiene şi 

antifungice sporite ca precursori pentru 

potenţiale medicamente. 

Au fost găsite condiţiile de sinteză de molecule noi în 

baza saliciliden- și picoliden-tiosemicarbazidați de 

cupru(II) care conțin amine aromatice şi a fost stabilită 

compoziția (analiza elementală) a compușilor 

coordinativi sintetizați. 

 

2. Studierea proprietăţilor fizico-chimice 

(magnetochi-mice, spectroscopice (IR, 

RMN), analiza cu raze X, antimicrobiene 

și antifungice a compuşilor coordinativi 

sintetizaţi. 

Au fost studiate proprietăţile magnetochimice și 

spectroscopice a compuşilor coordinativi sintetizaţi şi 

realizată analiza cu raze X pentru 8 compuşi coordinativi 

sintetizaţi. A fost investigate proprietăţile antimicrobiene 

și antifungice a compuşilor sintetizaţi şi găsite corelaţii 

structura-activitate şi propuse căile noi de sinteză a 

compuşilor noi cu o activitate biologică înaltă. 

 

XII. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la proiectul 

dat pe anul 2018 (conform formei 4 din structura raportului) 

 

– capitole în monografii şi culegeri (naţionale / internaţionale),  

1. GULEA, A., TSAPKOV, V., GRAUR, V. Synthesis, structure and biological activity of substituted 

thiosemicarbazones and Their coordination compounds // in Duca Gh., Macaev F. Compounds and 

Materials for Drug Development and Biomedical Applications. Editura Academiei Române. București-

Brăila. 2018. Chapter 8. P. 215-256. 

 

– Rapoarte publicate / Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri 

internaţionale 

1. BĂLAN, G.; BRUDUNIUC, O.; RUSNAC, A.; RUSNAC, R.; RUDIC, V.; GULEA, A. Antifungical 

and magnetic properties of new copper(II) complexes with 4-benzoyl-5-methyl-2-phenyl-2,4-dihygro-

3H-pirazol-3-one N(4)-ciclohexylthiosemicarbazone. Balkan Fungus 2018. First Balkan Conference 

on Medical Mycology and Mycoyoxicology. September 13-15, 2018, Timișoara-România. 

2. BĂLAN, G.; BRUDUNIUC, O.; RUSNAC, R.; RUSNAC, A.; RUDIC, V.; GULEA, A. Antifungal 

property of 2-acetylpyridine{N-(4-aminophenyl)acetamid}thiosemicarbazone and salicylaldehyde{N-

(4-aminophenyl)acetamid}thiosemicarbazone. Balkan Fungus 2018. First Balkan Conference on 

Medical Mycology and Mycoyoxicology. September 13-15, 2018, Timișoara-România. 

3. BURDUNIUC O.; BALAN G.; RUSNAC, R.; GULEA, A. Antifungal activity of some heterocyclic 

compounds. International Conference on Microbial Biotechnology – 4
th
 edition. Chisinau 2018, 

October 11-12. 

4. BURDUNIUC, O.; BĂLAN, G.; GRAUR, V.; DIURICI, E.; ȚAPCOV, V.; RUDIC, V.; GULEA, A. 

Antifungal activity of some 3d metal coordination compounds with 2-[2-(prop-2-en-1-

ylcarbamothioyl)hydrazinylidene]propanoic acid // Romanian Journal of Laboratory Medicine. 

Supliment 2 la Vol. 26, Nr. 3, Iulie, 2018. First Balkan Conference of Medical Mycology and 

Mycotoxicology. Balkan Fungus 2018. Timisoara, Romania. 13-15 September 2018. Abstracts. S. 52. 

5.  BURDUNIUC, O.; BĂLAN, G.; GRAUR, V.; MOLDOVAN, E.; ȚAPCOV, V.; RUDIC, V.; 

GULEA, A. Antifungal activity of iron, cobalt, nickel and zinc coordination compounds with 2-[1-(2,4-

dihydroxyphenyl)ethylidene]-N-(prop-2-en-1-yl)hydrazinecarbothioamide// Romanian Journal of 

Laboratory Medicine. Supliment 2 la Vol. 26, Nr. 3, Iulie, 2018. First Balkan Conference of Medical 

Mycology and Mycotoxicology. Balkan Fungus 2018. Timisoara, Romania. 13-15 September 2018. 

Abstracts. S. 53. 

6. BURDUNIUC, O.; BALAN, G.; RUSNAC, R.; GULEA, A. Antimicrobial activity of some copper (II) 
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coordination compounds with N-(4- (2-((3-methyl-5-oxo-1-phenyl)-4,5-dihydro-

1Hpyrazol)methylene)-hidrazincarbotioamido)phenyl)acetamide. International Conference on 

Microbial Biotechnology – 4th edition. Chisinau 2018, October 11-12. 

7. GRAUR, V.; TSAPKOV, V.; DIURICI, E.; BĂLAN, G.; BURDUNIUC, O.; GULEA, A.; RUDIC, V. 

Bacteriostatic And Bactericide Activities Of Some 3d Metal Complexes With 2-[2-(Prop-2-en-1-

ylcarbamothioyl)-hydrazinylidene]propanoic Acid. 4
th
 International Scientific Conference on Microbial 

Biotechnology. Chişinău, October 11-12, 2018. p. 65-66. 

8. GRAUR, V.; TSAPKOV, V.; MOLDOVAN, E., BĂLAN, G.; BURDUNIUC, O.; GULEA, A.; 

RUDIC, V. Antimicrobial And Antifungal Activities Of Iron(III), Cobalt(III), Nickel(III) And Zinc(III) 

Coordination Compounds With 2,4-Dihydroxyacetophenone 4-Allylthiosemicarbazone. 4
th
 

International Scientific Conference on Microbial Biotechnology. Chişinău, October 11-12, 2018. p. 51-

52. 

9. GRAUR, V.; TSAPKOV, V.; PETRENKO, P.; CHUMAKOV, Y.; GULEA, A. Crystal structures of 

{n-prop-2-en-1-yl-n'-[1-(pyridin-2-yl)-ethylidene]carbamohydrazonothioato}-(2,2’-

bipyridine)copper(II) and {n-prop-2-en-1-yl-n'-[1-(pyridin-2-yl)ethylidene]carbamo-

hydrazonothioato}-(1,10-phenanthroline)copper(II) nitrates. 9
th
 International Conference on Materials 

Science and Condensed Matter Physics. September 25-28, 2018. Chişinau, Moldova. p.142. 

10. GULEA, A.; BĂLAN, G.; BURDUNIUC, O.; EMANDEI, C., COTOVAIA, A.; TSAPKOV, V. 

Synthesis, structure and biological activity of some 3d-metal coordination compounds with n’-[(3-

methyl-5-oxo-1-phenyl-4,5- dihydro-1h-pyrazol-4-yl)(phenyl)methylidene]benzohydrazide. XXXV-th 

Romanian Chemistry Conference. October 2-5, 2018. Călimănești-Căciulata, Vâlcea, Romania.  

Abstracts. P. 24. 

11. RUSNAC, R.; BOTNARU, M.; TSAPCOV, V.; BURDUNIUC, O.; BALAN, G.; GULEA, A. 

Azachalcone derivatives and their antifungal activity. International Conference on Microbial 

Biotechnology – 4th edition. Chisinau 2018, October 11-12. 

12. RUSNAC, R.; BOTNARU, M.; TSAPKOV, V.; BURDUNIUC, O.; BALAN, G.; GULEA, A. 

Azachalcone derivatives and their antifungal activity. International Scientific Conference on Microbial 

Biotechnology 4
th 

Edition. Chisinau, Moldova. October 11-12, 2018. Abstracts. P. 39. 

13. TSAPKOV, V.; COTOVAIA, A.; MILENTIEV, A.; BURDUNIUC, O.; BALAN, G.; MITKEVICH, 

N.; GULEA, A. Antimicrobial and antifungal effect of some biometal coordination compounds with 2-

[(3-methyl-5-oxo-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)(phenyl)methyliden]-hydrazinecarbo-

ximidamide. International Scientific Conference on Microbial Biotechnology 4
th
 Edition. Chisinau, 

Moldova. October 11-12, 2018. Abstracts. P.55-56. 

14. TSAPKOV, V.; PETRENKO, P.; CHUMAKOV, Y.; GRAUR, V.; GULEA, A. Structure of nickel(II) 

coordination compounds with 2,2'-(pentane-2,4-diylidene)bis[n-(prop-2-en-1-

yl)hydrazinecarbothioamide]. 9
th
 International Conference on Materials Science and Condensed 

Matter Physics. September 25-28, 2018. Chişinau, Moldova. p.144. 

15. TODERAŞ ,I., GULEA, A., GUDUMAC, V., ROŞCOV, E., GARBUZ, O. Metoda de apreciere a 

toxicităţii substanţelor chimice. SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL „ECOLOGIA FUNCȚIONALĂ A 

ANIMALELOR” Consacrat aniversării a 70 de ani de la nașterea academicianului Ion TODERAŞ, 21 

septembrie 2018, Chișinău, Republica Moldova. 

 

– Rapoarte publicate / Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri 

naţionale 

1. RUSNAC, R.; ILIESCU, V.; GULEA, A.  Sinteza și analiza combinațiilor coordinative în baza 

metalelor 3d folosind în calitate de ligand N-(4-(2-((3-metil-5-oxo-1-fenil-4,5-dihidro-1H-pirazol-4-

il)(fenil)metilen)hidrazincarbotioamidofenil) acetamida. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare 

internaţională integrare prin cercetare şi inovare, USM, 8-9 noiembrie 2018. 

 

Diplome și medalii 

Medalii de aur 

1. BURDUNIUC, O.; BALAN, G.; RUSNAC, R.; TSAPKOV, V.; GROSSU, T.; RUDIC, V.; 

GULEA, A. Inhibitor  of  increase  and  multiplication  of  the fungi. Valencia 2018, 8th of March. 

2. BALAN GRETA, BURDUNIUC OLGA, TAPCOV VICTOR, MITKEVICI NATALIA, RUDIC 

VALERIU, GULEA AURELIAN. Copper containing agents with antibacterial activity against Gram-

positive microorganisms.  Euro Invent 2018, May 19, Iași, România. 

3. BURDUNIUC, O.; BALAN, G.; RUSNAC, R.; TSAPKOV, V.; GROSSU, T.; RUDIC, V.; 
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GULEA, A. Inhibitor  of  increase  and  multiplication  of  the fungi. Inventică 2018, Iași, România 27-

29 June. 

4. BALAN GRETA, BURDUNIUC OLGA, TAPCOV VICTOR, MITKEVICI NATALIA, RUDIC 

VALERIU, GULEA AURELIAN. Copper containing agents with antibacterial activity against Gram-

positive microorganisms.  Inventică 2018, Iași, România 27-29 June. 

5. BURDUNIUC, O.; BALAN, G.; RUSNAC, R.; TSAPKOV, V.; GROSSU, T.; RUDIC, V.; 

GULEA, A. Inhibitor  of  increase  and  multiplication  of  the fungi. Invenți și Inovați 2018, ”Trăian 

Vuia”, Timișoara, România  15  iunie, 2018. 

6. BALAN, G., BURDUNIUC, O., TAPCOV, V., MITKEVICI, N., RUDIC, V., GULEA, A. Copper 

containing agents with antibacterial activity against Gram-positive microorganisms. Invenți și Inovați 

2018, ”Trăian Vuia”, Timișoara, România  15  iunie, 2018. 

7. BURDUNIC, O., BALAN, G., RUSNAC, R., TAPCOV, V., GROSSU, S., RUDIC, V., GULEA, A.  

Inhibitor of proliferation and multiplication of fungi. Eureka, The  word exhibition on invetions research 

and new tehnologies, 2018. 

8. BALAN, G., BURDUNIUC, O., TAPCOV, V., MITKEVICI, N., RUDIC, V., GULEA, A. Agents 

contenants de cuivre d’activite antibacterienne. 46
e 
Salon International des Inventions de Geneve. 11-15 

avril 2018. 

Medalii de bronz 

9. BURDUNIUC, O.; BALAN, G.; RUSNAC, R.; TSAPKOV, V.; GROSSU, T.; RUDIC, V.; 

GULEA, A. Inhibitor  of  increase  and  multiplication  of  the fungi. Euro Invent 2018, May 19, Iași, 

România.   

 

XIII. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2018  

Se evidenţiază valoarea teoretică, în comparaţie cu lucrările existente în ţară şi peste hotare, a 

rezultatelor ştiinţifice teoretice fundamentale, se evidenţiază eficienţa tehnico-economică ori socială, 

recomandările principale vizând implementarea rezultatelor ştiinţifice aplicative şi a elaborărilor tehnico-

ştiinţifice executate, importanţa şi impactul lor asupra dezvoltării ştiinţei, economiei şi culturii naţionale a  

R. Moldova, beneficiarii rezultatelor. 

Au fost identificate condițiile optime de sinteză pentru 19 compuși coordinativi ai cuprului(II) cu 4-alil-

tiodemicarbazonele aldehidelor salicilice (H2L
1
), 3,5-dibromosalicilice (H2L

2
), 2-formilpiridinei (HL

3
) și 

2-acetilpiridinei (HL
4
) și aminele (А): piridină (Py), α-, β-, γ-picoline (α-, β-, γ-Pic), 3,4- și 2,5-lutidine 

(3,4-, 2,5-Lut), 3,5-dibromopiridină (3,5-Br2Py), imidazol (Im), 2,2’-bipiridil (2,2¢-Bpy), 1,10-

fenantrolină (1,10-Phen), pentru care, în baza analizei chimice la cupru și azot a fost stabilită compoziția: 

Cu(A)(HL
1,2

)X, Cu(A)(L
1
), Cu(A)(L

3,4
)X (X = Cl

-
, NO3

-
). Structura compuşilor sintetizaţi a fost stabilită 

în baza datelor investigaţiei spectrelor RMN (
1
H şi 

13
C), IR, magnetochimiei şi analizei cu raze X. 

Compușii coordinativi sintetizaţi manifestă activitatea antimicrobiană față de microorganismele gram-

pozitive și gram-negative. Introducerea aminelor în sfera de coordinare a complecșilor duce la 

intensificarea acestor proprietăți. Cei mai activi sunt complecșii cuprului(II) cu 4-aliltiosemicarbazona 2-

acetilpiridinei, ce conțin imidazol și 3,4-lutidină. Valorile CMI și CMB pentru acești compuși sunt 

cuprinse în limitele 0,007 – 0,7 µg/ml. 

XIV. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.) 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării 
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Anexa E2 

VI. Denumirea şi tipul lucrării 

 

 

VII. D

Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

 

VIII.  ISBN-ul lucrării 

 

IX. Autorul (ii) lucrării 

GULEA, A., acad., USM 

TSAPKOV, V.,dr., conf. univ., USM  

GRAUR, V. , dr., USM 
 

X. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

1. GULEA, A., TSAPKOV, V., GRAUR, V. Synthesis, structure and biological activity of substituted 

thiosemicarbazones and Their coordination compounds // in Duca Gh., Macaev F. Compounds and 

Materials for Drug Development and Biomedical Applications. Editura Academiei Române. București-

Brăila. 2018. Chapter 8. P. 215-256. 
 

 

LISTA  

obiectelor de proprietate intelectuală (OPI) înregistrate sau depuse în perioada raportată  

 

Nr. 

d/o 

Numele, 

prenumele 

autorilor 

OPI – brevet de invenţie, soiuri de plante Sursa de 

finanţare  

(instituţional, din 

programe de 

stat, proiecte 

independente 

sau 

internaţionale), 

costul estimativ 

al OPI 

Data şi numărul 

OPI 

Cereri de brevet depuse 

1 GULEA A., 

RUSNAC R., 

RUSNAC A., 

BĂLAN G. 

BURDENIUC O., 

ȚAPCOV V., 

RUDIC V. 

Utilizarea N-ciclohexil-2-[1-(piridin-

2-il)etiliden]-hidrazincarbotioamidei 

în calitate de inhibitor al proliferării 

fungilor din specia Candida albicans 

Programa de stat a 2018 0031 

8.06.2018 

2 BĂLAN G., 

BURDUNIUC O., 

ȚAPCOV V., 

MITKEVICI N., 

RUDIC V.,  

GULEA A. 

Complecșii sulfatului de cupru(ii) cu 

2-(2-hidroxi-benziliden)-N-

(metoxifenil)hidrazincarbotioamide, 

care manifestă activitate 

antimicrobiană față de 

microorganisme gram-pozitive 

Programa de stat a 2018 0032 

12.06.2018 

Compounds and Materials for Drug Development and Biomedical 

Application.s. Chapter 8.  Synthesis, structure and biological activity of 

substituted thiosemicarbazones and Their coordination compounds. 
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3 GULEA A.,  

ȚAPCOV V.,  

BĂLAN G., 

BURDUNIUC O. 

Tetrachis{[3-2-(1-oxibutan-2-

il)iminometil]-fenolato(2-)-O,N,O-

Oalc}-tetracupru(ii), care manifestă 

activitate antimicrobiană și 

antimicotică 

Programa de stat a 2018 0034 

5.09.2018 

4 BURDUNIUC O. 

BĂLAN G.,  

GRAUR V.,  

ȚAPCOV V.,  

GULEA A. 

Hidratul de nitrato-{N-(prop-2-en-1-

il)-N'-[1-(piridin-2-il)-etiliden]-

carbamohidrazontioato}imidazolcupru 

și nitrato-{N-(prop-2-en-1-il)-N'-[1-

(piridin-2-il)etiliden]-

carbamohidrazontioato}-(3,4-dimetil-

piridin)cupru în calitate de inhibitori 

ai proliferării fungilor din specia 

Cryptococcus neoformans 

Programa de stat a 2018 0037 

10.10.2018 

5 GULEA A. , 

ȚAPCOV V.,  

BĂLAN G., 

BURDUNIUC O. 

CEBOTARI D., 

RUDIC V. 

Inhibitor ai proliferării fungilor din 

specia Cryptococcus neoformans și 

microorganismelor gram-pozitive in 

baza hidratului de cloro-{[4 (2,4-

dimetilfenil)-2-(oxo-3-

metoxibenziliden)hidrazin-

carbotioamido(1-)]-O,N,S}-{[4-(2,4-

dimetilfenil)-5-(2-hidroxi-3-metoxi-

fenil)-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-

tion]-S}cupru 

Programa de stat a 2018 0038 

18.10.2018 

 
 

 

Activitatea editorială (publicaţii) în anul 2018 

 

Publicații 

Articole 

naţionale 

Articole 

în alte 

reviste 

naţionale 

Articole 

în 

culegeri 

naţionale 

Articole în reviste cu factor 

de impact 

Articole 

numai cu 

autori 

autohtoni 

Articole în 

alte 

reviste 

editate în 

străinătate 

Articole în 

culegeri 

internaţionale 

Monografii editate 

în: 

Manuale/ 

dicţionare/ 

lucrări 

didactice 

Cule-

geri 

Teze ale 

comunicărilor la 

congrese, 

conferinţe, 

simpozioane 

A B C 

  

>3 

1
,0

-2
,9

 

0
,1

-0
,9

 

0
,0

1
-0

,0
9
    

ţară 
Străină-

tate 

  Naţio-

nale 

Interna-

ționale 

17            1     1 15 

 
 

 

  

Conducătorul  proiec tului  Gulea A. dr.hab.,prof.univ.,academician             
       ( n u m e ,  p r e n u m e ,  g r a d ,  t i t l u  ş t i i n ţ i f i c )                ( s e m n ă t u r a )  
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FIŞELE PROIECTELOR INTERNAŢIONALE 
Anexa 1.4. 

 

Fişa proiectului internaţional (bilateral) 

 

I. Denumirea proiectului  

Grafenul şi nanostructurile grafen/Au pentru spectroscopia superficială amplificată Raman şi 

managementul termic eficient 

II. Denumirea programului /organizaţiei/fondului internaţional 

Proiectul bilateral moldo-ucrainean 17.80013.16.02.04/Ua 

III. Obiectivele proiectului  

Scopul principal al proiectului este elaborarea și cercetarea substraturilor noi cu sinecost redus pentru 

spectroscopia superficială amplificată Raman în bază de grafen și nanostructuri grafen/Au. 

Spectroscopia superficială amplificată este un mijloc puternic și de perspectivă de depistare a unui șir 

de compuși moleculari cu concentrație joasă (inclusiv a celor toxici și explozivi). Echipa formată din 

experimentatorii ucraineni va efectua elaborarea tehnologiei de confecționare a substraturilor de grafen 

și grafen/Au, va realiza caracterizarea și cercetarea spectrului difuziei superficiale amplificate Raman. 

Echipa de fizicieni-teoreticieni de la Universitatea de Stat din Moldova va dezvolta teoria proceselor 

fononice și termice în nanostructurile grafen/Au, de asemenea va cerceta mecanismele de amplificare a 

difuziei superficiale Raman în astfel de structuri. În etapa finală a proiectului va fi efectuată 

interpretarea spectrului difuziei Raman și aleși parametrii structurali și geometrici ai substraturilor 

metal-grafen pentru realizarea unui răspuns Raman maximal 

IV. Termenul executării  

2017-2018 

V. Costul total al proiectului   

 100,0 mii lei 

VI. Cofinanţarea din partea Republicii Moldova (în cazul cofinanţării) 

Cofinanţarea totală planificată 20,0 mii lei Cofinanţarea pe perioada evaluată 10,0 mii lei 

VII. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

LCŞ „Fizica şi ingineria nanomaterialelor şi sinergetica „E. Pokatilov” 

VIII. Executorii   

 

IX. Sumarul activităţilor realizate în perioada evaluată  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului  

  

 Cercetarea teoretică a 

conductibilității termice în 

grafen și în nanostructurile 

grafen/Au; 

Au fost studiate teoretic mecanismele principale de 

împrăștiere a fononilor în grafenul monostrat și bistrat pe 

substrat din Au. A fost stabilit, că timpul de viață mediu al 

fononilor în nanostructrurile grafen/Au este mai mic decât în 

grafen în tot diapozonul de energii ale fononilor. Acest lucru 

este cauzat de micșorarea vitezelor fononilor în astfel de 

structuri și crearea modelor fononice legate grafen-Au. Ca 

urmare a amplificării împrăștierii fononilor, conductibilitatea 

termică de rețea în nanostructurile grafen/Au este de 2-4 ori 

mai mică decât în grafen într-un diapozon larg de 

temperaturi, T>400 K.  

 Cercetarea teoretică a 

împraștierii superficiale Raman 

în nanostructurile grafen/Au 

Au fost analizate modele fononice și densitatea stărilor 

fononice în nanostructurile grafen/Au. A fost stabilit faptul, 

că în astfel de nanostructuri apar mode fononice de energie 

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

  22. Denis Nica, cercetător științific coordonator 
23. Vladimir Brinzari, cercetător științific coordonator 

24. Alexandr Cocemasov, cercetător științific superior 

25. Calina Isacova, cercetător științific  
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joasă, care sunt Raman-active, având frecvența mai mica de 

1500 cm
-1
. Apariția acestor mode în spectrul difuziei Raman 

va permite identificarea experimentală a nanostructurilor de 

grafen pe substrat din Au față de cele de grafen atârnat.  

X. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la proiectul dat  

(conform formei 4 din structura raportului) 

• articole din reviste cu factor de impact mai mare 3 

25. BRINZARI, V.; KOROTCENKOV, G.  Kinetic approach to receptor function in chemiresistive 

gas sensor modeling of tin dioxide. Steady state consideration, Sensors and Actuators B, 2018, 

259, 443–454. ISSN: 0925-4005. doi.org/10.1016/j.snb.2017.12.023 (IF: 5.677). 

 

 articole din reviste cu factor de impact 1,0-2,9  

1. COCEMASOV, A.; ISACOVA, C.; NIKA, D. Thermal transport in semiconductor 

nanostructures, graphene, and related two-dimensional materials. Chin Phys. B. 2018, 27, 056301 

(9 pages). ISSN: 1674-1056. doi: 10.1088/1674-1056/27/5/056301. (IF: 1.603). 

2. KOROTCENKOV, G.; BRINZARI, V.; HAM, M.-H. In2O3-based thermoelectric materials: the 

state of the art and the role of surface state in improvement of the efficiency of thermoelectric 

conversion. Review. Crystals, 2018, 8(14), 1-37.  ISSN: 2073-4342. doi:10.3390/cryst8010014 

(IF: 2.075). 

3. KOROTCENKOV, G.; BRINZARI, V.; HANYŠ, P.; NEHASIL, V.  XPS study of the SnO2 films 

modified with Rh. Surf. Interface Anal., 2018, 50(8), 795-801. ISSN: 1096-9918.  

doi:10.1002/sia.6476 (IF: 1.263).  

 

- poarte publicate/Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri 

(naţionale / internaţionale): 
1. FESENKO, O.; YAREMKEVICH, A.; KOVALCHUK, S.; CHEROPKINA, H.; VOVK, V.; 

COCEMASOV, A.; ISACOVA, C.; NIKA, D. Phonons in Graphene and Graphene/Au surfaces. 

International research and practice conference: Nanotechnology and Nanomaterials NANO-

2018, Kiyv, Ucraina, 27-30 august, 2018. Abstract book, p. 779-780. 

2. KOVALCHUK, S.; YAREMKEVICH, A.; FESENKO, O.; CHEROPKINA, H.; CHAYKA, M.; 

COCEMASOV, A.; NIKA, D. Raman spectroscopy for characterizing conductivity of graphene-

based films. International research and practice conference: Nanotechnology and Nanomaterials 

NANO-2018, Kiyv, Ucraina, 27-30 august, 2018. Abstract book, p. 783-784.  

3. NIKA, D.L. Theory of phonon specific heat in graphene. 9-th International Conference on 

Materials Sciences and Condensed Matter Physics, Chisinau, September 25-28, 2018. Abstracts, 

p. 59. 

 

XI. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2018 

Cercetarea proprietăților fononice și termice a materialelor în bază de grafen este o direcție 

științifică „fierbinte” cu dezvoltare dinamică. Anual în lume apar circa 100 articole științifice pe 

această tematică, editate în reviste internaționale cotate ISI (inclusiv cu factori de impact înalți). Însă 

problema hibridizării modelor fononice ale grafenului cu modele fononice ale substratelor și 

influența ei asupra proprietăților termice a acestor nanostructuri rămâne o problemă slab studiată.  

Rezultatele obținute în proiect denotă faptul, că hibridizarea modelor fononice ale grafenului 

având viteze mari cu modele fononice ale substratului de Au duce la apariția modelor fononice 

comune având o viteză a sunetului mai mică și o densitate a stărilor foninice modificată. În rezultat, 

acest lucru amplifică împrăștierea fononilor, iar conductibilitatea termică de rețea scade de câteva ori. 

Rezultatele fundamentale obținute permit de a înțelege particularitățile transportului termic în 

structurile grafen/Au, cât și de a realiza optimizarea proprietăților termice a acestor nanostructuri. 

Această optimizare este necesară pentru crearea unei generații noi de dispozitive electronice pe bază 

de grafen și nanostructuri din grafen.  

Beneficiari ai rezultatelor obținute pot fi întreprinderile și institutele de cercetare științifică, care 

se ocupă de ingineria proprietăților termice ale nanostructurilor atât în Republica Moldova, cât și 

peste hotare.  
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XII. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute în cadrul proiectului în 

anul 2018 

Am stabilit teoretic, că conductibilitatea termică a grafenului monostrat și bistrat pe suport (substrat) 

metalic este de 1,5 – 3 ori mai mică decât a grafenului atârnat. Se arată, că micșorarea puternică a  

conductibilității termice este legată de apariția modelor fononice hibride comune grafen – Au. 

 

 

Activitatea editorială (publicaţii) în anul 2018 

 

Publicații 

Articole 

naţionale 

Articole 

în alte 

reviste 

naţionale 

Articole 

în 

culegeri 

naţionale 

Articole în reviste cu factor 

de impact 

Articole 

numai cu 

autori 

autohtoni 

Articole în 

alte 

reviste 

editate în 

străinătate 

Articole în 

culegeri 

internaţionale 

Monografii editate 

în: 

Manuale/ 

dicţionare/ 

lucrări 

didactice 

Cule-

geri 

Teze ale 

comunicărilor la 

congrese, 

conferinţe, 

simpozioane 

A B C 

  

>3 

1
,0

-2
,9

 

0
,1

-0
,9

 

0
,0

1
-0

,0
9
    

ţară 
Străină-

tate 

  Naţio-

nale 

Interna-

ționale 

9 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 

 

 

FIȘELE ELABORĂRILOR 

Anexa E 2 

 

 
 

I. Denumirea și tipul lucrării 

COCEMASOV, A.I.; ISACOVA, C.I.; NIKA, D. L. Thermal transport in semiconductor 

nanostructures, graphene, and related two-dimensional materials. Chinese Physics B. 

2018, 27, 056301 (9 pages). Articol științific de sinteză, publicat în revista 

internațională cu factorul de impact 1.603. 

 

II. Denumirea și codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

17.80013.16.02.04/Ua ” Grafenul şi nanostructurile grafen/Au pentru spectroscopia 

superficială amplificată Raman şi managementul termic eficient „ 

 

III. ISBN-ul lucrării 

ISSN: 1674-1056. doi: 10.1088/1674-1056/27/5/056301. 

 

IV. Autorul (ii) lucrării 
Alexandr Cocemasoc, dr. În șt. Fiz., conf. cerc., USM, Moldova 

Calina Isacova, cerc. șt., USM, Moldova 

Denis Nica, dr. hab. în șt. fiz., conf. cerc., USM, Moldova;. 
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V. Descrierea științifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

În acest articol de sinteză este prezentată o analiză critică a rezultatelor teoretice și 

experimentale privind proprietățile fononice și conductibilitatea termice a nanostructurilor 

semiconductoare multistrat și a nanostructurilor pe bază de grafen, care pot fi găsite în 

literatura științifică până în anul 2018. Sunt demonstrate diferite posibilități a  ingineriei 

fononice în astfel de nanostructuri. Sunt descrise și explicate particularitățile dependenței 

conductibilității termice a nanostructurilor pe bază de grafen de temperatură, dimensiunile 

geometrice ale mostrelor, de defectele rețelei cristaline și a   strain- ului. 

 

 

Conducătorul  proiec tului  Denis Nica, dr. hab. 
_____________________________,  _________________ 

       ( n u m e ,  p r e n u m e ,  g r a d ,  t i t l u  ş t i i n ţ i f i c )              ( s e m n ă t u r a )  
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Anexa 1.4. 

Fişa proiectului internaţional 

 

I. Codul(cifrul) şi denumirea proiectului  

16.80013.0807.23/Ro  

Instrumente manageriale și informaționale pentru stimularea cercetării în universități” 

(Acronim - INFORM) 

III. Denumirea programului de stat, denumirea direcţiei strategice 

Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii  

IV. Obiectivele proiectului  

Strategii de dezvoltare a potenţialului uman în contextul formării societăţii bazate pe cunoaştere  

V. Termenul executării  

01.09.2016 – 31.08.2018  

VI. Volumul total al finanţării 

Finanţarea planificată  (mii lei)   235,0 Executată (mii lei)   235,0 

VII. Volumul cofinanţării (mii lei) 

31,0  

VIII. Organizaţiile, subdiviziunile – executori ai proiectului (institut, laborator, secţie, sector etc.) 

Universitatea de Stat din Moldova (USM): Institutul de Cercetare şi Inovare, Secția Protecția și 

Valorificarea Elaborărilor Științifice, Secția Managementul Activității de Cercetare, Incubatorul de 

Inovare „Inventica USM”, Biroul Studii Doctorale  

IX. Organizația partener în executarea proiectului,  conducătorul de proiect  

Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași (UAIC),   Prof. Dr. Adriana Zaiț  

X. Executorii   

Nume, prenume, anul naşterii, titlul ştiinţific, funcţia în cadrul proiectului 

1. Paladi Florentin 1971 Dr.hab. Cercet. șt. principal 

2. Jalencu Marian 1970 Dr. Cercet. șt. coordonator 

3. Gorceac Leonid 1942 Dr. Cercet. șt. coordonator 

4. Baltag Ana / Paladi Aliona 1992  / 1977 Ms / Dr. Cercet. şt. st. / superior 

5. Bulimaga Tatiana 1973 Drd.  Cercet. șt. 

6. Cretu Raisa 1959  Cercet. șt. 

7. Savva Marianna 1990 Drd. Cercet. șt. stagiar 

8. Spînu Lilia  1975 Drd. Cercet. șt. stagiar 

9. Țurcanu Cristina 1981  Cercet. șt. stagiar 
 

 

XI. Sumarul activităţilor proiectului realizate  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului (150  de cuvinte)  

A1. Analiza stadiului implementării 

principiilor strategice ale UE privind 

cercetarea științifică în UAIC și USM 

 Elaborarea metodologiei pentru analiza internă la 

nivelul cercetătorilor;  

 Aplicarea instrumentelor de analiză – instrumentele 

dezvoltate vor fi aplicate în cadrul UAIC si USM;  

 Analiza datelor și elaborarea raportului de analiză 

internă;  

 Elaborarea planului de acțiune 

A2. Identificarea instrumentelor manageriale 

și informaționale în vederea stimulării 

accesării fondurilor disponibile din 

programele de cercetare - dezvoltare la 

nivel internațional  

 Identificarea de modele de bune practici din 

universități din spațiul UE;  

 Elaborarea metodologiei pentru analiza 

instituțională;  

 Elaborare raport analiză instituțională și recomandări 

la nivel instituțional 

A3. Analiza comparativă și dezvoltarea 

capacității de cooperare  

 Cartografierea structurilor universităților cu 

responsabilități de cercetare;  

 Evaluarea gradului de compatibilitate si 

complementaritate pe domenii de cercetare;  
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 Corelarea structurilor universităților cu 

responsabilități de cercetare 

A4. Publicarea și diseminarea rezultatelor 

 

XII. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală, teze de licenţă, masterat, 

doctorat  susţinute sau pregătite) cu referinţă la proiectul realizat  

Manuale, materiale didactice, dicționare, ghiduri s.a. 

1. PALADI F., BULIMAGA T., GORCEAC L., SPÎNU L., SAVVA M., CREȚU R. Prospectul 

„Cercetare și Inovare la USM” (Versiunea în limba română), Chisinau: CEP USM, 2017, 56 p.  

2. PALADI F., BULIMAGA T., PALADI A., SPÎNU L., SAVVA M., CREȚU R. Prospectul 

„Cercetare și Inovare la USM” (Versiunea în limba engleză), Chisinau: CEP USM, 2018, 56 p.  

3. PALADI F., BULIMAGA T., JALENCU M., GORCEAC L., SPÎNU L., SAVVA M., CREȚU R., 

ȚURCANU C., MANOLESCU I. Ghidul Cercetătorului. Chișinău: CEP USM, 2018, 72 p. 

 

Capitole in studii monografice monografii 

1. JALENCU M. Gestiunea inovării – miezul managementului proprietății intelectuale. În: 

Managementul proprietății intelectuale. Studiu monografic realizat in cadrul proiectului de asistență 

tehnică “Support to Enforcement of the Intellectual Property Rights (IPR)” in the Republic of 

Moldova (EuropeAid/137467/DH/SER/MD), Chișinău: AGEPI, 2018 p.68-112.  

2. BULIMAGA T. Managementul proprietății intelectuale în cadrul instituțiilor de cercetare și 

universitare. În: Managementul proprietății intelectuale. Studiu monografic realizat in cadrul 

proiectului de asistență tehnică “Support to Enforcement of the Intellectual Property Rights (IPR)” in 

the Republic of Moldova (EuropeAid/137467/DH/SER/MD, Chișinău: AGEPI, 2018, p.231-262. 

 

Articole în culegeri naționale 

1. PALADI F. Învățământ bazat pe cercetare: sistemul inovativ al universității și triunghiul cunoașterii. 

În: Tendințele actuale în învățământul superior din Republica Moldova, Chișinău, 2017, p.10-14.  

2. PALADI F. Instrumente manageriale și informaționale pentru stimularea cercetării, inovării și 

transferului tehnologic în universități. În: Tendințele actuale în învățământul superior din Republica 

Moldova, Chișinău, 2016, p.15-19.  

3. BALTAG A. Delimitări analitice privind raportul dintre managementul inovațional și învățământul 

superior. În: Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova. Lucrări Studențești. Științe 

socioumanistice. Vol.II, Chișinău, 2016, p.60-64.  

4. BULIMAGA T. Managementul proprietății intelectuale la USM. În: Analele științifice ale 

Universității de Stat din Moldova. Lucrări Studențești. Științe ale naturii și exacte. Științe economice. 

Chișinău, 2016, p.136-140.  

5. JALENCU M. Modalități de dezvoltare a mediului inovativ universitar. În: Ediția a XIa a Conferinței 

Științifice Internaționale „Creșterea competitivității economice în contextul formării societății bazate 

pe cunoaștere”, Chişinău: CEP USM, 2016, p. 626-631.  

6. BULIMAGA T. Managementul proprietăți intelectuale la USM. Materialele Conferinţei Ştiinţifice 

Internaționale „Perspectivele și problemele integrării în spațiul european al cercetării și educației”, 

2016, Volumul I, p. 257-261.  

7. SAVVA M. Cadrul analitic al abordărilor științifice privind ghidarea în carieră. Materialele 

Conferinţei Ştiinţifice Internaționale „Perspectivele și problemele integrării în spațiul european al 

cercetării și educației”, 2016, Volumul II, p.255-257.  

8. BULIMAGA T. The importance of the Technology Transfer Offices for Universities. În: Materialele 

Conferinţei Ştiinţifice Internaționale „Perspectivele și problemele integrării în spațiul european al 

cercetării și educației”, 7 iunie 2017, Volumul I, p.127-131.  

9. SAVVA, M. Repere conceptuale privind orientarea profesională/ghidarea în carieră. Conferinţa 

Ştiinţifică naţională cu participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”, 28-29 

septembrie 2016. Chişinău: CEP USM, p.80-84.  

 

Rapoarte/teze ale comunicărilor la manifestări științifice internaționale 

1. MANOLESCU I., ARUȘTEI C., JALENCU M. Instrumente manageriale pentru stimularea cercetării 

în universități. Conferinta Zane Iaşi, 6 octombrie 2017, p.16.  

2. MANOLESCU I., ARUȘTEI C., PALADI F. Schimbări în managementul universitar în vederea 
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creşterii impactului cercetării. 10th edition of the Annual International Conference "Globalization 

and Higher Education in Economics and Business Administration" (GEBA 2017), Iaşi, 19-22 

octombrie 2017, p.116.  

3. JALENCU M. Университетский инновационный инкубатор – способ вовлечения студентов в 

процессе инновации  и технологического трансфера. Conferința Științifică Internațională 

,,Paradigme moderne ale economiei și antreprenoriatului inovativ”, 3-4 noiembrie 2017. Chişinău: 

CEP USM, p.26-29.  

4. MANOLESCU I., ARUȘTEI C., GORCEAC L. Analiza potențialului colaborativ în cercetare din 

cadrul universităților din Euroregiunea Siret-Prut-Nistru. Conferința Euroregiunilor, Iași, 10 

noiembrie 2017, p.17.  

5. BULIMAGA T., MANOLESCU I., ARUȘTEI C., Development projects sustainability from 

universities within structural change context. The 13th International Conference of the SEA events. 

Brașov, 17-18 noiembrie 2017, p.23.  

6. PALADI F., BULIMAGA T., MANOLESCU I.T. Universities involvement in the sustainable 

development field. The 2nd International Conference “Scientific Convergence and Interdisciplinarity 

in EU Environmental Research (SCIENVIR)”. Abstracts. Iasi, Romania, 7−9 June 2018, p.30.  

 

XIII. Lista propunerilor de proiecte prezentate/ distincții câştigate  în cadrul concursurilor naţionale şi internaţionale 

cu tangenţă la tematica cercetării proiectului realizat 

 Un rezultat important al proiectului INFORM vizează unul dintre obiectivele-cheie ale acestuia, și anume 

aplicarea în comun la alte apeluri de proiecte. Astfel, a fost deja elaborat și depus proiectul „Revitalization and 

conservation of the heritage by the network of universities owning the cultural heritage from the Republic of 

Moldova and Romania (RELINKUNIVERSITIES)”, proiect de tip hard în cadrul Programului operațional 

comun Romania-Republica Moldova, coordonatorii instituționali fiind Florentin Paladi (USM, coordonator de 

proiect) și Irina Manolescu (UAIC), http://www.ro-md.ro-ua-md.net/ro/.  

 

 MEDALIE DE AUR pentru Ghidul Cercetătorului, Paladi Florentin, Bulimaga 

Tatiana, Jalencu Marian, Gorceac Leonid, Spînu Lilia, Savva Marianna, Crețu 

Raisa, Țurcanu Cristina, Manolescu Irina Teodora. Salonul Internaţional de 

Cercetare, Inovaţie şi Transfer Tehnologic „INVENTICA 2018”, ediţia XXII, Iaşi, 

România, 27-29 iunie 2018.  

 MEDALIE DE AUR pentru Trilogia: Sistemul inovativ al Universității de Stat din 

Moldova, Jalencu Marian, Niculiță Angela, Paladi Florentin, Bulimaga Tatiana, 

Balmuș-Andoni Mihaela. Salonul Internaţional de Cercetare, Inovaţie şi Transfer 

Tehnologic „INVENTICA 2017”, ediţia XXI, Iaşi, România, 28-30 iunie 2017.  

 

XIV. Lista colaborărilor iniţiate  în cadrul  proiectului  

Serviciul pentru Administrarea Proiectelor de Cercetare Științifică al Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iași; Echipa de lucru HRS4R de la UAIC, coordonată de prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu, prorector 

pentru programe de cercetare ştiinţifică şi transfer de cunoştinţe.  

Dezvoltarea colaborării dintre grupuri de cercetări ai USM și UAIC în baza rezultatelor cartografierii 

structurilor universităților cu responsabilități de cercetare, în baza algoritmilor de acțiune dezvoltați în Ghidul 

Cercetătorului elaborat (http://usm.md/wp-content/uploads/Ghidul-Cercetatorului.pdf).  

Evaluarea în comun – a experților de la UAIC și USM – a planurilor de afaceri inovative. Implicarea 

experților de la UAIC în calitate de membri ai Juriului în cadrul Târgului start-up-urilor „Cele mai bune idei 

de afaceri inovative studențești” (decembrie 2017).    

Intensificarea colaborării cu Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic (AITT) și Camera de Comerț 

și Industrie a Republicii Moldova (CCI) în scopul eficientizării procesului de transfer tehnologic, susținerii 

start-up-urilor inovative studențești și crearea unei eficace infrastructuri inovative universitare. Astfel, în 

colaborare cu specialiștii AITT și CCI:  

− au fost concepute și organizate un șir de acțiuni cu scopul de a stimula și susține ideile / planurile de 

afaceri inovative studențești. În cadrul Incubatorului de Inovare “Inventica-USM” a fost organizat Târgul 

start-up-urilor „Cele mai bune idei de afaceri innovative studențești” (în lunile decembrie 2016 și 

decembrie 2017); evenimente de tip Hackathon (în lunile decembrie 2016 și decembrie 2017); Bootcamp-

ul „Școala interactivă a tânărului antreprenor inovativ” (în luna octombrie 2017);  

http://www.ro-md.ro-ua-md.net/ro/
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− a fost fortificată și extinsă Rețeaua inovativă de mentorat studențesc, asigurată mentenanța și buna 

funcționare a sistemului de relații de mentorat. Studenții-mentori au fost instruiți în cadrul AITT de către 

specialiștii acesteia;  

− a fost conceput și dezvoltat mecanismul de stimulare și susținere a proiectelor de  transfer tehnologic. A 

fost elaborat și aprobat “Regulamentul cu privire la proiectele de transfer tehnologic” la USM 

(http://usm.md/wp-content/uploads/Regulament_PTT.pdf);  

− stabilirea unei conlucrări sistemice și sistematice cu CCI cu scopul facilitării conexiunii dintre mediul 

academic și mediul de afaceri, în special în contextul dezvoltării programelor regionale de promovare a 

inovării și transferului de tehnologie;  

− participarea specialiștilor AITT și CCI la seminare, mese rotunde, sesiuni de instruire, workshopuri etc., 

organizate cu scopul de a dezvolta activitățile de transfer tehnologic în Universitate 

(http://usm.md/?p=17297&lang=en).  

 

XV. Lista evenimentelor organizate / la care s-a participat  în cadrul proiectului 

1. Seminar „Strategia Resurselor Umane pentru Cercetători (HRS4R)”, 18 octombrie 2016, Chișinău, USM.  

2. Webinare cu experți din SUA dedicate bunelor practici în administrarea cercetarilor, inclusiv 

managementului resurselor și al proiectelor de cercetare, organizat la USM de către Institutul de Cercetare 

si Inovare la 16, 23, 30 martie, 6, 13 aprilie 2017.  

3. Săptămâna Inovării și a Transferului Tehnologic la USM, care a întrunit mai multe evenimente: 

BOOTCAMP-ul pentru studenți, Workshop-ul privind inovarea și transferul tehnologic, 6-9 octombrie 

2017, http://usm.md/?p=17297&lang=en.  

4. Seminarul „Promovarea bunelor practici de implicare a tinerilor cercetători în cercetare şi inovare”, 13 

decembrie 2017, USM, https://mecc.gov.md/ro/content/ministerul-educatiei-culturii-si-cercetarii-sustine-

implicarea-tinerilor-cercetatori.  

5. Seminarul de informare privind posibilităţile de participare la Acţiunile COST. În cadrul seminarului au 

participat cercetători (doctoranzi, cadre didactico-ştiinţifice) privind posibilităţile de participare în cadrul 

Acţiunilor COST, 8 mai 2018, http://usm.md/?p=19144&lang=ro.  

6. Seminarul de instruire a tinerilor cercetători şi doctoranzilor privind crearea startup-urilor şi posibilităţile 

de scriere a proiectelor de transfer tehnologic, 15 mai 2018. Seminarul a fost moderat interactiv de către 

Natalia Suditu – expert privind proiectele de transfer tehnologic. Totodată, în cadrul seminarului au fost 

menţionate şi anumite detalii şi particularităţi privind acest tip de proiecte.  

7. Seminarul practic ,,Diseminarea rezultatelor cercetării publicului larg” prezentat de David Jarmul, voluntar 

al Corpului Păcii (SUA) în Republica Moldova, ex-Associate Vice President, News and Communications, 

Duke University, 01 iune 2018. La eveniment au participat circa 25 de cercetători, cadre didactice și 

doctoranzi, http://usm.md/?p=19166&lang=ro.  

8. Organizarea seminarelor de informare privind utilizarea bazelor de date ale USM, a resurselor 

informaționale pentru cercetare, cum ar fi DSpace@USM, OJS StudiaMSU, Clarivate Analytics (Web of 

Science), SpringerLink, EBSCO etc.  

Calendarul complet al evenimentelor este prezentat pe pagina web a proiectului:  

http://usm.md/?page_id=15266  

 

XVI. Lista de mobilităţi efectuate în cadrul proiectelor  

Pe baza cartografierii structurilor universităților cu responsabilități de cercetare a fost evaluat gradul de 

compatibilitate și complementaritate la nivel administrativ, procedural, domenii de interes, expertiză, tehnic 

(echipamente și facilități de cercetare, dotare) etc. Subactivitatea a inclus și vizite la Staţiunea Biologică 

Marină „Prof. Dr. Ioan Borcea” de la Agigea și la Staţiunea de Cercetare „Ion Gugiuman” de la Rarău ale 

UAIC. În scopul evaluării gradului de compatibilitate și complementaritate pe domenii de cercetare, au fost 

trecute în revistă structurile de cercetare, echipele, domeniile de interes și de expertiză ale acestora, 

echipamentele și facilitățile de cercetare, precum și cele mai importante rezultate științifice obținute. Această 

informație a fost sistematizată în prospectul „ Universitatea de Stat din Moldova: Cercetare și Inovare”. În 

acest scop au fost efectuate vizite de studiu la Staţiunea Biologică Marină „Prof. Dr. Ioan Borcea” de la 

Agigea în perioada 5-9 iunie 2017 și la Staţiunea de Cercetare „Ion Gugiuman” de la Rarău ale UAIC în 

perioada 21-23 mai 2018. În rezultatul vizitelor au fost identificate domeniile comune de cercetare, structurile 

și echipele respective de la USM și UAIC.  

Totodată, în scopul interrelaționării activităților proiectului și livrabilelor proiectului, diseminarea 

rezultatelor s-a efectuat regulat pe toată perioada de derulare a proiectului, astfel încât membrii echipelor de 

proiect de la USM și UAIC au participat la mai multe evenimente, printre care:  

http://usm.md/wp-content/uploads/Regulament_PTT.pdf
http://usm.md/?p=17297&lang=en
http://usm.md/?p=17297&lang=en
https://mecc.gov.md/ro/content/ministerul-educatiei-culturii-si-cercetarii-sustine-implicarea-tinerilor-cercetatori
https://mecc.gov.md/ro/content/ministerul-educatiei-culturii-si-cercetarii-sustine-implicarea-tinerilor-cercetatori
http://usm.md/?p=19144&lang=ro
http://usm.md/?p=19166&lang=ro
http://usm.md/?page_id=15266
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1. Diseminarea elaborărilor științifice ale cercetătorilor USM în cadrul celor de-a 21-a și 22-a ediții ale 

Salonului Internațional de Invenții INVENTICA 2017 și INVENTICA 2018, Iasi, România.  

2. Jalencu M. Instrumente manageriale pentru stimularea cercetării în universități. Conferinta Zane Iaşi, 6 

octombrie 2017 – prezentare;  

3. Manolescu I., Jalencu M., Aruștei C. Analiza stakeholderilor universităților în vederea fundamentării 

planurilor de acțiune privind creșterea vizibilității cercetării. Conferința Științifică Internațională 

,,Paradigme moderne ale economiei și antreprenoriatului inovativ”, 3-4 noiembrie 2017 – prezentare;  

4. Florea N., Manolescu I., Jalencu M. Valorificarea iniţiativelor antreprenoriale prin universităţi. Conferința 

Științifică Internațională ,,Paradigme moderne ale economiei și antreprenoriatului inovativ”, 3-4 

noiembrie 2017 – prezentare;  

5. Bulimaga T. Sustenabilitatea proiectelor de dezvoltare din universităţi în contextul schimbărilor structural. 

SEA Braşov, 17-18 noiembrie 2017 – prezentare;  

6. Paladi F. Schimbări în managementul universitar în vederea creşterii impactului cercetării. 10th edition of 

the Annual International Conference "Globalization and Higher Education in Economics and Business 

Administration" (GEBA 2017), Iaşi, 19-22 octombrie 2017 – prezentare;  

7. Paladi F., Bulimaga T., Manolescu I. Universities involvement in the sustainable development field. 2 nd 

SCIENVIR International Conference ,,Scientific Convergence and Interdisciplinarity in EU 

Environmental Research”, June 7th-9th, 2018. Iaşi, Romania. – prezentare;  

8. Savva M., Manolescu I. Competencies oriented to the sustainable development in a long life learning 

context. 2 nd SCIENVIR International Conference ,,Scientific Convergence and Interdisciplinarity in EU 

Environmental Research”, June 7th -9th, 2018. Iaşi, Romania. – prezentare;  

9. Paladi F. „Cluster inovațional „Educație – Cercetare – Inovare – Dezvoltare”., Masa rotundă cu genericul 

,,Managementul proiectelor europene. Antreprenoriatul şi ocuparea forţei de muncă în UE. Etica şi 

integritatea în educaţia doctorală europeană. (Sustenaible Education Through European Studies for Young 

Researchers (SESYR) organizată în incinta Universităţii ,,Al.I. Cuza” din Iaşi, 8 iunie 2018 – prezentare;  

10. Bulimaga T. „Ghidul Cercetătorului – exemplu de bune practice”. Masa rotundă cu genericul 

,,Managementul proiectelor europene. Antreprenoriatul şi ocuparea forţei de muncă în UE. Etica şi 

integritatea în educaţia doctorală europeană. (Sustenaible Education Through European Studies for Young 

Researchers (SESYR) organizată în incinta Universităţii ,,Al.I. Cuza” din Iaşi, 8 iunie 2018 – prezentare;  

11. Savva M., Manolescu I. Professional self-determination – orientation towards an appropriate carrier. In: 

International Conference Cross-Cultural Knowledge Exchange, SEA 15. Interactions between Law, 

Education, Tourism & Culture. Ovidius University, Constanța, 5-6 iulie 2018 – prezentare. 

INFORMAŢIE  

privind deplasările executorilor în cadrul proiectului INFORM  

 

Nr. 

d/o 

Numele, prenumele, 

titlul ştiinţific și 

didactic  

Ţara, denumirea 

organizaţiei vizitate 

Scopul vizitei 

 

Termenul 

deplasării 

1.  Paladi Florentin, 

dr.hab., prof. univ 

Jalencu Marian, dr., 

conf. univ.,  

Gorceac Leonid, dr., 

conf. univ.,  

Bulimaga Tatiana,  

Creţu Raisa,  

Ţurcanu Cristina, 

Baltag Ana,  

Savva Marianna, 

Spînu Lilia  

Iaşi, România  

Universitatea 

„Al.I.Cuza” 

Vizită de documentare în vederea 

elaborării metodologiei pentru 

analiza internă şi definitivarea 

chestionarului  

 

09.11.2016 –

12.11.2016 

2.  Paladi Florentin, dr. 

hab, prof. univ,  

Bulimaga Tatiana,  

Creţu Raisa,  

Ţurcanu Cristina,  

Savva Marianna   

Iaşi, România 

Universitatea 

„Al.I.Cuza” 

Conlucrare cu partenerii de proiect 

în vederea stabilirii variabilelor 

proiectului. Vizita de studiu la 

Staţiunea biologică marină 

„I.Borcea” de la Agigea a UAIC  

05.06.2017 – 

09.06.2017 

 



202 

 

3.  Jalencu Marian, dr., 

conf. univ.,  

Gorceac Leonid, dr., 

conf. univ., Bulimaga 

Tatiana,  

Baltag Ana  

Iaşi, România 

Universitatea 

„Al.I.Cuza” 

Diseminarea rezultatelor 

proiectului în cadrul Salonului 

Internaţional de Invenţii   

„Inventica – 2017”  

27.06.2017 – 

01.07.2017 

4.  Bulimaga Tatiana 

 

Iaşi, România  

Universitatea 

„Al.I.Cuza”,  

or. Braşov 

Activităţi în cadrul proiectului şi 

participare la Conferinţa 

Internaţională „The 13
th 

Internaţional Conference of the 

SEA events”, Braşov  

16.11.2017 – 

20.11.2017 

5.  Jalencu Marian, dr., 

conf. univ.,  

Bulimaga Tatiana,  

Creţu Raisa,  

Baltag Ana,  

Ţurcanu Cristina,  

Savva Marianna,  

Spînu Lilia  

Iaşi, România  

Universitatea 

„Al.I.Cuza” 

Analiza şi sistematizarea 

rezultatelor ştiinţifice obţinute în 

cadrul proiectului în anul 2017. 

Elaborarea raportului anual  

23.11.2017 – 

25.11.2017 

6.  Jalencu Marian, dr., 

conf. univ.,  

Bulimaga Tatiana  

Iaşi, România  

Universitatea 

„Al.I.Cuza” 

Activităţi în cadrul proiectului şi 

participare la Conferinţa 

Internaţională „The 13
th 

Internaţional Conference of the 

SEA events”  

26.04.2018-

28.04.2018 

7.  Bulimaga Tatiana,  

Creţu Raisa,  

Ţurcanu Cristina, 

Savva Marianna, 

Spînu Lilia 

Iaşi, România  

Universitatea 

„Al.I.Cuza” 

Analiza şi sistematizarea 

rezultatelor ştiinţifice intermediare 

obţinute în cadrul proiectului 

bilateral. Vizita de studiu la 

Staţiunea de Cercetare „Ion 

Gugiuman” de la Rarău a UAIC  

21.05.2018-

23.05.2018 

8.  Paladi Florentin, 

dr.hab., prof. univ.,  

Bulimaga Tatiana,   

Savva Marianna  

 

Iaşi, România  

Universitatea 

„Al.I.Cuza” 

Participarea la Conferinţa 

Internaţională SCIENVIR și la 

Masa rotundă cu genericul 

,,Managementul proiectelor 

europene. Antreprenoriatul şi 

ocuparea forţei de muncă în UE. 

Etica şi integritatea în educaţia 

doctorală europeană. (Sustenaible 

Education Through European 

Studies for Young Researchers 

(SESYR), organizată în incinta 

Universităţii ,,Al.I. Cuza” din Iaşi, 

8 iunie 2018  

07.06.2018-

08.06.2018 

9.  Paladi Florentin, 

dr.hab., prof. univ., 

Gorceac Leonid, dr., 

conf. univ., Bulimaga 

Tatiana  

Iaşi, România  

Universitatea 

„Al.I.Cuza” 

Diseminarea rezultatelor 

proiectului în cadrul Salonului 

Internaţional de Invenţii   

„Inventica – 2018”  

27.06.2018-

29.06.2018 

XVII. Informaţii despre infrastructura utilizată în realizarea proiectului  

 

Birouri pentru cercetători dotate cu calculatoare conectate la Internet: 21, 24, 19, bl.II (anexa); 115, 421a, bl.IV; 

221, 312, bl.central  

 

XVIII. Dificultăți/ impedimente apărute  pe parcursul realizării  proiectului  n/a 
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XIX. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute (până la 200 de cuvinte) 

 

Rezultatele proiectului vizează eficientizarea activităţilor de cercetare din cele două universităţi 

partenere, USM și UAIC, cu un posibil efect de multiplicare în alte universităţi sau entități de 

cercetare, ca urmare a diseminării studiilor şi bunelor practici identificate, precum şi o potenţială 

creştere a finanţărilor pentru cercetare-inovare în rezultatul aplicării la programe internaţionale și 

bilaterale, care contrubuie la realizarea obiectivelor proiectului: implementarea cu succes a 

Strategiei Resurselor Umane pentru Cercetători (HRS4R)”; consolidarea statutului cercetătorului 

în universitățile partenere; realizarea unui management eficient al cercetării, inovării și 

transferului tehnologic; identificarea posibilităților comune de aplicabilitate a rezultatelor 

științifice ale cercetătorilor sau/și grupurilor de cercetare, fiind editat și Prospectul „Cercetare și 

Inovare la USM” în limbile română și engleză. Chestionarul adresat cercetătorilor a permis 

identificarea percepţiilor cercetătorilor din cele două universităţi partenere, USM și UAIC, faţă 

de statutul cercetătorului, iar interviurile la nivelul echipelor de management ale universităților a 

permis identificarea practicilor / instrumentelor manageriale de implementare a Strategiei 

HRS4R, find actualizat și Planul de Acțiuni pentru Implementarea Strategiei HRS4R. Ghidul 

Cercetătorului, elaborat în cadrul proiectului și publicat atât pe suport de hârtie, cât și în varianta 

electronică interactivă pe pagina web cu acces deschis, servește drept platformă pentru 

activitatea cercetătorilor la diferite etape ale carierei și poate fi  utilizat nu doar de către 

cercetătorii de la USM, dar și de întreaga comunitate științifică.  

 

XX. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)  

 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Științe a Moldovei, Universități și alte 

organizaţii din sfera cercetării şi inovării, in special instituțiile care implementează Strategia 

Resurselor Umane pentru Cercetători în conformitate cu recomandările Comisiei Europene.  

 

 

 

 

  

 Conducătorul  proiec tului  _____________________________,  _________________  
       ( n u m e ,  p r e n u m e ,  g r a d ,  t i t l u  ş t i i n ţ i f i c )              ( s e m n ă t u r a )  
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Anexa 1.4. 

Fişa proiectului internaţional 

 

I. Codul(cifrul) şi denumirea proiectului  

Cifrul  16.80013.5807.11/Ro „Sisteme microalgale utilizate pentru reducerea emisiilor de СO2 

de la fermentarea biomasei (ALGAE-CO2)”   

II. Denumirea programului de stat, denumirea direcţiei strategice 

Program de cooperare științifică și tehnologică, semnat la București, la data de 14 octombrie 2015 

între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică și Inovare 

din România (ANCSI); 

Direcția Strategică   Cercetări științifice aplicate în domeniul eficientizarea complexului 

energetic și asigurarea securității energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile 

III. Obiectivele proiectului  

Creșterea eficientei energetice a instalatiilor de biogas / ecologizarea proceselor de fermentatie 

enzimatica alcoolica prin reducerea gazelor cu effect de seră rezultate din biotehnologiile de 

valorificare a deşeurilor agroindustriale şi producerea de produse utile, pe baza unor soluţiii 

inovatoare, bazate pe abordarea integrată a reducerii impactului CO2 din emisiile atmosferice ale 

industriilor de fermentare alcoolică şi metanogenă, deversărilor de deşeuriuri lichide in obiectele 

acvatice, utilizarea deşeurilor agro-industriale ca mediu nutritiv pentru cultivarea microalgelor şi 

obţinerea de produse animaliere, avicole şi alte utilizări agroindustriale, precum şi generarea de surse 

regenerabile de energie. 

 

IV. Termenul executării  

1 septembrie 2016 - 31 august 2018 

V. Volumul total al finanţării 

Finanţarea planificată  - 200   mii lei Executată -  200  mii lei 

VI. Volumul cofinanţării (mii lei) 

0 mii lei 

VII. Organizaţiile, subdiviziunile – executori ai proiectului (institut, laborator, secţie, sector etc.) 

Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Cercetare și Inovare,  Laboratorul „Redox procese și 

tehnologii avansate în apă, produse cosmetice, farmaceutice și alimentare”, Republica Moldova, 

Chișinău, MD 2028, Str.Mateevici 60 

VIII. Organizația partener în executarea proiectului,  conducătorul de proiect: 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie  

(INCDCP- ICECHIM), București, România 

IX. Executorii   

 Nume, prenume, anul naşterii, titlul ştiinţific, funcţia în cadrul proiectului 

  Nr 

d/o 
Numele/Prenumele Titlul științific 

Funcția în cadrul 

proiectului 

1. 

1.  
Covaliov Victor, 1936 Dr. în chimie Cerc.şt.coord. 

2. 

 
Nenno Vladimir, 1949 Dr. în chimie Cerc.şt.super. 

3. 

 
Bobeica Valentin, 1948  Dr. hab. în chim. Col.şt.superior 

4. 

 
Covaliova Olga, 1960 Dr. hab. în chimie Cerc.şt.super. 

5. 

 
Sliusarenco Valentin, 1952 Dr.în tehn. Cerc.șt. 

6. 

 
Morari Iurie, 1958 fără grad şt. Cerc.şt. 

7. 

 
Pșenovschi Grigore, 1997  

fără grad şt., 

student 
Ing. 
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9. 

 
Vlasenco Sergiu, 1997 fără grad şt., student Laborant 

 

 

X. Sumarul activităţilor proiectului realizate  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în 

cadrul proiectului (150  de cuvinte)  

1. A1.Intensificarea proceselor de 

fermentare metanogena a biomasei  

pentru a cresterea randamentului  

proceselor anaerobe si productia de 

biogaz cu putere calorica sporita, prin 

adaos de biocatalizatori. 

(ICECHIM+USM) 

 

A2. Reducerea continutului de CO2 din 

fluxurile rezultate in urma fermentatiei, 

prin utilizarea unor culturi microalgale. 

(ICECHIM+USM) 

 

A3. Purificarea eficienta a biogazului de 

impuritati de hidrogen sulfurat folosind o 

noua metoda de generare a formelor 

galvano-chimice de  hidroxid de fier si 

izolarea sulfurii insolubile din faza 

gazoasa intr-un mediu omogen. (USM) 

 

A4.Evaluarea utilizarii digestatului 

rezultat din fermentatie ca mediu de 

cultura, in cultivarea heterotrofa a 

microalgelor. (ICECHIM+USM) 

 

A5. Analiza continutului biomasei algale, 

valorificarea unor componenti si 

utilizarea biomasei algale epuizate in 

procesul de fermentatie anaeroba. 

(ICECHIM) 

 

A6. Purificarea selectiva a CO2-ului prin 

metoda de hidroabsorbtie si dozarea 

dirijata in mediul de cultivare a 

microalgelor pentru a accelera cresterea 

biomasei si ingrosarea prin flotatie. 

(USM). 

 

A fost elaborată metodă de producere a 

biogazului în condiții anaerobe cu introducerea 

fito-catalizatorului (sclareol, 2,3% sol., 10 

mg/L). În rezultatul procesului biochimic de 

digestie a biomasei, viteza de emisie a 

biogazului a fost de 1,3 ori mai mare faţă de 

condiţiile procedeului convențional, iar emisia 

specifică de biogaz a crescut cu 30%. Totodată, 

conţinutul metanului în biogaz a crescut cu 

aproape 25%.  

A fost propusă şi testată metoda intensificată de 

producere anaerobă a biogazului, în care pentru 

intensificarea fermentării biochimice în calitate 

de stimulent cu proprietăţi fitocatalitice se 

utilizează  ”escina” obţinută din seminţele 

castanului din genul Aesculus hippocastanum. În 

condiţii propuse, viteza de emisie a biogazului în 

regimul optim de fermentare a crescut faţă de  

control cu 15%, iar cantitatea totală de biogaz a 

crescut cu 7,5%.    

Au fost elaborate Conceptul şi Schema 

tehnologică generală a procesului de tratare 

integrată a apelor reziduale cu obţinerea unei şir 

de produse utile, incluzând utilizarea fluxului de 

bioxidul de carbon izolat pentru cultivarea 

microalgae care are servi pentru hrana 

animalelor în agricultura, bazate pe abordările 

inovatoare.    

Cultivarea microalgae pe parcursul diurnei a fost 

testată, folosind lumina cu lămpi eficiente, cum 

ar fi LED-uri sau de tip 5G LED GROW cu 

raportul optim dintre  culorile   roşie, cu  

lungimea de undă λ = 660 nm, şi albastru, cu λ = 

470 nm. Ulterior, se propune ingroşarea masei 

de alge prin flotarea lor, deshidratarea  şi  

utilizarea ulterioară  ca aditivi proteinici în hrana 

animalelor. 

A fost elaborat procesul tehnologic de purificare 

a biogazului de impuritati de hidrogen sulfurat 

folosind o metoda de generare a formelor 

galvano-chimice de  hidroxid de fier si izolarea 

sulfurii insolubile din faza gazoasă intr-un 

mediu omogen.   

Pentru a ridica valoare calorifică a biogazului 

format, a fost elaborat procedeul de purificare 

selectiva a CO2-ului prin metoda de 

hidroabsorbtie si dozarea dirijata a acestuia in 

mediul de cultivare a microalgelor pentru a 

accelera cresterea biomasei si ingrosarea prin 

flotatie.  
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A fost testat un proces de co-digestie 

complementară anaerobă a unui tip nou de 

biomasă mixtă, ce include cartofii zdrobiți într-

un amestec cu microalge uscate. A fost propusă 

compoziția optimă a mediului nutritiv pentru 

cultivarea microalgae. 

A fost elaborată o metoda nouă de cultivare a 

microalgelor în mediul lichid în condițiile de 

iluminare și agitare la un câmp magnetic de 

înaltă frecvență în impulsuri pentru a asigura un 

randament crescut de produs dorit.  

Pentru a rezolva problema colectării eficiente a 

micro-algae din bazinul de cultivare, a fost testat 

un proces de îngoșare și colectare a biomasei 

algale prin electrioflotare în două etape.  

 

XI. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală, teze de licenţă, 

masterat, doctorat  susţinute sau pregătite) cu referinţă la proiectul realizat  

Capitole din Monografii 

     1. КОВАЛЕВ, В.; ДУКА, Г.; КОВАЛЕВА, О. «Зеленая энергия»: инновационные 

экобиотехнологии и комбинированные реакторы. Антология изобретений.  Глава 8. Утилизация 

диоксида углерода для культивирования микроводорослей. Chișinău: CEP USM, 2017. 504 p. ISBN 

978-9975-71-902-5. 

 

Articole din reviste naționale, categoria C   

     1. COVALIOVA, O.; COVALIOV, V. Reducerea emisiilor de СО2 de la procesele de fermentare și 

utilizarea lui (rus). Intellectus. 2016, nr. 2, 109-115. ISSN 1810-7079. 

 

Articole în Culegerile conferințelor 

     1. КОВАЛЕВ, В.В.; КОВАЛЕВА, О.В.; ПОЛЕЩУК, Г.В.; НЕННО, В.Э.; БОБЕЙКЭ, В.А. 

Технологическая концепция по предотвращению сбросов агропромышленных отходов в бассейн 

реки Днестр. В: Proc. of Intl Conf. “Transboundary Dniester River Basin Management: Platform for 

Cooperation and Current Challenges”, Tiraspol, October 26-27. 2017, pp. 172-175.    

 

Teze ale Comunicărilor la congrese, conferințe, simpozioane 

1. COVALIOV, V.; COVALIOVA, O. Conditioning and utilization of carbon dioxide resulted from 

biomass digestion. In: Book of Abstracts of XIIth PRIOCHEM Intl.Symp. Bucharest, Romania, 28-29 

Oct. 2016, p.15. 

2. COVALIOVA, O.;  COVALIOV, V. Conditioning and Utilization of СО2 from Fermentation Industries 

for the Cultivation of Microalgae. In: Abstract Book of VIth Intl.Conf. on Ecological and Environmental 

Chemistry-2017 (EEC-2017), 2-3 March 2017, Chisinau: Pontos, R.Moldova, p.153. ISBN 978-9975-

51-810-9 

3. COVALIOVA, O.;   COVALIOV, V. Integrated Process of Biogas Absorbtion Purification and 

Utilization of Extracted CO2 for Microalgae Cultivation. In: Abstracts of 20th Romanian International 

Conference on Chemistry and Chemical Engineering. Poiana Brasov, Romania - September 6-9, 2017, 

S4-226 

4. MATEI, C.B.; VELEA, S.; GALAN, A.-M.; STEPAN, E.; STILPEANU, D.; COVALIOV, V.;  

WOINAROSCHY, A. Mathematical Modelling of Anaerobic Co-Digestion of Defatted Chlorella 

vulgaris Microalgae Biomass and Food Waste. In: Abstracts of 20th Romanian International 

Conference on Chemistry and Chemical Engineering. Poiana Brasov, Romania - September 6-9, 2017, 

S4-215 

5. VELEA, S.; GALAN, A.-M.; VINTILA, A.C.N.; COVALIOVA, O.;  CAPRA, L.; ENASCUȚA,  C.E.; 

RADU, E. Microalgae cultivation using liquid digestate as growth medium. In: Abstracts of 20th 

Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering. Poiana Brasov, Romania 

- September 6-9, 2017, S5-214 

6. COVALIOV, V.; COVALIOVA, O.;  BOBEICĂ, V.; MORARI, Iu. Integrated set-up for selective 



207 

 

extraction of CO2 from biogas for microalgae cultivation. In: Abstracts of PRIOCHIM Intl. Conf., 

Bucharest, Romania, 25-27 octombrie, 2017, p.52. 

 

Brevete și Cereri de invenție 

1. COVALIOV, V.; COVALIOVA, O.; TIMOFTE, N.; MORARI, Iu. Instalația combinată pentru 

separarea selectivă a CO2 din biogas pentru cultivarea microalgelor. Brevet MD Nr. 4418. 2016-

12-31. 

2. COVALIOVA, O.; COVALIOV, V.; NENNO, V.; MORARI, Iu.; TIMOFTE, N. Instalaţia de 

îngroşare cu electroflotaţie a suspensiilor microalgale furajere. Cerere de invenție MD Nr. a2016-

0027. 2016-11-21.  

3.  COVALIOV, V.; SENICOVSCAIA, I.; UNGUREANU, D. Procedeu de determinare a activității 

dehidrogenazei în biomasă la fermentare. Brevet MD Nr. 4465 MD. 2017-01-30. 

4. COVALIOV, V.; COVALIOVA, O.; UNGUREANU, D.; NENNO, V. Instalaţie de purificare a 

biogazului. Brevet MD Nr. 4459. 2017-11-30. 

5. COVALIOV, V.; COVALIOVA, O.; UNGUREANU, D. Instalaţie de obţinere a biogazului. 

Cerere de invenție MD Nr. a 2018 0031. 2018-04-19.  

 

Teza de licența susținută în an. 2018, stud. Grigore Pșenovschi “Studiul influenței fitocatalizatorilor asupra 

procesului de fermentare anaerobă a biomasei mixte”, conducător științific – Dr.Victor Covaliov.  

 

 

XII. Lista propunerilor de proiecte prezentate/ câştigate  în cadrul concursurilor naţionale şi 

internaţionale cu tangenţă la tematica cercetării proiectului realizat: 

 

1. Grupa de cercerare din USM a participat la implementarea proiectului internaţional STCU #5998 

"High-caloric biogas production as “Green energy” source from agro-industrial wastes: intensified technology 

and integrated bioreactor” (01.03.2015-28.02.2017). 

          2. A fost elaborat un proiect Internaţopnal ERA-NET conform Programei ORIZONT-2020 cu titlul 

„INTEGRATED WASTEWATER TREATMENT FROM NUTRIENTS WITH MICRO-ALGAE 

CULTIVATION AND VALUE-ADDED PRODUCTS OBTAINING” (INWALG) inpreună cu partnerii din 

România, Institutul ICECHIM (Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Chimie și Petrochimie, 

București, Dr.Ing.Sanda Velea) și Universiratea Tehnologică  din Sanct-Petersburg, Rusia, Prof.Univ., Dr.Hab. 

Alexandru  Garabadjiu (mai, 2017). Proiectul nu a fost aprobat pentru finanțare, deși a obținut o apreciere bună.    

       3. A fost elaborat și propus un Proiect ORIZONT-2020 (Programul SME Instrument, Phase 1). Titlul 

propunerii de proiect: MOSED-A2G (Moldova’s Sustainable Energy Development-Agromodvita-Garma-

Grup). Datele inaintării propunerii – 5 septembrie, 2017; propunerii modificate – 5 noiembrie, 2017. Aceste 

propuneri de proiect au fost printre 60 cele mai bune propuneri (din numărul total de 420), dar totuși nu au fost 

selectate pentru finanțare.  

 

 

XIII. Lista colaborărilor iniţiate  în cadrul  proiectului 

 Universirarea Tehnologică din Sanct-Petersburg, Rusia, Prof.Univ., Dr.Hab. Alexandru  Garabadjiu 

 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială (INCD ECOIND), București, 

România, Director Dr. Ing. Luoana Pascu, Director Tehnic Dr.Ing.Carol Lehr 

  Universitatea de Medicina și Farmacie “Carol Davila”, București, România, Facultate de Farmacie, 

Vice-Decan pentru cercetare Dr.Prof. Cristina Elena Dinu-Pârvu   

 

XIV. Lista evenimentelor la care s-a participat  în cadrul proiectului 

 Simpozionul Internațional „Prioritățile chimiei pentru dezvoltare durabilă” PRIOCHIM, ed. a XII-a, 

București, 27-28 octombrie, 2016 cu prezentare plenară: „Conditioning and utilization of carbon dioxide 

resulted from biomass digestion”. V.Covaliov, O.Covaliova. 

 Xth International Warsaw Invention Show IWIS 2016, Warsaw, Poland, 10-12 October, 2016. Silver 

Medal for invention „Combiner setting for the selective extraction of CO2 from biogas for microalgae 

cultivation”, authors Covaliov V., Covaliova O., Morari Iu., Timofte N.  
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 VI-ea ediție a Conferinței Științifice Internaționale “Chimia Ecologică și Chimia Mediului-2017”, 2-3 

martie 2017, Chișinău, Republica Moldova (Dr.V.Covaliov, Dr.V.Nenno, Dr.hab.V.Bobeica, Dr.hab. 

O.Covaliova). 

 XIX-a ediție a Simpozionului anual de proprietate intelectuală  „Lecturi AGEPI”, 19-20 aprilie 

2017, la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Chișinău, Republica 

Moldova  (Dr.V.Covaliov, Dr.hab.V.Bobeica). 

 Conferința Internațională „Prelucrarea deșeurilor secundare de origine animaliere în produse adecvate 

pentru agricultura ecologică intensivă” Chișinău, 10.03.2017, AgroTV Moldova (Dr.hab. O.Covaliova). 

 20th Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering (RICCCE), Poiana 

Brasov, Romania, September 6-9, 2017 (Dr.V.Covaliov, Dr.hab.V.Bobeica) 

 Simpozionul International “PRIOCHIM – Priorităţile chimiei pentru o dezvoltare durabilă”, Bucharest, 

Romania, 25-27 octombrie, 2017 (Dr.V.Covaliov, Dr.hab.V.Bobeica). 

 International Conference “Transboundary Dniester River Basin Management: Platform for Cooperation 

and Current Challenges”. Tiraspol, October 26-17, 2017 (Dr.V.Covaliov, Dr.V.Nenno, 

Dr.hab.V.Bobeica, Dr.hab. O.Covaliova). 

 XXth International Salon on Inventions and Innovation Technologies “Archimedes 2017”,  15-19 May 

2017, Moscova, Rusia, “InnovExpo”, LLC. Medalie de aur “Transformare biochimică a CO2 în 

procesele de metanogeneză intensificate”. Autorii: Covaliov Victor, Polesciuc Gheorghe, Covaliova 

Olga. Salon Internațional de Invenții și Inovații  “Archimedes-2017”, Ed. a XX-a, Moscova, Rusia. 

  Salonul Internațional de Invenții și Inovații “Traian Vuia”, ed.III, 7-9 iunie, 2017, Timișoara, România. 

Medalie de bronz “Utilization of CO2 resulted from the biochemical digestion processes”, Autorii: 

Covaliova Olga, Covaliov Victor. Salonul Internațional de Invenții și Inovații “Traian Vuia”, ed.III, 7-9 

iunie 2017, Timișoara, România.  

 Salonul Internaţional de Cercetare, Inovaţie şi Transfer Tehnologic “Inventica 2017”, ed. XXI, 28-30 

iunie, Iaşi, România. Medalie de aur “Utilization of CO2 from methanogenic processes and enzymatic 

digestion of biomass: integrated innovative solutions”, Autorii: Covaliov Victor, Covaliova Olga, Velea 

Sanda, Galan Ana-Maria. Salonul Internaţional de Cercetare, Inovaţie şi Transfer Tehnologic “Inventica 

2017”, ed. XXI, 28-30 iunie 2017, Iaşi, România. 

 XIth International Warsaw Invention Show, IWIS 2017, 9-11 October 2017, Warsaw, Poland. Gold 

Medal “Selective removal of CO2 from biogas and its using for micro-algae cultivation and a process of 

water purification from nutrients for irrigation”. Authors:  Dr.hab.Covaliova Olga, Dr.Eng. Velea 

Sanda, Dr. Covaliov Victor, Dr. Galan Ana-Maria, Eng. Morari Iurie.  XIth Intlernational Warsaw 

Invention Show IWIS 2017, 9-11 October 2017, Warsaw, Poland.Platinum Medal “A compact biogas 

reactor with the renewable energy systems”, Authors: Dr.hab.Covaliova Olga, Dr. Covaliov Victor, 

Eng, Poleacov Mihail, Viellermoz Alexander. XIth Intlernational Warsaw Invention Show IWIS 2017, 

9-11 October 2017, Warsaw, Poland. Silver Medal “An integrated elevated pressure reactor for the 

production of high caloricity biomethane”. Authors: Dr.Covaliov Victor, Dr.hab. Covaliova Olga, 

Dr.hab.Bobeica Valentin, Dr. Nenno Vladimir, Eng. Poleschiuk Georgy. XIth Intlernational Warsaw 

Invention Show IWIS 2017, 9-11 October 2017, Warsaw, Poland.  Invent Arena Award at IWIS 2017 

for “An integrated elevated pressure reactor for the production of high caloricity biomethane”. Authors: 

Dr.Covaliov Victor, Dr.hab. Covaliova Olga, Dr.hab.Bobeica Valentin, Dr. Nenno Vladimir, Eng. 

Poleschiuk Georgy , Werk Arena Trinec, Czech Republic. 

 Expoziția Internațională Specializată ,,INFOINVENT-2017”, ediție a XV-a, 15-18 noiembrie 2017. 

Medalia de Argint “Tehnologie modificată de cultivare a microalgelor cu îndepărtarea nutrienților din 

sistemele apoase pentru irigare”.  Autorii: Dr.hab. Covaliova Olga (MD), Dr. Ing. Velea Sanda (RO), 

Dr.Covaliov Victor (MD), Dr. Galan Ana-Maria (RO), Ing. Morari Iurie (MD), Ing. Sliusarenco 

Valentin (MD), Dr.Nenno Vladimir (MD), Dr.hab. Bobeica Valentin (MD). Expoziția Internațională 

Specializată INFOINVENT, 15-18 noiembrie 2017, Chișinău, Republica Moldova. 

 National Workshop on Environment and Health, ”Creșterea gradului de conștientizare și ântărirea 

capacităților privind interconexiunea dintre mediu și sănătate în contextul Agendei pentru dezvoltare 

durabilă 2030”/“Raising Awareness and Building Capacity on the inter-linkages of Environment and 

Health in the context of 2030 Agenda for Sustainable Development”, UNEP-WECF, Chișinău, 

Moldova, February 26-28, 2018. 

 Congresul Internațional “By promoting excellence, we prepare the future”, Ed.XXVIII, 

Univ.“Apollonia”, Iași, România, 1-4 martie, 2018 

 Simpozionul Anual de Proprietate Intelectuală „Lecturi AGEPI”, ed. a XX-a, 25 aprilie 2018 
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 VIth International Smart Grid and Cities Congress and Fair ICSG, Istanbul, Turkey, 25-26 April 2018 / 

ICSG - Congresul Internațional și Expoziția de Urbanism și Rețele Urbane Inteligente   

 Advanced Research Workshop Functional Nanostructures and Sensors for CBRN Defence and 

Environmental Safety and Security “FNS-CBRN Defence - 2018” (Functional Nanostructures and 

Sensors for CBRN Defence and Environmental Safety and Security), Chisinau, Moldova, 14-17 mai, 

2018 

 10
th
 European Exhibition of Creativity and Innovation “EUROINVENT”, Iasi, Romania, 17-19 May 

2018. Medalie de argint și Diploma la Salonul de Invenții și Inovații EUROINVENT Iași, România, 

mai 2018 “Combined technology of high caloricity biogas production with micro-algae cultivation”, 

Covaliova Olga (MD), Velea Sanda (RO), Covaliov Victor (MD), Galan Ana-Maria (RO), Nenno 

Vladimir (MD) 

 Salonul  Internațional de Invenții și  Inovații ,,TRAIAN  VUIA” Timișoara , ediția a IV-a, 13-15 iunie 

2018. 

 22
nd

 International Exhibition of Inventics “INVENTICA 2018” Iași, Romania, 27-29 June, 2018. 

Medalie de Aur la “Inventica”, Iasi, Romania, iunie 2018 “Preventing the carbon dioxide (CO2) 

emissions from the alcohol and methanogenic digestion processes with its using for micro-algae 

cultivation and production of forage agents”. Covaliov Victor (MD), Covaliova Olga (MD), Velea 

Sanda (RO), Moraru Iurie (MD), Timofte Natalia (MD), Ungureanu Dumitru (MD), Nenno Vladimir 

(MD). Medalie de Aur la “Inventica”, Iasi, Romania, iunie 2018 “Intensified method of high-caloricity 

biogas production from agro-industrial wastes”. Covaliov Victor (MD), Bobeica Valentin (MD), 

Covaliova Olga (MD), Moraru Vasile (MD), Timofte Natalia (MD). 

 Forumul Moldo-German pentru Cooperare Energetică. Chișinău, Moldova, Jolly Alon. 24-26 august, 

2018.  

 

XV. Lista de mobilităţi efectuate în cadrul proiectelor 

In cele 24 de luni de desfasurare a proiectului bilateral s-au efectuat urmatoarele vizite de lucru: 

 În perioada 24-30 octombrie, 2016, echipa de cercetatori din Republica Moldova a efectuat o vizita de 

lucru la Bucuresti, pentru o perioada de 3 zile. In cadrul vizitei Echipa de implementare a proiectului a 

vizitat laboratoarele INCDCP-ICECHIM, Bucuresti, participand de asemenea la Simpozionul 

International PRIOCHEM 2016 cu prezentare plenară: „Conditioning and utilization of carbon dioxide 

resulted from biomass digestion” – organizat de catre INCDCP – ICECHIM, Bucuresti. Deasemenea, 

am vizitat Institutul IMNR (Institutul de Cercetări de Metale Nefereoase și Rare), București, România. 

  În perioada 12-15 decembrie, 2016, a fost efectuată vizita delegației din București, România, institutul 

ICHECHIM (partenerii proiectului comun) la Chișinău, USM. Pe parcursul celor 3 zile de lucru s-au 

efectuat vizite in laboratoarele aferente echipei din Republica Moldova, vizite la partenerii comerciali 

din Chisinau, totodata fiind efectuata o sedinta de lucru in care s-au stabilit foarte clar obiectivele 

proiectului si modul de in deplinire al acestora.  

  În perioada 12-24 noiembrie, 2017, a fost efectuată vizita de stajiu a stud. G.Pşenovschi la Institutul 

ICECHIM, București, pentru a  conduce testările fito-catalizatorilor propuse.  

 În perioada 15-25 martie, 2018, a avut loc o vizită de stajiu a studentului facultății de Chimie și 

tehnologie chimică a USM, G.Pșenovschi, la Institutul ICTCM, București, România. În laboratorul de 

bioproduse au fost efectuate lucrările expermintale conform planului de lucru ai Proiectului.   

 În perioada 2-11 mai, 2018, a avut loc cea de a treia vizită de stajiu a studentului Grigore Pșenovschi 

(10 zile), la Institutul ICTCM, România, care a continuat testările proceselor biochimice de obținere a 

biogazului în condiții elaborate. Deasemenea, a fost cercetată influența factorilor chimico-fizici asupra 

dezvoltării microalgae. Rezultatele obtinute in cadrul acestui stagiu, precum si in cadrul celui efectuat in 

Etapa nr. 2 de implementare, au adus o contributie majora in  definitivarea lucrarii de licenta. De 

asemenea, datorita  acestei cooperari, in urma scoaterii la concurs de catre INCDCP-ICECHIM, 

Bucuresti a 5 posturi de asistent de cercetare in cadrul echipei nr.2, studentul Grigore Psenovschi a 

participat la concurs pentru unul din posturile disponibile, acesta fiind admis, urmand sa fie angajatul 

INCDCP-ICECHIM, Bucuresti incepand cu data de 01.10.2018. 

 În perioada 30 mai-1 iunie, 2018, a avut loc o vizita delegației din ICTCM, București, România, la 

USM, Chișinău, vizita in care au fost efectuate sedinte de lucru cu echipa de cercetatori din Republica 

Moldova, in care ambele parti implicate in realizarea proiectului au prezentat rezultatele obtinute si au 

analizat gradul de indeplinire al obiectivelor propuse. Deasemenea, au fost discutat un șir de probleme, 

legate cu continuarea colaborării, precum, pregătirea publicațiilor comune, participarea la 
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simpozioanele internaționale, pregătirea unui nou proiect comun de cercetare, implicarea studenților în 

cercetări și dezvoltarea profesională a lor.     

 În perioada  16-19 iulie, 2018 echipa de cercetători din USM a vizitat ICTCM pentru a discuta 

finalizarea proiectului, pregătirea Raportului Final și colaborare ulterioară. A fost vizitat, deasemenea, 

institutul ECOIND, București, unde au fost discutate colaborări științifice cu implicarea studenților din 

USM.   

 

XVI. Informaţii despre infrastructura utilizată în realizarea proiectului 

          Lucrările experimentale din cadrul proiectului au fost îndeplinite utilizând infrastructura de cercetare 

existentă la USM și ICTCM, incluziv echipamentul analitic și de cercetare, precum: Spectrophotometru 

CamSpec M501, 2005; Termostat Julabo F32, 2004; Pompa peristaltica  LAB-NP, 2007, cu un debut reglabil 

120 rot/min  0 - 32 l/h; Fotocolorimetru KFK 2, 2002;  pH meter Consort C- 562; Deflegmator; Balanța 

analitică și cea tehnică; centrifuga; resonator electric; lampe UV; Microscop; Agitator magnetic Boeco MSH-

420; Agitator orbital BIOSAN OS-10; Cromatograful gas-luchid HPLC, Agilent; Multiparameter BOD-System 

Oxidirect; Refrigerator; un set de echipament nestandard de laborator pentru studiul proceselor biochimice.   

Așadar, componența biogazului a fost analizata, utilizand un analizor Biogaz 5000 cu senzori pentru 

detectarea urmatoarelor gaze: CH4, CO2, O2, H2S. Fermentaţia anaerobă a materiei prime s-a realizat ȋntr-un 

digestor - Fermentator Bioengineering RALF laboratory. Continutul de azot s-a în faza lichidă a fost 

determinată prin analiza Kjeldahl iar cel de fosfor prin analiza ICP-OES. In timpul cultivarii fiecare cultura a 

fost monitorizata determinarea concetratiei celulare cu ajutorul unui hematocimetru (camera Thoma). Pentru 

procesarea rezultatelor a fost utilizate aplicaṭile software DataFit 8.1 și TableCurve 3D, vers. 4.0 realizate de 

Oakdale Engineering.  

 

XVII. Dificultăți/ impedimente apărute  pe parcursul realizării  proiectului  

Unul din neajunsurile proiectului din cauză este insuficiența finanțelor alocate pentru procurarea echipamentului 

de cercetare și de analiză. Ar fi  bine că în următoarele programe de asemenea granturi să fie considerată 

necesitatea unor asemenea cheltuieli.   

 

XVIII. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute (până la 200 de cuvinte). 

Se evidenţiază valoarea teoretică, în comparaţie cu lucrările existente în ţară şi peste hotare, a 

rezultatelor ştiinţifice teoretice fundamentale, se evidenţiază eficienţa tehnico-economică ori socială, 

recomandările principale vizând implementarea rezultatelor ştiinţifice aplicative şi a elaborărilor 

tehnico-ştiinţifice executate, importanţa şi impactul lor asupra dezvoltării ştiinţei, economiei şi culturii 

naţionale a  R. Moldova, beneficiarii rezultatelor. 

       Procesele de fermentaţie alcoolică şi metanogenă a biomasei numai in producţiile agroindustriale ale 

Republicii Moldova generează anual peste 500 de milioane de m
3
 de dioxid de carbon (CO2). Doar 

numai o mică parte din aceste emisii este utilizată pentru lichefiere (1-3%), cota principală nimereşte in 

atmosferă. 

      Conceptul ştiinţific şi tehnic al proiectului propus include două abordări inovatoare.     

      Prima, include soluţii referitoare la fermentaţie alcoolică in producerile de bioetanol şi elaborarea 

tehnologiei de producere prin fotosinteza diurnală a microalgelor, precum şi modificarea bioreactoarelor 

prin dotarea cu sisteme de condiţionare şi dozare a CO2 rezultat in procesele de fermentare in mediile de 

cultivare a microalgelor pentru a spori eficienţa cultivării, asigurand o creştere accelerată a acestora, 

inclusiv şi prin utilizarea luminii cu lămpi LED-uri eficiente, ingroşarea masei lor prin flotare şi 

deshidratare in scopul utilizării ulterioară in calitate de aditivi proteinici in hrana animalelor. 

       A doua abordare se bazează pe imbunătăţirea proceselor de metanogeneză prin stimularea lor 

fitocatalitică cu substanţe naturale bioactive şi separarea selectivă ulterioară a CO2 din biogaz, 

purificarea acestuia de compuşii impurităţi, concentraţia şi imbogăţirea cu CO2 a amestecului lichid-gaz, 

conditionarea şi neutralizarea acestuia cu nutrienţi de azot pentru a imbunătăţi eficienţa de creştere a 

microalgelor şi biosintezei proteinelor. 

        Interes practic îl reprezintă procedeul de producere, prin extracție  din materii prime vegetale 

autohtone, și aplicare a fito-catalizatorilor pentru procesul biochimic de fermentare anaerobă a deșeurilor 

organice agro-alimentare.  

       Reactorul integrat de obținere și purificare a biogazului din gazele impurificătoare poate fi obiectul 

producerii și comercializării. 

        Procesele și tehnologiile elaborate pot fi aplicate în instalaţiile locale de biogaz la fermele  din 
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zonele rurale, precum şi în industria de prelucrare  a producţiei agricole şi alte obiecte economice, 

referitoare la industria agro-alimentară unde se formează deșeuri organice în cantități mari. 

 

XIX. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.) 

Beneficiarii principali ai Proiectului sunt: 

 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului RM; 

Ministerul Economiei și Infrastructurii RM, Agenția pentru Eficinența Energetică; 

 “GARMA-Grup” S.R.L., Fârlădeni, Hâncești, Moldova; 

“Agromodvita” S.R.L., Chișinău, Moldova. 

  

 Spre exemplu, procedeul intensificat de producere a biogazului folosind fitocatalizatorul nou 

propus, precum și metodele de purificare a biogazului de gazelle impurificătoare – bioxidul de 

carbon ți hoidrogenul sulfurat – pot fi recomandate  pentru implementare în practica  în 

instalițiile industriale de obținere a biogazului din materii prime vegetale sau din biomasă mixtă 

(s.Colonița, mun.Chișinău, s.Fărlădeni, r.Hâncești), precum și în alte instalații similare 

perspective.  

 

 Procedeul propus de cultivare a microalgae, colectare a lor și îngroșare ulterioară în vederea 

obținerii apei pentru irigare cu conținut de substanțe nutritive, după cercetpri adiționale și 

expertiza sanitară, poate fi aplicat pentru irigarea câmpurilor cu culturi agricole tehnice.   

Microalgae pot fi utlizite în componența mixurilor pentru hrana animalelor (păsărilor) în 

zootehnie.  

 

 

 

 

 

 

 Conducătorul proiectului _____________________________, _________________ 

                                                  (nume, prenume, grad, titlu ştiinţific)             (semnătura) 
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Anexa 1.4. 

Fişa proiectului internaţional (bilateral) 

 

I. Denumirea proiectului  

     Elaborarea noilor produse pentru inhibiţie în sinteza endogenă a compuşilor cancerigeni, 

formaţi la nitrozarea medicamentelor 18.80013.80007.04.STCU/6367 

II. Denumirea programului /organizaţiei/fondului internaţional 

STCU-AȘM 

III. Obiectivele proiectului  

- Sintetiza derivaților  chitosanului cu anhidrida diacetil tartrică, anhidrida maleică și 

derivați de dimetil- ester al acidului dihidroxifumaric; 

- Determinarea  activității  antioxidante a derivaților obținuți; 

- Optimizarea caracteristicilor  mecanice,  morfologice, structurilor chimice ale polimerilor 

modificați; 

- Sinteza unor produși  rezultați din grefarea unor polifenoli cu chitosan; 

- Caracterizarea produșilor obținuți în rezultatul grefării unor polifenoli pe lanțul de 

chitosan funcționalizat cu tiosemicarbazide și cu formaldehidă; 

- Evaluarea proprietăților reologice, a comportamentului de umflare și a biodegradabilității  

compușilor noi sintetizați. 

IV. Termenul executării  

01.06.2018-31.12.2018 

V. Costul total al proiectului   

     20 mii Eu 

VI. Cofinanţarea din partea Republicii Moldova (în cazul cofinanţării) 

Cofinanțarea totală planificată  

200,0 (mii lei) 

Cofinanțarea pe perioada evaluată 

100,0 (mii lei) 

VII. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

LCȘ Redox procese și tehnologii avansate în apă, produse cosmetice, farmaceutice și alimentare 

VIII. Executorii   

 

IX. Sumarul activităţilor realizate în perioada evaluată  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului  

1.       Sinteza și determinarea 

activităților antioxidante a 

derivaților de chitosan cu 

anhidrida diacetil tartrică, 

anhidrida maleică și derivații de 

dimetil-ester al acidului 

dihidroxifumaric. 

Pentru  sintetiza derivaților chitosanului cu acizi 

carboxilici  la început s-a sintetizat anhidrida diacetil 

tartrică. Principiul metodei constă în interacțiunea 

dintre acidul tartric și anhidrida acetică în prezența 

acidul sulfuric cu formarea anhidridei diacetil a acidului 

tartric. 

 În continuare s-a funcționalizat chitosanul cu anhidrida 

diacetil a acidului tartric. Principiul metodei constă în 

N-acilarea chitosanului cu anhidrida diacetil a acidului 

tartric.  

Etapa următoare include hidroliza chitosanului 

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

1.   Gonța Maria, director de proiect 

2.  Guțu Iacob, cercetător științific superior 

3.  Robu Ștefan,  cercetător științific superior 

4.  Mocanu Larisa,  cercetător științific 

5.  Sîrbu Elena, cercetător științific 

6.  Corini Ana, laborant  

7.  Urecheanu Natalia,  laborant superior 

8.  Ungureanu Ana, laborant superior 

9.  Desan  Cristina, laborant superior 
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funcționalizat. Principiul metodei se bazează pe 

eliminarea grupelor acetil prin hidroliza alcalină pentru 

a obține chitosanul funcționalizat cu sarea acidului 

tartric. Însă acest polimer funcționalizat cu acid tartric 

nu posedă proprietăți antioxidante, deaceia a fost necesr 

de oxidat acidul tartric din chitosan la acid 

dihidroxifumaric (DFH4).Astfel s-a sintetizat  

chitosanul funcționalizat cu DFH3Na. Principiul 

metodei constă în oxidarea catalitică a  acidului tartric, 

care este legat de chitosan, pînă la acidul 

dihidroxifumaric.Oxidarea s-a realizat  cu peroxid de 

hidrogen, iar copolimerul prezintă activitate 

antioxidantă. 

S-a studiat activitatea  antioxidantă   prin metoda  

ABTS și  DPPH  și  s-a constatat că puterea antiradicală 

a copolimerului funcționalizat cu DFH4 este de 2,5 ori 

mai mare decât cea a agentului de cuplare DFH4 liber. 

Copolimerul funcționalizat cu quercetină este mai activ 

decât quercetina liberă.  

Pentru a caracteriza proprietățile fizico-chimice a 

compușilor sintetizați de chitosan funcționalizat s-au 

înregistrat spectrele IR si UV-Vis, care au demonstrat 

că funcționalizarea chitosanului cu diferiți reducători s-

a realizat. La final, au fost optimizate caracteristicilor 

mecanice, morfologice, structurile chimice ale 

polimerilor modificați. 

2.  Sinteza și caracterizarea 

produșilor obținuți  la grefarea 

diferitelor polifenoli pe lanțul de 

chitosan funcționalizat cu 

tiosemicarbazide și  cu 

formaldehidă. 

S-au sintetizat polimeri antioxidanți grefați cu 

tiosemicarbazide cu funcționalități specifice. Sinteza a 

fost realizată din KOH, etanol de 96 %, clorhidrat de 

hidrazină,  sulfură de carbon şi dimetilsulfat. În 

continuare produsul obținut a fost utilizat pentru 

grefarea chitosanului. 

Chitosanul a fost funcționalizat la fel cu polifenoli  

(cverticină) prin metoda sintezei intermediare a 

tiosemicarbazidelor și aldehida formică.S-a determinat 

activitatea antioxidantă a chitosanului funcționalizat 

după DPPH, ABTS. AA a chitosanului funcționalizat cu 

cvercitină a fost comparată cu activitatea antioxidantă a 

cverticinei pure cu aceleași concentrații.  S-a constatat 

că chitosanul funcționalizat cu cverticină are activitatea 

antioxidantă mai puternică decât cverticină pură de 

aceeași concentrația.  

S-au stabilit caracteristicile structurii copolimerilor 

studiați prin metoda IR. 

 S-a determinat activitatea antioxidantă a produselor 

obținute prin metoda ABTS, DPPH. 

X. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la 

proiectul dat  (conform formei 4 din structura raportului) 

- articole din reviste naţionale: 

-categoria B,  

 1. GONȚA, M., SÎRBU, E. Cinetica proceselor de nitrozare a amoxicilinei cu ioni nitriţi şi inhibiţia 

formării N-nitrozoamoxicilinei. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2018, nr. 

1(111), p.162-169. ISSN 1814-3237.  

– rapoarte publicate/Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri 

(naţionale/ internaţionale), 

1. CEACÎRU, M. Nitrozarea aminelor (piperazina) din salamurile afumate și elaborarea metodelor de 
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inhibiție în formarea N-nitrozaminelor cu utilizarea inhibitorilor naturali. Analele Ştiinţifice ale 

Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe ale naturii şi exacte. Ştiinţe economice (rezumatele 

tezelor de licenţă şi de master). Chişinau: CEP USM, 2018, p.19-23. ISBN 978-9975-142-55-7. 

2. GONȚA, M., CEACÎRU, C., GUȚU, I., SÎRBU, E., GONȚA, A., ROBU, S. Synthesis and study of 

some chemistry polymeric antioxidants double functionalised with malic anhydridide, quercetine 

and other antioxidants. In: 14th Edition of International Symposium Priorities of Chemistry for a 

Sustainable Development, PRIOCHEM XIV – 2018, Bucharest, 10th - 12th October 2018, Section: 

1. Multifunctional materials and nanocomposites. p.18. ISSN 2601 – 4203. 

3. GONȚA, M., SÎRBU, E. Cinetica proceselor de nitrozare a amoxicilinei cu ioni nitriți și inhibiția 

formării N-nitrozoamoxicilinei. În: Conferința Științifică națională cu participare internațională” 

Integrare prin cercetare și inovare”, 9-10 noiembrie, Chișinău-2018, p.198-201. ISSN 978-9975-

142-49-6. 

4. GONȚA, M., SÎRBU, E. Cinetique des processus de nitrosation d’amoxicilline avec des ions de 

nitrite et l’inhibition de la formation de n-nitrosamoxicilline. In „Dixième colloque franco-roumain 

de chimie appliquee-COFrRoCA 2018”, 27-29 iunie 2018, Bacău, Romănia, p.48, Editura: Alma 

Mater Bacău.  

5. GONȚA, M., SÎRBU, E. Mechanism of the inhibition process in the formation of n-

nitrosamoxicillin. 21st International Symposium “The Environment and The Industry” SIMI 2018, 

Book of Abstracts, Bucharest, Romania, 20-21 September 2018, p.88-89. ISSN-L: 1843-5831. 

6. GONȚA, M., SÎRBU, E., MOCANU, L., GUȚU, I. The process of obtaining and study of 

resorcinol functionalized chitosan. In: 14th Edition of International Symposium Priorities of 

Chemistry for a Sustainable Development, Bucharest, PRIOCHEM XIV – 2018, 10th - 12th 

October 2018, Section: 1. Multifunctional materials and nanocomposites. -P-19, p.37. ISSN 2601 – 

4203. 

7. ROBU, S., GHIOCA, P., PRISACARI, V., ȚAPCOV, V., SAVA, V., IANCU, L., GRIGORESCU, 

R.M., SPURCACIU, B. Antibacterial polymeric materials based on styrene-butadiene block-

copolymers grafted with izofural. In: 14th Edition of International Symposium Priorities of 

Chemistry for a Sustainable Development, PRIOCHEM XIV – 2018, Bucharest, 10th-12th October 

2018, Section: 1. Multifunctional materials and nanocomposites. p.30. ISSN 2601 – 4203. 

8. ROBU, S., POTLOG, T., POPUŞOI, A., DRAGALINA, G., LUNGU, I., RUSNAC, R., 

FURTUNĂ, V. Carbazolic polymers functionalized with zinc Monohydroxiftalocianine for the 

photo sensible clearing. In: 14th Edition of International Symposium Priorities of Chemistry for a 

Sustainable Development, PRIOCHEM XIV – 2018, Bucharest, 10th - 12th October 2018, Section: 

1. Multifunctional materials and nanocomposites. p.16. ISSN 2601 – 4203. 

 

XI. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2018 

 

Aceste rezultate ştiinţifice cu privire la sinteza diferitor copolimeri ai chitosanului cu antioxidanți au 

importanâ pentru diminuarea concentrației  compuşilor cancerigeni ce se formează la nitrozarea  diferitor 

preparate medicamentoase. Aceşti polimeri funcţionalizaţi vor fi formulaţi în preparatele  medicinale 

împreună cu substanţa activă. Rezultatele ştiintifice fiind aplicate în practică, pot micşora incidenţa 

morbidităţii şi mortalităţii cu privire la bolile de cancer.  

   Relevanța rezultatelor proiectului dat este determinată în primul rînd de sinteza și  utilizarea unor noi 

antioxidanţi polimerici funcționalizați, ce vor fi utilizați în calitate de inhibitori ai procesului de nitrozare 

în sistemul gastro-intestinal a diferitor preparate medicamentoase care duc la formarea N-

nitrozoaminelor, ce sunt potențiali cancerigeni, mutageni și teratogeni.  Polimerii de chitosan, modificați, 

reprezintă materie primă naturală, iar antioxidanții grefați în catena laterală a acestor compuși polimerici, 

sunt la fel compuși naturali, ce se pot obține din produsele secundare vinicole. Polimerii funcţionalizaţi 

cu diferiţi antioxidanţi nu s-au studiat în calitate de inhibitori ai procesului de nitrozare al 

medicamentelor. 
 

 

 

Conducătorul  proiec tului  _____________________________,  _________________  
       ( n u m e ,  p r e n u m e ,  g r a d ,  t i t l u  ş t i i n ţ i f i c )              ( s e m n ă t u r a )  
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Forma 4 

Anexă la Raportul de activitate al  

Universității de Stat din Moldova 
 

LISTA  

lucrărilor publicate în anul 2018  

Monografii editate la edituri internaţionale – 3  
1. UNGUREANU, V. Pareto-Nash-Stackelberg Game and Control Theory, Springer International 

Publishing, 2018, XXI+343 pp. ISBN: 978-3-319-75150-4, ISBN: 978-3-319-75151-1. 
2. ȘLEAHTIȚCHI, M. Panopticum. Tehnici speciale de pătrundere în adâncul reprezentărilor sociale. Iaşi: 

Junimea, 2018. 389 p. ISBN 978-973-37-2168-0. 

3. KOROTCENKOV, G. Handbook of Humidity Measurement: Methods, Materials and 

Technologies,Vol. 1: Spectroscopic Methods of Humidity Measurement, CRC Press, Boca Raton, 

USA, 2018. 390 p. ISBN 9781138300217 - CAT# K35697.  
 

Monografii editate la edituri naţionale – 9 
1. BOLDUREANU, A., MATVEEV,  S. Patrimoniul numismatic al Republicii Moldova. Imagine şi legendă. Ch., 

2018. 180 p. ISBN 975-9975-139-53-3. 

2. COROBCEAN, A. Vestigiile secolelor V-IIIa.Chr. din spațiul carpato-nistrean ca sursă a interpretărilor entice. 

Chişinău: Cartdidact, 2018. 322 p. ISBN 978-9975-3254-3-1. 

3. GORAŞ-POSTICĂ, V. Proiectele educaționale de intervenție: repere teoretice și metodologice. Chișinău: 

Editura Globe Edit, 2018. 293 p. 

4. POPOV, AL., BUTNARU, M., CĂPĂȚÂNĂ, GH., CĂPĂȚÂNĂ, A. Tulburări psihice și de comportament în 

epilepsie: clasificarea, diagnosticul, algoritmii de conduită, anamneza, manifestările clinice, investigaţiile 

paraclinice, tratamentul, reabilitarea, resursele necesare, profilaxia. /Chişinău: CEP USM, 2018.  118 p. ISBN 

978-9975-142-03-8. 

5. GLADCHI, V. Transformările catalitice și starea redox a mediului ambiant. Sub red. Acad. Gh. Duca. 

Chișinău, CEP USM 2018. -212 p. ISBN 978-9975-71-996-4. 

6. MATVEEVICI, V., GONŢA, M., MOCANU, L., IAMBARŢEV, V., DUCA, Gh. Înlăturarea 
coloranţilor şi surfactanţilor din apele reziduale textile. Red.șt. Strungaru, A.Chisinau: CEP-USM 

2018.-162 p. ISBN 978-9975-71-980-3. 

7. MOȘNEAGA V. Cartografierea diasporei moldovenesti in Germania, Israel, Italia, Marea Britanie, 

Portugalia si Rusia (în l. română, l. engleza și l. rusă). Ch.: OIM, 2017. 220 p. ISBN 978-9975-4422-1-

3. 

8. GUȚU, Vl. (coord.), PAIU, M., REPIDA, T., ȚURCANU, C., VASILACHE, C., DANDARA, O., 
GORAŞ-POSTICĂ, V., ȘEVCIUC, M., BÎRNAZ, N., TOMA, N. Conexiune și continuitate între și 

intra cicluri de învățământ superior. Studiu monografic. Chișinău: CEP USM, 2018. 

9. TOMULEŢ, V. Ţinutul Hotin în sursele statistice ruse din prima jumătate a secolului al XIX-lea, 

Chişinău: CEP USM, 2018, 679 p. 

 

Capitole în monografii şi culegeri internaţionale – 14  

1.   PAHONTU, E., POIRIER, D., GULEA, A. Derivatives of 5-pyrazolone: synthesis and antiproliferative 

activity. DUCA,Gh.,MACAEV, F. Compounds and Materials for Drug Development and Biomedical 

Applications. Editura Academiei  Române. București-Brăila. 2018. Chapter 9. P. 257-272. 

2. GULEA, A., TSAPKOV, V., GRAUR, V. Synthesis, structure and biological activity of substituted 

thiosemicarbazones and Their coordination compounds // În:DUCA, Gh., MACAEV, F. Compounds 

and Materials for Drug Development and Biomedical Applications. Editura Academiei Române. 

București-Brăila. 2018. Chapter 8. P. 215-256. 

3. MOȘNEAGA V., BUCĂTARU I. Party members and their importance in the Republic of Moldova. 

În: Gherghina S., Iancu A., Soare S. (Eds.) Party Members and Their Importance in Non-EU countries. 

A comparative analysis. – the United Kingdom, London, Routledge, 2018, p.201-217 

4. CEPOI, L., CHIRIAC, T., RUDI, L., DJUR, S., ZOSIM, L., BULIMAGA, V., BATIR, L., 

ELENCIUC, D., RUDIC, V. Spirulina as a raw material for products containing trace elements. In: 
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Recent Advances in Trace Elements, First Edition. Edited by Katarzyna Chojnacka and Agnieszka 

Saeid.2018 John Wiley & Sons Ltd. Published 2018 by John Wiley & Sons Ltd. p.403-420. ISBN: 

978-1-119-13379-7. 

5. LOZOVANU, D., FONOBEROVA, M. Optimal dynamic flows in neworks and algoritms for finding 

them. In: DEHMER, M.; EMMERT-STERB, F., eds. Analysis of Complex Networks: From biology to 

linguistics.Weinheim: WILEY-VCH Verlag, 2009, p. 377-400. doi:10.1002/9783527627981.ch15. 

6. DRAGNEV, E., STÂKALIN, A. S., Мунтенийская и Добруджская митрополия Румынской 

Православной Церкви în Православная Энциклопедия, том 47, Москва, Церковно-научный 

центр «Православная энциклопедия», 2017, p. 678-708. ISBN 978-5-89572-054-7. 

7. DRAGNEV, E. Никифор, митрополит молдавский, 1740-1750 гг., în Православная 

Энциклопедия, том 49, Москва, Церковно-научный центр «Православная энциклопедия». 2018, 

p. 702-706 ISBN 978-5-89572-055-4. 

8. DRAGNEV, E., Никулицел, In: Православная Энциклопедия, том 51, Москва: Церковно-

научный центр «Православная энциклопедия», 2018.p. 613-620. ISBN 978-5-89572-058-5. 

9. DRAGNEV, E., Ново-Нямецкий Вознесенский монастырь, In: Православная Энциклопедия, том 

51, Москва: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2018.p. 661-670. ISBN 

978-5-89572-058-5.  

10. DRAGNEV, E., Нямецкий в честь Вознесения Господня мужской монастырь. Святыни. 

Роспись., In: Православная Энциклопедия, том 52, Москва: Церковно-научный центр 

«Православная энциклопедия», 2018, p. 190; 191-193.ISBN 978-5-89572-059-2 

11. SUVEICĂ, S., Kishinev: ot zapadnoi okrainy Rossiĭskoi imperii k vostochnoi okraine Velikoi 
Rumynii, in Goroda imperii v gody Velikoi Voiny i revoliutsii: Sbornik stateĭ, SpB., „Nestor-Istoriia“, 

2017. p. 370-409. 

12. SUVEICĂ, S. Negotiating Loyalty. The Bessarabian Germans from the Russian Empire to the 
Romanian Nation-State (1917-1919), in Mutter: Land – Vater: Staat. Loyalitätskonflikte, politische 

Neuorientierung und der Erste Weltkrieg im österreichisch-russländischen Grenzraum, Florian 

Kührer-Wielach / Markus Winkler (Hgg.), Veröffentlichungen des IKGS München, Band 134, 

Regensburg, Verlag Friedrich Pustet, 2017, 135-152. 

13. SUVEICĂ, S. The Bessarabians „between” the Russians and the Romanians: The Case of the Peasant 
Party Deputy Vladimir V. Țîganko (1917-1919), in Sorin Radu, Oliver Jens Schmitt, Eds., Politics and 

Peasants in Interwar Romania. Perceptions, Mentalities, Propaganda, Newcastle upon Tyne, 

Cambridge Scholars Publishing, 2017, 215-250. 

14. COVALIOVA, O., DUCA, Gh., COVALIOV, V., BOBEICA, V. Stimulation of Biochemical 

Production of Cyanocobalamin (Vitamin B12) with Phyto-Additives and Electrolytic Hydrogen. In: 

DUCA, Gh. and MACAEV, F., Eds. Compounds and materials for drugs development and biomedical 

applications. Chapter 6. Editura Academiei Române, București- Edidura Istros, Brăila, 2018, p.159-

180. ISBN 978-973-27-2944-1. 

 

Capitole în monografii şi culegeri naţionale – 5  

1. JALENCU M. Gestiunea inovării – miezul managementului proprietății intelectuale. În: 

Managementul proprietății intelectuale. Studiu monografic realizat in cadrul proiectului de asistență 

tehnică “Support to Enforcement of the Intellectual Property Rights (IPR)” in the Republic of Moldova 

(EuropeAid/137467/DH/SER/MD), Chișinău: AGEPI, 2018 p.68-112.  

2. BULIMAGA T. Managementul proprietății intelectuale în cadrul instituțiilor de cercetare și 

universitare. În: Managementul proprietății intelectuale. Studiu monografic realizat in cadrul 

proiectului de asistență tehnică “Support to Enforcement of the Intellectual Property Rights (IPR)” in 

the Republic of Moldova (EuropeAid/137467/DH/SER/MD, Chișinău: AGEPI, 2018, p.231-262. 

3. TOMULEŢ, V. Ţinutul Hotin în sursele statistice ruse din prima jumătate a secolului al XIX-lea. 

Anexe documentare. Chişinău: Lexon Prim, 2018. p.661-1030. 

4. GUMENÂI, I.Basarabia sub dominația țaristă. Formele de protest împotriva anexării Basarabiei 

de către Imperiul Rus. În: O istorie a Basarabiei. Chişinău: Cartdidact, 2018. p. 149-194. 



217 

 

5. Istoria Universităţii de Stat din Moldova în documente şi materiale, Volumul I, Alcătuitori: Ion Eremia 

(coordonator), Liliana Rotaru, Valentin Tomuleţ, Pavel Cocârlă, Chişinău, CEP, 2018. 

 

Colecție de studii – 2  

3. COJOCARU, L. (editor). Arhivele memoriei: recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei 

victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii. 

Documente. Studii de caz. Cercetări realizate în localităţile din centrul Republicii Moldova. Vol. I, tom 

3. Chişinău: Balacron, 2018. 336 p. ISBN 978-9975-128-54-4 

4. PETRENCU, A., COJOCARU, L. (editori). Exercițiul memoriei. Studii privind istoria și memoria 

victimelor regimului totalitar-comunist. Chişinău: Tipografia Balacron, 2018. 168 p. ISBN 978-9975-

3288-5-2 

 

Manuale/ dicţionare/ lucrări didactice naţionale – 15  

1. BACALOV, Iu. Tratamente naturiste: Ghid fitoterapeutic cu elemente de anatomie şi fiziologie, 

Chişinău: CEP USM, 2018. p.108. ISBN 978-9975-142-29-8. 

2. LEŞANU, M. Evoluţionismul. Suport de curs. Chişinău: CEP USM, 2018. p.225. ISBN 978-9975-71-

966-7.  

3. Literatură pentru copii (antologie, prefață și note de Șleahtițchi, M.). Chişinău: ARC, 2018. 200 p. 

ISBN978-9975-0-0207-3 

4. CIUBOTARU, M.I. Temerea de obișnuință (antologie de poezie; selecția textelor și prefață de 

ȚURCANU, L.). Chişinău: ARC (Colecția Primăvara poeților), 2018. ISBN 978-9975-0-0128-1 

5. ȘLEAHTIȚCHI, M. (coord). Literatură, reprezentări, negocieri. Chişinău: ARC, 2018. 192 p. ISBN 

978-9975-0-0216-5 

6. MOLDOVAN, A. Sistemul de Agricultură Ecologică: Manual de instruire pentru formatori și fermieri: 
CIUBOTARU, V., BUCĂTARU, N., et. al., Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor 

IFAD, Asociația Obștească BIOS. Chișinău, 2018. p.106.  

7. STRATULAT, P., CEREMPEI, L., CUCIERU, E., ŢURCANU, T. Curs de lecţii la pediatrie.Chişinău: 
Tipografia Sirius SRL, 2009. 387p. ISBN978-9975-9976-9-0. 

8. STURZA, G., PLEȘCA, N. Limbaje formale și automate.Note de curs.Recenzenți ştiinț.: 

CĂPĂȚÂNĂ, Gh.,  MAGARIU, G.   Chișinău: CEP USM, 2018. 97 p. ISBN 978-9975-142-36-6 

9. HÂNCU, B.,NOVAC, L.Bazele teoriei jocurilor. Note de curs. Chisinau, 2018. 172 pagini. 

10. TKACENKO, A. Metodele cercetărilor operaționale  în fundamentarea deciziilor. Note de curs. 

Chișinău, CEP USM, 2018. 145p. ISBN 978 -9975-142-60-1. 

11. MOȘIN, O. Cum să devin mai bun. Cugetări creștine pentru omul de astăzi. Făgaraș: Agaton, 2018. 

244 p.  

12. MOȘIN, O. De la suflet la suflet: cugetări creștine pentru omul de astăzi. Vol.2. Chișinău, 2018. 128 p. 
13. DÎRU, M.; STRATULAT, E.;  SÎRBU, A. Problemar la disciplinele: Introducere în chimia analitică și 

analiza cantitativă. Universitatea de Stat din Moldova. Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică. 

Departamentul Chimie. Ch.: USM, 2018, 92 p. 

14. PALADI F., BULIMAGA T., PALADI A., SPÎNU L., SAVVA M., CREȚU R. Prospectul „Cercetare 

și Inovare la USM” (Versiunea în limba engleză), Chisinau: CEP USM, 2018, 56 p.  

15. PALADI F., BULIMAGA T., JALENCU M., GORCEAC L., SPÎNU L., SAVVA M., CREȚU R., 
ȚURCANU C., MANOLESCU I. Ghidul Cercetătorului. Chișinău: CEP USM, 2018, 72 p. 

 

Articole din reviste cu factor de impact mai mare 3 – 11  

1. POTLOG, T., FURTUNA, V., ROTARU, C., RUSNAC, R.,  ROBU, S., MASUZAWA, T. 

MaterialProperties of Zinc Phthalocyanine fromFA Solution and Application in Organic Solar Cells, 

The International Journal of Industrial Electronics and Electrical Engineering, ISSN(p): 2347-6982, 

ISSN(e): 2349-204X, Volume-6, Issue-1, Jan. 2018, http://iraj.in (IF 3.2)
 2. SIRKELI, V.P., YILMAZOGLU, O., HAJO, A.S., NEDEOGLO, N.D., NEDEOGLO, D.D., PREU, 

S., KUPPERS, F., HARTNAGEL, H.L. Enhanced Responsivity of ZnSe-bazed Metal-Semiconductor-
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Metal Near-Ultraviolet Photodetector via Impact Ionization. Physica Status Solidi (RRL). Rapid 

Research Letters, 2018, 12, 1700418, doi:10.1002/pssr.201700418 (IF: 3,032). 

3. PLESCO, I., STROBEL, J., SCHÜTT, F., HIMCINSCHI, C., SEDRINE, N, B., MONTEIRO, T., 

CORREIA, M, R., GORCEAC, L., CINIC, B., URSAKI, V.,  MARX, J., FIEDLER, B., MISHRA, L., 

KIENLE, L., ADELUNG, R., TIGINYANU, I. Hierarchical Aerographite 3D flexible networks 

hybridized by InP micro/nanostructures for strain sensor application.Scientific Reports. 2018, 8, 

13880. doi: 10.1038/s41598-018-32005-0. (IF:4,12) 

4. BRINZARI, V., KOROTCENKOV, G.Kinetic approach to receptor function in chemiresistive gas 

sensor modeling of tin dioxide. Steady state consideration, Sensors and Actuators B, 2018, 259, 443–

454.ISSN: 0925-4005. doi.org/10.1016/j.snb.2017.12.023 (IF: 5.677). 

5. KOROTCENKOV, G., BRINZARI, V., CHO, B.K. In2O3- and SnO2-based ozone sensors: Design and 

characterization. Crit. Rev. Sol. St. Mater. Sci. 2018, 43(2), 83–132. ISSN: 1040-

8436.dx.doi.org/10.1080/10408436.2017.1287661 (IF: 6.445). 

6. BRINZARI, V., KOROTCENKOV, G.Kinetic approach to receptor function in chemiresistive gas 

sensor modeling of tin dioxide. Steady state consideration, Sensors and Actuators B, 2018, 259, 443–

454.ISSN: 0925-4005. doi.org/10.1016/j.snb.2017.12.023 (IF: 5.677). 

7. PAHONTU, Е., USATAIA, I., GRAUR, V., CHUMAKOV, Y., PETRENKO, P., GUDUMAC, V., 

GULEA, A. Synthesis, characterization, crystal structure of novel Cu (II), Co (III), Fe (III) and Cr (III) 

complexes with 2‐hydroxyben-zaldehyde‐4‐allyl‐S‐methylisothiosemicarbazone: Antimicrobial, 

antioxidant and in vitro antiproliferative activity. Applied Organometallic Chemistry. 2018, e4544. 

(IF: 3.581) 

8. PALAMARCIUC, T.; POPOVICI, E.; ROTARU, A. et all., Presure induce spin crossover in Iron(III) 

coordination compounds, Inorg. Chem, 2018, submited on 15 of November. (I.F. 4.70). 

9. HRICOVÍNI, M.; MAZÚR, M.; SÎRBU, A.; PALAMARCIUC, O. et all. Copper(II) 

Thiosemicarbazone Complexes and Their Proligands upon UVA Irradiation: An EPR and 

Spectrophotometric Steady-State Study. Molecules 2018, vol. 23, p. 721-737. (I.F. 3.268) 

10. PALAMARCIUC, O.; SÎRBU, A.; STRATULAT, E. et all. Investigation of the cytotoxic potential of 

methyl imidazole-derived thiosemicarbazones and theircopper(II) complexes with dichloroacetate as 

co-ligand. New J. Chem., 2018, Accepted Manuscript, http://dx.doi.org/10.1039/C8NJ04041A. (I.F. 

3.201) 

11. BAS, A.C.; PALAMARCIUC, O. et all. Bilayer thin films that combine luminescent and spin 

crossover properties for an efficient and reversible fluorescence switching. Beilstein Journal of 

Nanotechnology, 2018, submitted on 29 of November. (I.F. 3.13) 

 

Articole din reviste cu factor de impact 1,0-2,9 – 20  

1. GOGLIDZE, T.I., DEMENTIEV, I.V., COVAL, A.V., GONCEARENCO, E.P., NEDEOGLO, N.D., 

NEDEOGLO, D.D. Self-absorption of violet radiation in ZnO thin films produced on ZnSe crystal 

surfaces by izovalent substitution method. J. of Luminescence, 2018, 197, 396-398, 

https.//doi.org.10.1016/jlumin.2018.01.008 (IF: 2,686). 

2. NIKA, D. L., ZINCENCO, N. D., POKATILOV, E.P. Engineering of thermal fluxes in phonon 

mismatched heterostructures.Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics. 2009, 4(1), 180-185. 

ISSN 1555-1318. doi: 10.1166/jno.2009 (IF: 1.038). 

3. UNTILA, D., EVTODIEV, I., CARAMAN, I., SPALATU, N., DMITROGLO, L., CARAMAN, M. 

Optical and photoelectrical properties of nanolamellar structures obtained by thermal annealing of InSe 

plates in Zn vapours. Phys. Status Solidi A, 215 (4), 2018,p. 1870007. 

https://doi.org/10.1002/pssa.201700434 (IF 1,775). 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pssa.201700434 
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Anexă la Forma 4 
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Forma 5 

                                                                                  Anexă la Raportul de activitate al organizaţiei  

Universitatea de Stat din Moldova 

 
LISTA  

obiectelor de proprietate intelectuală (OPI) obţinute în 2018 

 

 
Nr. 

d/o 

Numele, prenumele 

autorilor 

OPI – brevet de invenţie, soiuri de 

plante 

Sursa de 

finanţare  

(instituţional, din 

programe de stat, 

proiecte 

independente sau 

internaţionale), 

costul estimativ 

al OPI 

Data şi 

numărul OPI 

Brevete obţinute 
1. Robu Ştefan 

Prisacari Viorel 
Ivancic Albert 
Duca Gheorghe 
Gonţa Maria 

Procedeu de conjugare a alfa-

glucanilor cu streptomicină 
Instituţională 4482 

2. Dâru Mariana 
Revenco Mihail 
Palamarciuc Oleg 

Metodă de determinare a 

conţinutului de potasiu în 

preparatele farmaceutice 

Instituţională 4488 

3. Popov Alexandru 
Butnaru Mariana 
Căpăţână Gheorghe 
Căpăţână Ana 

Drept de autor şi drepturi conexe 

(DAC) 

 
Descrierea prin valori numerice a 

domeniului de cercetare „Tulburări 

psihice şi de comportament în 

epilepsie” 

Instituţională Certificat nr. 

5771 
Seria OŞ 

4. Bulimaga Valentina 

Pisov Maria 

Procedeu de cultivare a 

cianobacteriei Spirulina 

platensis  

Instituţională 4492 

5. Colibaba Gleb 

Inculeţ Ion 

Goncearenco Evghenii 

Procedeu de obţinere a 

monocristalelor de ZnO din faza 

gazoasă 

Instituţională 4500 

6. Robu Ştefan 

Prisacari Viorel 

Kulciţki Veaceslav 

Grinco Marina 

Barbă Alic 

Materiale polimerice cu 

proprietăţi antibacteriene pe 

bază de lignină grefată cu  cu 

N'-(5-nitrofurfuriliden) 

izonicotinhidrazidă 

Instituţională 4506 

7. Chiriţa Arcadi 

Bulimaga Tatiana 

Prilepov Vladimir 

Metodă de identificere a 

peliculelor subţiri de produse 

petroliere conform spectrului lor 

de fotoluminescenţă la distanţă 

Instituţională 1186 Z 

8.  Botnariuc Vasile 

Gaşin Petru 

Gorceac Leonid 

Coval Andrei 

Cinic Boris 

Raevschi Simion 

Procedeu de creştere a structurii 

n
+-

p-p
+
InP pentru celule solare 

Instituţională 4510 
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9. Colibaba Gleb Procedeu de obţinere a 

monocristalelor de ZnO din faza 

gazoasă fără germene 

Instituţională 4517 

10. Gulea Aurelian 

Mitkevich Natalia 

Ţapcov Victor 

Gudumac Valentin 

 

N-(4-butoxifenil)-2-(piridin-2-

ilmetiliden) 

hidrazincarbotioamida în 

calitate de inhibitor al 

proliferării celulelor T-47D ale 

cancerului mamar 

Instituţională 4520 

11. Dîru Mariana 
Rusu Ana 
Popovici Eugenia 
Palamarciuc Oleg 

Membrană a electrodului Cu
2+

-

selectiv 
Instituţională 4523 

12 Ciobanu Vasile 
Melnic Victor 
Peleah Elena 
Socinschi Maria 
Bejinari Marina 

Nistru R1   Instituţională 267 
Brevet pentru 

soi de plantă 

13 Gulea Aurelian    

Usataia Irina   

Garbuz Olga   

Graur Vasilii    

Ţapcov Victor   

Gudumac Valentin  

Utilizarea saliciliden-4-alil-s-

metil-izotiosemicarbazidaţilor 

de fier(iii) şi cobalt(iii) în 

calitate de antioxidanţi 

 

Instituţională 4527 

14 Covaliov Victor  

Bobeică Valentin 

Covaliova Olga 

Nenno Vladimir 

Preparat fitocatalitic pentru 

stimularea de metanogenezei 
Instituţională 4530 

15 Furtună Vadim 

Duca Dumitru 

Potlog Tamara 

Procedeu de obţinere a diodei 

Schottky pe bază de ZnPc  

Instituţională 4535 

16 Trofim Alina 

Şalaru Victor 

Dobrojan Sergiu 

Stratulat Irina  

Donţu Natalia 

Semeniuc Evgheni 

Tulpină de cianobacterie 

Anabaena variabilis fixatoare 

de azot din sol  

Instituţională 4541 

17 Trofim Alina Şalaru 

Victor Zosim Liliana 

Stratulat Irina 

Tulpină de microalgă cianofită 

Nodularia harveyana – sursă de 

proteine, lipide şi glucide 

Instituţională 4544 

18 Covaliova Olga 

Covaliov Victor 

Nenno Vladimir 

Morari Iurii Timofte 

Natalia 

Instalaţie de electroflotaţie 

pentru îngroşarea suspensiilor 

de microalge furajere 

Instituţională 4540 

19 Beldiga Maria Beldiga 

Alexandru Bragaru 

Tudor Căpăţână 

Gheorghe  

Drept de autor şi drepturi conexe 

(DAC) 
 

Sistem suport inteligent de e-

Learning orientat pe familii de 

probleme decizionale 

Instituţională Certificat 

Nr. 5996 

Seria PC 

20 Ulian Galina Drept de autor şi drepturi conexe Instituţională Certificat 
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Mihaila Svetlana (DAC) 
Bugetarea cu baza zero – 

instrument de gestiune pentru 

entităţile autohtone 

Nr. 5910 

Seria OŞ 

21 Botnariuc Vasile  

Gorceac Leonid  

Coval Andrei  

Raevschi Simion 

Procedeu de majorare a 

eficienţei celulelor fotovoltaice  

p
+
InP-p

-
InP-n

+
CdS 

Instituţională 4554 

22 Trofim Alina  

Bulimaga Valentina   

Rudic Valeriu   

Zosim Liliana 

Tulpină de cianobacterie 

Calothrix marchica Lemm.- 

sursă de lipide 

Instituţională 4567 

23 Chiriţa Arcadi 

Nasedchina Nadejda 

Bulimaga Tatiana 

Metodă holografică de studiere 

a produselor petroliere  

Instituţională 45678 

24 Robu Ştefan 

Potlog Tamara 

Dragalina Galina 

Popuşoi Ana 

Nasedchina Nadejda 

Duca Dumitru 

Chiriţa Arcadi 

Strat fotosensibil pe bază de 

copolimer carbazolic 

 

 

 

 
 

Instituţională 4570 

Hotărâri de acordare a BI - 2018 

1 Chiriţa Arcadi 

Nasedchina Nadejda 

Bulimaga Tatiana 

Metodă holografică de studiere 

a produselor petroliere  

Instituţională Hot. de 

acord. a BI 

nr. 8971 din 

2018.03.06 

2 Robu Ştefan 

Potlog Tamara 

Dragalina Galina 

Popuşoi Ana 

Nasedchina Nadejda 

Duca Dumitru 

Chiriţa Arcadi 

Strat fotosensibil pe bază de 

copolimer carbazolic 

 

 

 

 
 

Instituţională Hot. de 

acord. a BI 

nr. 8980 din 

2018.03.23 

3 Poleşciuc Gheorghii 
Nenno Vladimir 

Covaliov Victor 

Sliusarenco Valentin 

Fermentator pentru procese 

microbiologice 
Instituţională Hot. de 

acord. a BI 

nr. 8982 din 

2018.03.27 

4 Bulimaga Valentina 

Pisov Maria 

Metodă spectrofotometrică de 

determinare a seleniului total în 

biomasa algală  

Instituţională Hot. de 

acord. a BI 

nr. 9003 

din 

2018.05.04 

5 Gulea Aurelian    

Graur Vasilii  

Ţapcov Victor 

Compus nitrat de 2-{[(prop-2-

en-1-

ilcarbamotioil)hidrazino]metil}

piridinium cu proprietăţi de 

inhibitor al proliferării celulelor 

Hl-60 ale leucemiei mieloide 

umane 

Instituţională Hot. de 

acord. a BI 

nr. 9010 

din 

2018.05.15 

6 Şalaru Victor 

Dobrojan Sergiu 

Tulpină de cianobacterie 

Anabaena constricta (Syafer) 

Instituţională Hot. de 

acord. a BI 
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Stratulat Irina 

Dobrojan Galina 

Geitler CNMN-CB-20 – sursă 

de glucide 
nr. 9064 

din 

2018.07.19 

7 Dobrojan Sergiu  

Şalaru Victor  

Dobrojan Galina 

Procedeu de tratare a seminţelor 

înainte de semănat 

Instituţională Hot. de 

acord. a BI 

nr. 9120 

din 

2018.10.20 

8 Gulea Aurelian    

Mitkevich Natalia   

Ţapcov Victor  

Gudumac Valentin 

Dicloro-[n-(3-metoxifenil)-2-

(piridin-2-ilmetilen)-

hidrazincarbotioamid]zinc şi 

dicloro-[n-(4-metoxifenil)-2-

(piridin-2-ilmetilen)-

hidrazincarbotioamid]zinc in 

calitate de inhibitori ai 

proliferării celulelor Hl-60 ale 

leucemiei mieloide umane 

 

 

Instituţională Hot. de 

acord. a BI 

nr. 9127 

din 

2018.11.02 

9 Gulea Aurelian    
Rusnac Roman   
Rusnac Anna 
Ţapcov Victor 

Etil-4-{2-[(piridin-2-

ilmetiliden)hidrazinocarbotioil]a

mino}-benzoat monohidrat care 

manifestă proprietăţi de 

inhibitor de proliferare al 

celulelor Hl-60 ale leucemiei 

mieloide umane 

 

Instituţională Hot. de 

acord. a BI 

nr. 9130 

din 

2018.11.07 

10 Trofim Alina 

Bulimaga Valentina 

Zosim Liliana  

Tulpină de cianobacterie  

Nostoc halophilum Hansg.– 

sursă de proteine 

Instituţională Hot. de 

acord. a BI 

nr. 9137 

din 

2018.11.20 

11 Dobrojan Sergiu 

Şalaru Victor 

Stratulat Irina 

Dobrojan Galina 

Tulpina microalgei cianofite 

Calothrix gracilis  F.E. Fritsch 

– sursă de glucide 

Instituţională Hot. de 

acord. a BI 

nr. 9138 

din 

2018.11.20 

12 Robu Ştefan 
Dragalina Galina 
Popuşoi Ana 
Potlog Tamara 
Lungu Ion 
Nasedchina Nadejda 
Chiriţa Arcadi 
Dementiev Igor 

Strat fotosensibil pe bază de 

polimer carbazolic 

Instituţională Hot. de 

acord. a BI 

nr. 9149 

din 

2018.11.29 

13 Gulea Aurelian    

Istrati Dorin    

Ţapcov Victor   

Garbuz Olga   

Gudumac Valentin  

Groppa Stanislav  

Utilizare a di(-S)-bis{(4-

aminobenzensulfamid)-cloro- 
{N-[fenil-2-(piridin-2-

ilmetiliden)hidrazin-1-carbotio-

amido)(1-)]}cupru  în calitate de 

inhibitor al proliferării celulelor 

cancerigene  
 

Instituţională Hot. de 

acord. a BI 

nr. 9155 

din 

2018.12.03 
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Cereri de BI depuse 

1 Gulea Aurelian    

Burduniuc Olga   

Bălan Greta   

Rusnac Roman  

Ţapcov Victor   

Rudic Valeriu   

Utilizarea n-ciclohexil-2-[1-

(piridin-2-il)etiliden]-

hidrazincarbotioamidei în 

calitate de inhibitor al 

proliferării fungilor din specia 

Candida albicans 

 

Instituţională Cererea nr. 

a 2018 0003 

din 

2018.02.08 

2 Şalaru Victor  

Dobrojan Sergiu  

Stratulat Irina  

Dobrojan Galina  

Tulpina microalgei cianofite  

Anabaena constricta (Szafer) 

Geitler - sursă de glucide 
 

Instituţională Cererea nr. 

a 2018 0008 

din 

2018.02.16 

3 Dobrojan Sergiu  

Şalaru Victor  

Stratulat Irina  

Dobrojan Galina 

Tulpina microalgei cianofite 

Calothrix gracilis F.E.Fritsch - 

sursă de glucide 

Instituţională Cererea nr. 

a 2018 0013 

din 

2018.03.02 

4 Robu Ştefan    

Prisacari Viorel   

Popuşoi Ana   

Gribincea Alexandru    

Rusnac Roman 

Material polimeric antibacterian 

din furacilină conjugată cu dextran 
 

Instituţională Cererea nr. 

a 2018 0009 

din 

2018.02.16 

5 Robu Ştefan    

Prisacari Viorel   

Dizdari Anna   

Ţapcov Victor 

Materiale polimerice antibacteriene 

din izofural conjugat cu α-

poliglicani 

Instituţională Cererea nr. 

a 2018 0001 

din 

2018.01.16 

6 Furtună Vadim   
Potlog Tamara  

Procedeu de obținere a 

heterojoncțiunii în masă (bulk), 
cu material compozit pe bază 

                              de ZnPc 

 

Instituţională Cererea nr. 

a 2018 0010 

din 

2018.02.19 

7 Bălan Greta   

Burduniuc Olga   

Ţapcov Victor   

Mitkevich Natalia   

Rudic Valeriu   

Gulea Aurelian 

Complecşii sulfatului de 

cupru(ii) cu 2-(2-hidroxi-

benziliden)-n-

(metoxifenil)hidrazincarbotioam

ide, care manifestă activitate 

antimicrobiană faţă de 

microorganisme gram-pozitive 

Instituţională Cererea nr. 

a 2018 0021 

din 

2018.03.22 

8 Fuior Arcadie   

Floquet Sébastien   

Cadot Emmanuel   

Garbuz Olga   

Ţapcov Victor   

Toderaş Ion   

Gulea Aurelian 

Ansamblu supramolecular 

(NME4)(C42H70O35)[MO10O10S10(O

H)11(H2O)4] ·  27H2O în calitate de 

antioxidant 

 

 

Instituţională Cererea nr. 

a 2018 0020 

din 

2018.03.22 

9 Trofim Alina   

Bulimaga Valentina   

Zosim Liliana 

Tulpină de cianobacterie Nostoc 

halophilum Hansg. - sursă de 

substanţe biologic active 

 

Instituţională Cererea nr. 

a 2018 0022 

din 

2018.03.22 

10 Gulea Aurelian    

Istrati Dorin    

Utilizarea di(-S)-BIS{(4-

aminobenzensulfamid)-cloro- 
Instituţională Cererea nr. 

a 2018 0027 
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Ţapcov Victor   

Garbuz Olga   

Gudumac Valentin  

Groppa Stanislav  

{n-[fenil-2-(piridin-2-

ilmetiliden)hidrazin-1-carbotio-

amido)(1-)]}cupru  în calitate de 

inhibitor al proliferării unui spectru 

larg de celule de cancer  
 

din 

2018.04.11 

11 Colibaba Gleb Procedeu de obţinere a 

monocristalelor de ZnO cu tipul 

suprafeţei controlabil 
 

Instituţională Cererea nr. 

a 2018 0024 

din 

2018.04.05 

12 Covaliov Victor  

Covaliova Olga 

Ungureanu Dumitru 

 

Instalaţie de obţinere a 

biogazului 

Instituţională Cererea nr. 

a 2018 0031 

din 

2018.04.19 

13 Trofim Alina   

Bulimaga Valentina   

Zosim Liliana   

Tulpină de cianobacterie 

Anabaena spiroides f. minima 

(Nygaard.)  

Kossinsk. - sursă de substanţe 

biologic active 

Instituţională Cererea nr. 

a 2018 0035 

din 

2018.04.26 

14 Zosim Liliana   
Bulimaga Valentina   
Bacalov Iurie   
Crivoi Aurelia 

Supliment alimentar natural în 

hipotiroidie 

Instituţională Cererea nr. 

a 2018 0028 

din 

2018.04.19 

15 Covaliov Victor  

Covaliova Olga  

 

Instalaţie pentru tratarea 

combinată a apelor reziduale de 

coloranţi sintetici 

Instituţională Cererea nr. 

a 2018 0030 

din 

2018.04.19 

16 Covaliov Victor  

Covaliova Olga  

 

Generator electrochimic al 

apelor hidrogene 

Instituţională Cererea nr. 

a 2018 0029 

din 

2018.04.19 

17 Robu Ştefan    

Fetcu Maria   

Prisacari Viorel   

Sava Veronica   

Ghioca Paul  

Spataru Petru 

Material polimeric cu proprietăţi 

antibacteriene 

 

Instituţională Cererea nr. 

a 2018 0051 

din 

2018.06.18 

18 Beldiga Maria 

Beldiga Alexandru 

Bragaru Tudor 

Căpățână Gheorghe 

Drept de autor şi drepturi conexe 

(DAC) 

 
Sistem suport inteligent de e-

Learning orientat pe familii de 

probleme decizionale 

Instituţională Cererea nr. 

746 din 

2018.05.16 

19 Ulian Galina 

Mihaila Svetlana 

Drept de autor şi drepturi conexe 

(DAC) 

 

Bugetarea cu baza zero – 

instrument de gestiune pentru 

entităţile autohtone 

 

Instituţională Cererea nr. 

661 din 

2018.03.15 

20 Gulea Aurelian    

Ţapcov Victor   
Tetrachis{[3-2-(1-oxibutan-2-

il)iminometil]-fenolato(2-)-

Instituţională Cererea nr. 

a 2018 0048 
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Bălan Greta   

Burduniuc Olga 

O,N,O-Oalc}-tetracupru(II), care 

manifestă activitate 

antimicrobiană şi antimicotică  

din 

2018.06.14 

21 Burduniuc Olga   

Bălan Greta   

Graur Vasilii    

Ţapcov Victor   

Gulea Aurelian 

Hidratul de nitrato-{N-(prop-2-

en-1-il)-N'-[1-(piridin-2-il)-

etiliden]-

carbamohidrazontioato}imidazo

lcupru și nitrato-{N-(prop-2-en-

1-il)-N'-[1-(piridin-2-

il)etiliden]-

carbamohidrazontioato}-(3,4-

dimetilpiridin)cupru în calitate 

de inhibitori ai proliferării 

fungilor din specia 

Cryptococcus neoformans 

Instituţională Cererea nr. 

a 2018 0052 

din 

2018.06.28 

22 Nedbaliuc Iuri Procedeu de combatere a bolilor 

parazitare la peşti în sistemele de 

alimentare cu apă circulantă 

(închise) 

Instituţională Cererea nr. 

a 2018 0054 

din 

2018.07.04 

23 Guţanu Vasile Procedeu de captare a azotului 

amoniacal din ape 

Instituţională Cererea nr. 

a 2018 0054 

din 

2018.07.04 

24 Colibaba Gleb    

Suman Victor 

 

Procedeu de obţinere a ţintelor de 

ZnO cu conductibilitatea înaltă 
Instituţională Cererea nr. 

a 2018 0065 

din 

2018.08.27 

25 Gulea Aurelian    

Burduniuc Olga   

Bălan Greta  

Rusnac Roman  

Ţapcov Victor   

Rudic Valeriu 

Utilizarea N-ciclohexil-2-[1-

(piridin-2-il)etiliden]-

hidrazincarbotioamidei în calitate 

de inhibitor al proliferării fungilor 

din specia Candida albicans 
 

Instituţională Cererea nr. 

a 2018 0079 

din 

2018.09.12 

26 Victor Covaliov  

Solojenkin Piotr  

Solojenkin Оleg  

Olga Covaliova 

Instalaţie de rafinare 

electrochimică a stibiului (SB) 

 

Instituţională Cererea nr. 

a 2018 0057 

din 

2018.07.25 

27 Gulea Aurelian    

Crudu Valeriu  

Ţapcov Victor 

Inhibitor de proliferare a 

micobacteriilor tuberculozei H37RV 

în baza nitratului de (-etan-1,2-

diol-O,O
’
)-bis{[N-(2,3-

dimetilfenil)-2-(oxi-3-

metoxibenziliden)-

hidrazincarbotioamido(1-

)]aquacupru(II)} 
 

Instituţională Cererea nr. 

a 2018 0084 

din 

2018.09.24 

28 Gulea Aurelian    

Ţapcov Victor   

Cebotari Diana   

Bălan Greta   

Burduniuc Olga   

Rudic Valeriu   

Inhibitor al proliferării fungilor 

din specia Cryptococcus 

neoformans in baza hidratului 

de cloro-{[4(2,4-dimetilfenil)-

2-(oxo-3-

metoxibenziliden)hidrazin-

Instituţională Cererea nr. 

a 2018 0088 

din 

2018.10.18 
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carbotioamido(1-)]-O,N,S}-{[4-

(2,4-dimetilfenil)-5-(2-hidroxi-

3-metoxi-fenil)-2,4-dihidro-3H-

1,2,4-triazol-3-tion]-S}cupru 

29 Şalaru Victor  

Dobrojan Sergiu  

Costica Mihai  

Semeniuc Evgheni  

Ciobanu Eugeniu  

Tulpina microalgei cianofite 

Nostoc punctiforme (Kützing) 

Hariot - sursă de proteine 
 

Instituţională Cererea nr. 

a 2018 0091 

din 

2018.10.25 

 

Anexă la Forma 5 

 

Activitatea de brevetare a organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării în anul 2018 

 

Numărul de autori Numărul de cereri 

prezentate  

Numărul de brevete 

eliberate (sau alte OPI) 

Numărul de brevete 

(alte OPI) 

implementate în 

producţie 

56 29 24 – 
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Forma 6 

Anexă la Raportul de activitate al organizaţiei  

Universitatea de Stat din Moldova 

 

L I S T A  

cercetătorilor ştiinţifici ai organizaţiei la 31.12.2018 

Nr. 

d/o 

Numele,  

prenumele 

Anul 

naşterii 

Specialitatea 

(denumirea şi 

cifrul) 

Gradul şi 

titlul 

ştiinţific 

anul 

conferirii 

Bază/cumul/ 

acord de 

muncă 

Funcţia, telefon 

1.  
Albert Boris 1950   Bază 

Inginer 

coordonator 

2.  

Andrieş Ion 1941 

Fizica teoretică şi 

matematică - 

01.04.02 

Doctor, 

1974 
Cumul intern  

cercetător 

ştiinţific 

coordonator, 

078465503 

3.  
Antoniuc 

Constantin 
1949 

134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

 Bază 
Cercetător 

ştiinţific  

4.  Armaș Angela 1995   Cumul intern Tehnician, c.I 

5.  
Arnaut 

Vsevolod 
1957 

121.03 - 

Programarea 

calculatoarelor 

Doctor, 

1996 
cumul intern 

cercetător 

ştiinţific superior 

069272057 

6.  
Ascherov Artur 1982 

 
 

Acord de 

muncă 

Cercetător 

ştiinţific, 

7.  Bacalov Iurie 1977 165.01 Fiziologia 

Omului şi 

Animalelor 

Doctor, 

2003 

bază Şef de laborator 

 

8.  Balan Dragoș 1992   bază Inginer  

9.  

Barbă Alic 1958 
Chimie organică 

143.01 
doctor 

Acord de 

muncă 

Cercetător 

ştiinţific 

coordonator   

10.  Barsuc 

Alexandru 
1944  

Doctor 

habilitat 
Cumul intern 

Cercetător 

ştiinţific superior 

11.  Begu Tamara 1958 164.02 Fiziologia 

vegetală 

 Cumul intern Cercetător 

ştiințific stagiar 

12.  Beldiga 

Alexandru 

1982   Cumul intern Cercetător 

ştiințific, 

069727699 

13.  
Bercu Elena 1975   Cumul intern 

Cercetător 

ştiințific 

14.  Bercu Igor 1966 611.02    Cumul intern Cercetător 

ştiinţific 

15.  Bîrsan Ana 1967 164.02 Fiziologia 

vegetală 

Doctor, 

2003 

 

Cumul intern Cercetător 

ştiinţific 

Coordonator  

16.  Bîrsan 

Dragalina 

1993 165.01 Fiziologia 

Omului şi 

Animalelor 

 Cumul intern Laborant 

superior 

17.  Blonschi 

Vladislav 
1994 

  Cumul intern Cercetător 

ştiinţific stagiar 

18.  Bobeică 1947 Chimia organică, Doctor Cumul intern Cercetător 
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Valentin 143.01 habilitat, 

2000 

ştiinţific superior 

19.  Bogaciuc Ana  1992 611.02    Cumul intern laborant superior 

20.  Bolea Zinaida 1974 Psihologie Doctor  Cumul intern cercetător 

ştiințific superior 

21.  
Boris Iulia 1986  

Doctor, 

2016 
Cumul intern 

Cercetător 

ştiinţific superior 

22.  Borodaev 

Ruslan 

1973 11.00.11 Protecţia 
mediului ambiant 
şi folosirea 
raţională a 
resurselor naturale 

Doctor cumul intern Cercetător 

ştiinţific superior 

23.  

Botnariuc 

Vasile 
1945 

134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

Doctor, 

conferenţiar 

cercetător 

Bază 

Cercetător 

ştiinţific 

coordonator,  

 

24.  

Bragaru Tudor  1953 

232.02 – 

Tehnologii, 

produse şi sisteme 

informaţionale 

Doctor cumul intern Cercetător 

ştiințific 

superior, 

079291997 

25.  Braguța Galina 

1974 

112.03 – 

Cibernetică 

Matematică și 

Cercetări 

Operaționale 

 

cumul intern 

Cercetător 

științific stagiar 

26.  Briceag Irina 1997   Cumul intern Tehnician, c.I 

27.  

Brînzari 

Vladimir 
1954 

01.04.10-fizica şi 

ingineria 

semiconductourilor 

Doctor, 

1990, 

conferenţiar 

cercetător, 

2004 

bază 

Cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

 

28.  
Bubuioc Maria 1993   Cumul intern 

Cercetător 

ştiințific stagiar 

29.  Budeanu Mihail 1953   bază Inginer 

coordonator 

30.  Bulimaga 

Maria-Bianca 

1995   bază Cercetător 

ştiințific stagiar 

31.  Bulimaga 

Tatiana  
1973   Bază  Şef secţie, ICI 

32.  Bulimaga 

Valentina 

1948 163.02 Biochimie 

 

Doctor în 

biologie, 

1983 

bază Cercet. şt. 

Coordonator 

067560418 

33.  Bulmaga Petru 1954 02.00.01 Doctor  cumul intern Cercetător 

ştiinţific 

coordonator   

34.  Bunduchi Elena  1974 11.00.11 Protecţia 
mediului ambiant 
şi folosirea 
raţională a 
resurselor naturale 

Doctor cumul intern Cercetător 

ştiinţific superior 

35.  Burciu Stela 1975   bază Cercetător 

ştiinţific  

36.  

Butnaru Vasile  1972   

acord de 

muncă 

Cercetător 

ştiințific 

069312386 
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37.  Butuc Marin 1982  Doctor,   Cumul intern Cercetător 

ştiinţific 

38.  Buzatu Radu 

1989 

112.03 – 

Cibernetică 

Matematică și 

Cercetări 

Operaționale 

doctor 

cumul intern 

Cercetător 

științific stagiar 

39.  

Candu Teodor 1978  Doctor 
Acord de 

muncă 

Cercetător 

ştiințific 

coordonator 

40.  

Caraman Mihail 1941 

134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

Doctor 

habilitat, 

conferenţiar 

universitar 

Cumul intern 
Cercetător 

ştiinţific 

principal  

41.  Casco Doina 1984 165.01 Fiziologia 

Omului şi 

Animalelor 

 bază  Cercetător 

ştiinţific stagiar 

42.  

Cataranciuc 

Emil 
1988 

112.03 – 

Cibernetică 

Matematică și 

Cercetări 

Operaționale 

 bază 
cercetător 

ştiinţific stagiar 

43.  

Cataranciuc 

Sergiu 
1957 

112.03 – 

Cibernetică 

Matematică și 

Cercetări 

Operaționale 

Doctor 

habilitat 

2016 

Cumul intern 

cercetător 

ştiinţific  

principal 

44.  

Căpăţînă 

Gheorghe  
1948 

121.03 - 

Programarea 

calculatoarelor 

Doctor, 

1995 

Cumul intern  Cercetător 

ştiințific 

coordonator, 

069769956 

45.  

Ceban David 1952 
11111.02 – Ecuaţii 

Diferenţiale 

doctor 

habilitat, 

1991 

cumul  intern 

Cercetător 

ştiinţific 

principal 

46.  Cemîrtan 

Claudia 

1954  Doctor Cumul intern Cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

47.  Cherdivară Ala 1975 Biochimia 163.02 fără grad bază cercetător 

ştiinţific 

0676560422 

48.  

Chetruș Petru I. 1944 

134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

Doctor 

 
Cumul intern 

Cercetător 

ştiinţific superior 

49.  Chetruș Petru 

M. 
1944  

Doctor 

 
Cumul intern 

Cercetător 

ştiinţific superior 

50.  

Chiriţa Arcadii 1964 

134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

Doctor, 

2014 

Bază Cercetător 

ştiinţific 

coordonator  

51.  Chiriţa Elena 1976 165.01 Fiziologia 

Omului şi 

Animalelor 

Doctor, 

2002 

bază Cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

 

52.  

Cinic Boris 1943 

134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

 Bază 
Cercetător 

ştiinţific  

53.  Ciobanu 1992   Bază  Cercetător 
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Eugeniu  ştiințific 

54.  Ciobanu Valeria 1993   cumul intern Cercetător 

ştiinţific stagiar 

022242901 

55.  

Ciocanu 

Gheorghe 
1953 

11111.03 – logica  

maetema-mttica,  

algebra  si teoria 

teonumerelor 

doctor 

habilitat, 

1995 

cumul intern 
Cercetător 

ştiinţific 

principal 

56.  Ciocârlan Victor 1971 165.02  Zoologie Doctor, 

2000 

Cumul intern Cercetător 

ştiinţific superior 

57.  Ciornîi Alexei 1951  fără grad Bază Inginer c.II 

58.  Climova Natalia 1991 Biochimia 163.02 fără grad Bază  cercetător 

ştiinţific stagiar 

0676560425 

59.  

Cliucanov 

Alexandr 
1944 

01.04.10-fizica şi 

ingineria 

semiconductourilor 

Doctor 

habilitat, 

1991, 

profesor 

universitar, 

1995 

bază 

Cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

60.  Cocemasov 

Alexandr 
1987 

 
Doctor  bază 

Cercetător 

ştiinţific superior 

61.  Cocîrlă Pavel 1946  Doctor 

habilitat 

Cumul intern Cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

62.  Cojocari Lidia 1968 165.01 Fiziologia 

Omului şi 

Animalelor 

Doctor, 

2003 

Acord de 

muncă 

Cercetător 

ştiinţific  

63.  Cojocari 

Liudmila 

1970 611.02   Doctor bază Cercetător 

ştiinţific superior 

64.  Cojocaru  Ana 1989 165.01 Fiziologia 

Omului şi 

Animalelor 

 baza Cercetător 

ştiinţific 

65.  Cojocaru 

Natalia 

1975 19.00.01  

Psihologie 

generală 

doctor cumul intern cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

66.  Colibaba Gleb 1979 134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

Doctor, 

2010 

Bază Cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

67.  Condrea Iraida 1949 Teoria limbii  doctor 

habilitat, 

2003 

Cumul intern Cercetător 

ştiinţific  

principal 

68.  Corja Ion 1946 02.00.03 Doctor   cumul intern Cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

69.  Corman Galina 1971 Istorie doctor cumul intern cercetător 

ştiințific superior 

70.  Corobcean 

Andrei 

1985 613.01-Arheologie Doctor, 

2017 

Bază Șef Laborator 

71.  

Corşac Oleg 1938 

Doctor în ştiinţe 

tehnice 

Doctor, 

conferenţiar 

cercetător 

Bază Cercetător 

ştiinţific 

coordonator  

72.  Cotovaia Aliona 
1971 

Chimie coordi-

nativă 141.02 

Doctor, 

2009 

cumul intern Cercetător 

ştiinţific superior 

73.  Cotovițcaia 

Galina 

1993 Istorie  cumul intern Tehnician 
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74.  

Coval Andrei 1947 

134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

Doctor, 

conferenţiar 

cercetător 

Bază șef laborator  

75.  Covaliov Victor 1936 Chimia fizică, 

144.01 

Doctor, 

1972 

baza Cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

76.  Covaliova Olga 1960 Chimia ecologică, 

145.01 

Doctor 

habilitat, 

2016 

Acord de 

muncă 

Cercetător 

ştiinţific superior 

77.  Craciun 

Alexandru 

1939 05.02.01 Studiul 

materialelor în  

construcţii de 

maşini 

Doctor, 

1971 
bază Cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

78.  Creţu Larisa 

1934 

Chimie 

coordinativă 

141.02 

Doctor, 

1973 

cumul intern 
Cercetător 

ştiinţific  

79.  Creţu Mihail 1986   cumul intern cercetător 

ştiinţific  

80.  Creţu Raisa 1959   Bază  Şef secţie, ICI 

81.  Crivoi Aurelia  

1946 

165.01 Fiziologia 

Omului şi 

Animalelor 

Doctor, 

1973 

Doctor hab., 

1995 

bază Cercetător 

ştiinţific 

principal   

82.  
Crîşmari Dmitrii 1984   bază 

Cercetător 

ştiinţific 

83.  

Croitor Mihail 1981 

Bazele teoretice 

ale informaticii. 

Programarea 

calculatoarelor – 

01.05.01 

 Cumul extern 

Cercetător 

ştiințific, 

069362630 

84.  Croitori 

Constantin 

1987 165.01 Fiziologia 

Omului şi 

Animalelor 

 Cumul extern Cercetător 

ştiinţific  

85.  Croitoru Ion 1975   bază Cercetător 

ştiinţific  

078524405 

86.  Cucu Ion 

1961 

01.01.06 – Logica 

Matematică și 

Teoria Numerelor 

doctor cumul intern 
Cercetător 

științific 

87.  

Damian Florin 1963 

11111.04 – 

Geometrie şi 

Topologie 

Doctor, 

2003 
Cumul intern 

Cercetător 

ştiinţific superior 

88.  Dan Radu  1990 Istorie  cumul intern cercetător 

ştiințific stagiar 

89.  Dandara Otilia 1965 13.00.01 

Pedagogie 

generala 

doctor 

habilitat 

2012 

cumul intern Cercetător 

ştiinţific 

principal 

067316613 

90.  

Dementiev Igori 1938 

Fizica şi tehno-

logia materialelor 

134.01 

Doctor, 

1975 

conferenţiar 

cercetător 

Bază 

Cercetător 

ştiinţific superior  

 

91.  Dîru Mariana 1980  Doctor cumul intern Cercetător 

ştiinţific superior 

92.  
Dmitroglo 1978 

134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

Doctor, 

2016 

Cumul intern Cercetător 

ştiinţific superior 
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Liliana materialelor  

93.  Dobrojan Sergiu 1984 164.01- Botanica Doctor,  

2011 

Cumul intern Cercetător 

ştiinţific  

coordonator 

94.  Dragnev Emil  1964 611.02   doctor  cumul intern Cercetător  

ştiinţific 

coordonator 

95.  Druţa Adriana 1995 165.01 Fiziologia 

Omului şi 

Animalelor 

 bază  Cercet. șt. stagiar 

96.  Dumbrăveanu 

Dorin 

1974 165.03. Ihtiologie doctor, 2003 Bază  Cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

069109180 

97.  Eremia Ion  1954 611.02   doctor 

habilitat, 

2000 

Cumul intern Cercetător 

ştiinţific  

principal 

98.  
Fedorov 

Vladimir 
1952 

134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

Doctor Cumul extern 
Cercetător 

ştiinţific superior 

99.  Frunză Maria 1972 03.00.25 – 

Citologie şi 

histologie 

Doctor, 

2002 

Cumul intern cercetător 

ştiinţific superior 

100.  
Furtună Vadim 1989   Cumul intern 

Cercetător 

ştiințific  

101.  
Gagara 

Liudmila 
1946 

134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

Doctor, 

conferenţiar 

cercetător 

Bază 
Cercetător 

ştiinţific superior  

102.  
Gaiu Nicolae 1964   cumul intern 

Cercetător 

ştiinţific 

103.  

Gaugaş Petru 1945 

134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

Doctor bază 
Cercetător 

ştiinţific superior 

104.  Gherasim 

Alexandra 

1959 Limba română  Doctor,  

1996 

Cumul intern Cercetător 

ştiinţific superior 

105.  

Ghicavîi Victor   
Doctor 

habilitat 

Acord de 

muncă 

Cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

106.  Gladchi Viorica 1964 11.00.11 Protecţia 
mediului ambiant 
şi folosirea 
raţională a 
resurselor naturale 

Doctor cumul intern Cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

107.  

Glavan Vasile 1949 

11111.02  – 

Ecuaţii 

Diferenţiale 

doctor 

habilitat, 

1992 

bază 

Cercetător 

ştiinţific 

principal 

108.  
Goglidze 

Tatiana  
1947 

134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor  

 
Acord de 

muncă 

Cercetător 

ştiinţific 

109.  Goncearenco 

Evghenii 

1984 134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor   

bază Cercetător 

ştiinţific  

110.  Gonţa Maria 1948 Chimie fizica 

11.00.11 Protecţia 

mediului ambiant 

Doctor 

habilitat, 

2008 

cumul intern Cercetător 

ştiinţific 

principal 
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şi folosirea 

raţională a 

resurselor naturale 

 

111.  Goraş-Postică 

Viorica 

1965 13.00.01 

Pedagogie 

generala 

doctor 

habilitat 

2013 

cumul intern Cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

067560150 

112.  

Gorceac Leonid 

1942 134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

Doctor, 

conferenţiar 

universitar 

Bază Cercetător 

ştiinţific 

coordonator  

113.  Goreaceva Nelli 1935 Hidrobiologie, 
03.00.18 

Doctor  bază Cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

114.  Graur Vasilii 

1989 

Chimie 

coordinativă 

141.02 

Doctor, 2017 

bază 
Cercetător 

ştiinţific  

115.  

Grigorcea 

Viorel 
1974 

Bazele teoretice 

ale informaticii. 

Programarea 

calculatoarelor – 

01.05.01 

 Cumul intern 

Cercetător 

ştiințific 

079692366 

116.  Grigoriu 

Nicolae 

1988 112.03 –  

Cibernetică 

Matematică 

și Cercetări 

Operaționale 

doctor, 2016 Cumul intern cercetător 

științific, 

022577648 

117.  
Gudumac 

Valentin 
1944 

Biochimie 

medicinală 

315.01 

doctor 

habilitat 

Acord de 

muncă 

Cercetător 

ştiinţific 

coordonator   

118.  Gulea Aurelian 

1946 

Chimie 

coordinativă 

141.02 

Doctor 

habilitat 

1991, 

academician 

Bază  
Cercetător 

ştiinţific 

principal  

119.  Gumenâi Ion  1972 611.02   Doctor 

habilitat 

2016 

cumul intern Cercetător  

ştiinţific 

principal 

120.  
Guţu Valeriu 1956 

11111.02 – Ecuaţii 

Diferenţiale 

Doctor, 

1989 
cumul  intern 

Cercetător 

ştiinţific superior 

121.  Guţu Vladimir 1953 13.00.01 

Pedagogie 

generala 

doctor 

habilitat 

1996 

cumul intern Cercetător 

ştiinţific 

principal 

067317318 

122.  

Hâncu Boris 1957 

112.03 – 

Cibernetică 

Matematică şi 

Cercetări 

Operaţionale 

doctor, 1992 Cumul intern 
cercetător 

ştiinţific superior 

123.  Iaţco Mariana 1979  doctor cumul intern cercetător 

ştiinţific superior 

069184180 

124.  Ilieș Ana 1990 165.01 Fiziologia 

Omului şi 

Animalelor 

 Bază 

 

Cercetător 

ştiinţific  

125.  
Isacova Calina 1983   bază 

Cercetător 

ştiinţific  

126.  Iurieva Tatiana 1966   Bază Inginer coord. 
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127.  
Ivanov Mihail 1948  Doctor  

Acord de 

muncă 

Cercetător 

ştiințific superior 

128.  Jigău Cristian 1997   Bază  Inginer 

129.  Jigău Gheorghe 1952 155.01-Pedologie Doctor Bază șef laborator 

130.  Kahovskaia 

Irina 

1954 Biochimia 163.02 Doctor, 

1993 

bază Şef laboratorului 

0676560422 

131.  
Korotcenkov 

Ghenadii 
1948  

Doctor 

habilitat 
bază 

Cercetător 

ştiințific 

principal 

132.  
Latul Gheorghe 1958   

Cumul intern Cercetător 

ştiinţific 

133.  Lazari 

Alexandru 

1985 01.01.09 –  

Cibernetică 

Matematică 

și Cercetări 

Operaționale 

doctor, 2011 Cumul extern cercetător  

științific  

superior, 

069215758 

134.  Leşanu Mihai  1961 164.01 Botanica Doctor în 

biologie, 

1993 

Cumul intern șef laborator  

135.  
Lîsîi Alina  1981   Bază  

Inginer 

coordonator, ICI 

136.  Lîsîi Tatiana 1960 Istorie  Acord de 

muncă 

Tehnician 

137.  Lollo  Liudmila 1956 Biochimia 163.02  bază Inginer 

coordonator 

0676560425 

138.  
Lungu 

Alexandru  
1949 

111111.04– 

Cristalografie şi 

cristaflofizică 

doctor 

habilitat, 

1998 

cumul intern 

Cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

139.  Lungu Ion  1993  Fără grad Bază  Inginer, c.II 

140.  Macovei Violeta 1975   Bază  Inginer 

coordonator, ICI 

141.  Manolii Adela 1977  Doctor Cumul intern Cercetător 

ştiinţific superior 

142.  Marin M. 1978   Cumul intern Cercetător 

ştiințific, 

060288916 

143.  Matveev Sergiu 1975 611.02 – Istoria 

românilor 

Doctor, 

2007 

Cumul intern Cercetător 

științific 

coordonator 

144.  Matveevici Vera 1949 Chimie 

fizica11.00.11 

Doctor, 

1978 

Bază Cercetător 

ştiinţific superior 

 

145.  Melnic Angela 1973 164.01- Botanica fără grad bază  Inginer c.I  

146.  Melnic Victor 1974 Biochimia 163.02 Doctor, 

2012 

cumul intern cercetător 

ştiinţific sup. 

0676560425 

147.  Melniţchi Iurii 1998   Cumul intern Tehnician c.II 

148.  Mocanu Larisa 1986 Chimie ecologică 

şi Protecţia 

mediului 

 bază Cercetător 

ştiinţific  

149.  Moldovan Anna 1990 167.01 

Biotehnologie. 

bionanotehnologie 

 Bază  Cercetător 

ştiinţific stagiar 

150.  Morari Lilia 1967 164.02 Fiziologia  Cumul intern Cercetător 
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vegetală ştiinţific stagiar  

151.  Moşin Octavian 1977  Doctor Cumul intern Cercetător 

ştiinţific  

152.  Moșneaga 

Gheorghe 

1992   bază cercetător 

ştiinţific  

079390905 

153.  Moşneaga 

Valeriu 

1955 23.00.01 Teoria, 

metodologia şi 

istoria politologiei; 

instituții şi procese 

politice 

Doctor 

habilitat, 

1999 

cumul intern cercetător şt. 

Principal 

069101808 

154.  
Nasedchina 

Nadejda 
1947 

134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

 Bază Cercetător 

ştiinţific  

 

155.  

Neagu Vasile 1945 

11111.01 – 

Analiză 

Matematică 

doctor 

habilitat, 

2002 

cumul  intern 

Cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

156.  Nedbaliuc Iurie  1952   bază Inginer 

coordonator 

157.  Nedeoglo 

Dumitru 

1942 134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor  

Doctor 

habilitat,  

Cumul intern Cercetător 

ştiinţific 

principal 

158.  Nedeoglo 

Natalia 

1973 134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor  

Doctor, 

2000    

Cumul intern Cercetător 

ştiinţific superior 

159.  Nenno Vladimir 1949 Prospecţiuni, 

explorări şi 

exploatări ale 

substanţelor 

minerale utile, 

261.01 

Doctor, 

1978  

baza Cercetător 

ştiinţific superior 

160.  

Nica Denis 1979 

01.04.02 – fizica 

teoretică şi 

matematică 

Doctor 

habilitat, 

2016, 

conferenţiar 

cercetător, 

2008 

cumul intern 

Cercetător 

ştiinţific 

principal 

 

161.  Nicorici 

Valentina 

1952 134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

Doctor, 

1983    

Cumul intern Cercetător 

ştiinţific superior 

162.  Niculiţă Ion 1939 613.01-Arheologie doctor 

habilitat, 

1992 

bază Cercetător 

ştiinţific  

principal 

163.  Novac Ludmila 

1978 

112.03 – 

Cibernetică 

Matematică și 

Cercetări 

Operaționale 

doctor cumul intern 

Cercetător 

științific  

164.  Oglindă Emilia 1959  Doctor Cumul intern Cercetător 

ştiinţific superior 

165.  Olaru-Cemîrtan 

Viorica 

1979 Istorie doctor Acord de 

muncă 

cercetător 

ştiințific superior 

166.  Paiu Mihail 1956 13.00.01 

Pedagogie 

generala 

doctor 

1996 

cumul intern Şef de laborator 

067560417 

167.  Paladi Florentin 1971 01.04.02 – fizica Doctor cumul intern Cercetător 
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teoretică şi 

matematică 

habilitat, 

2010, 

conferenţiar 

universitar, 

2004 

ştiinţific 

principal,  

 

168.  Palamarciuc 

Oleg 

1985 Chimie 

coordinativă 

141.02 

doctor, 2012 bază cercetător 

ştiinţific superior 

169.  Palamarciuc 

Tatiana 

1984 Chimie 

coordinativă 

141.02 

Doctor, 

2013 

bază cercetător 

ştiinţific superior 

170.  Para Iulian 1988 165.01 Fiziologia 

Omului şi 

Animalelor 

 bază Cercetător 

ştiinţific 

171.  Pascari Rodica 1986   cumul intern cercetător 

ştiinţific  

172.  

Paţiuc Vladimir 1952 

01.01.07 – 

Matematica de 

Calcul 

doctor, 1986 Cumul intern 
cercetător 

ştiinţific superior 

173.  Peleah Elena 1948 Biochimia 163.02 Doctor, 

1980 

bază cercetător 

ştiinţific superior 

0676560425 

174.  Pereteatcu 

Alexandru 

1981   Acord de 

muncă 

Cercetător 

ştiinţific 

175.  

Perjan Andrei 1948 
11111.02 – Ecuaţii 

Diferenţiale 

doctor 

habilitat, 

2008 

cumul  intern 

Cercetător 

ştiinţific 

principal 

176.  Petrenco Peotr 
1952 

Fizica aplicată 

134 
doctor 

Acord de 

muncă 

cercetător 

ştiinţific superior 

177.  Petrencu Anatol 1954 Istorie doctor 

habilitat 

cumul intern cercetător 

ştiințific 

principal 

178.  Pilchin Maria 1982   Cumul intern Cercetător 

ştiinţific 

179.  Pîrţu Igor 1959   bază Inginer 

coordonator 

180.  Plăcinta Nina 1956 141 – Chimie  bază cercet. şt. 

181.  
Popov 

Alexandru 
1965   

Acord de 

muncă 

cercetător 

ştiinţific 

069535162 

182.  Popovici 

Eugenia 

1992   Cumul intern inginer coord. 

183.  Popușoi Ana 1983   cumul intern Cercetător 

științific 

184.  Porubin 

Veronica 

1994   cumul intern Cercetător 

științific stagiar  

185.  

Potlog Tamara 1957 

134.01 – Fizica și 

tehnologia 

materialelor  

doctor cumul intern Șef laborator 

186.  Pozdneacova 

Ilona 

1993   bază Cercetător 

ştiinţific stagiar 

187.  

Prilepov 

Vladimir 
1938 

05.17.13 

Tehnologia 

materialelor 

purtătoare de 

informaţie 

Doctor, 

conferenţiar 

cercetător 

Bază 

Cercetător 

ştiinţific superior 
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188.  Prohin 

Margareta 

1949   Bază Inginer 

coordonator, ICI 

189.  Putină Natalia 1979  doctor  cumul intern cercetător 

ştiinţific superior 

079738415 

190.  Radevici Ivan  1987 Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

134.01 

Doctor, 

2014 

Acord de 

muncă  

Cercetător 

ştiinţific superior 

191.  

Raevschi 

Simion 
1941 

134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

Doctor, 

conferenţiar 

cercetător 

Bază 

Cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

 

192.  
Railean Nadejda 1975   Cumul extern 

Cercetător 

ştiințific 

193.  
Râbacova 

Galina 
1959 

01.01.07 – 

Matematica de 

Calcul 

doctor, 1996 Cumul intern 
cercetător 

ştiinţific superior 

194.  Repida Tatiana 1940 13.00.01 

Pedagogie 

generala 

doctor 

1978 

bază Cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

067560417 

195.  Reva Veaceslav 1951 163.02 Biochimie 

 

Doctor 

habilitat, 

2002 

 

Cumul intern Cercetător 

științific 

coordonator  

067560418 

196.  Roşca Liudmila 1960   bază Inginer c.I 

197.  Roşcov Elena  1979 166.01.Ecologie Doctor, 

2010 

bază Cercetător 

ştiinţific  

198.  

Rotaru Corneliu 1964 

134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

 Bază 
Cercetător 

ştiinţific  

199.  Rotaru Liliana 1971 611.02 – Istoria 

românilor (pe 

perioade) 

Doctor cumul intern Cercetător 

ştiinţific superior 

200.  Rudacov 

Serghei 

1966 Chimie  143.02, 

Biochimia 163.02 

 bază cercetător 

ştiinţific 

0676560422 

201.  Rudacova 

Angela 

1964 Biochimia 163.02 Doctor, 

1997 

bază cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

0676560422 

202.  

Rudic Valeriu 1948  

Doctor 

habilitat, 

academician 

Acord de 

muncă 

Cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

203.  

Rusnac Anna 1992 

Chimie 

coordinativă 

141.02 

 cumul intern 
Cercetător 

ştiinţific stagiar  

204.  Rusnac Dumitru 1995   Cumul intern Tehnician, c.II 

205.  Rusnac Roman 1992 Chimie 

coordinativă 

141.02 

 

cumul intern Cercetător 

ştiinţific stagiar 

206.  Rusu Galina 1952   Cumul intern Laborant sup. 

207.  
Rusu Galina 1979 

11111.02 – Ecuaţii 

Diferenţiale 

Doctor, 

2011 
cumul  intern 

Cercetător 

ştiinţific superior 
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208.  Rusu Vadim 1965 165.02. Zoologie Doctor, 

1998  

Cumul intern Cercetător 

ştiinţific 

Coordonator 

068821212 

209.  Savva Mariana  1990   Bază  Inginer 

coordonator, ICI 

210.  Semeniuc 

Evghenii 

1987 164.01- Botanica  bază Cercetător 

ştiinţific  

211.  

Sirkeli Vadim 1978  Doctor Cumul intern 

Cercetător 

ştiințific 

coordonator 

212.  Sîrbu Angela 1971   bază cercetător 

ştiinţific 

213.  

Sîrbu Parascovia 1959 

11111.03 – Logica 

matematică, 

algebră şi teoria 

numerelor 

doctor, 1990 cumul intern 
Cercetător 

ştiinţific superior 

214.  
Sîtnic Victor  1985   Cumul extern 

Cercetător 

ştiințific 

215.  Sliusarenco 

Valentin 
1952  

Doctor  Acord de 

muncă 

Cercetător 

ştiinţific  

216.  Socinschi Maria 1947   bază Tehnician, cat.I 

0676560422 

217.  Spînu Lilia 1975   bază Inginer 

coordonator, ICI 

218.  

Spoială Dorin  1968 

134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

 Bază Cercetător 

ştiinţific  

219.  Stavinschi 

Mihai  

1995   cumul intern laborant sup. 

220.  Stepurina 

Tatiana 

1950 Biochimia 163.02  bază cercetător 

ştiinţific  

0676560422 

221.  Stratulat Elena 1975 02.00.01 doctor, 2012 cumul intern cercetător 

ştiinţific superior 

222.  Suşchevici 

Constantin 

1943 Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

134.01 

Doctor, 

1991 

Bază Cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

223.  Suveică 

Svetlana 

1971 611.02   Doctor  Acord de 

muncă 

Cercetător  

ştiinţific 

coordonator 

224.  Svetlicinîi 

Rodica 

1976  doctor cumul intern Şef laborator 

079659565 

225.  Şaitan Viorica 1976   cumul intern cercetător 

ştiinţific 

226.  Şalaru Victor  1960 164.01- Botanica Doctor 

habilitat  

1994 

Cumul intern Cercetător 

ştiinţific 

principal 

227.  Şevciuc Maia 1969 13.00.01 

Pedagogie 

generala 

doctor 

1999 

cumul intern Cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

067560150 

228.  Şleahtiţchi 

Maria 

1960 622.01. Literatura 

română 

Doctor, 

1991 

Doctor 

Cumul extern Cercetător 

științific 

coordonator,  
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habilitat 069468356 

229.  Şleahtiţchi 

Mihai 

1956 531.01. Teoria 

generală a 

educației; 

511.03. Psihologie 

socială 

Doctor, 

1987; 

Doctor, 

1998 

Acord de 

muncă 

Cercetător 

științific 

superior, 

069133847 

230.  Șova Sergiu 1958  Doctor  cumul intern Cercetător 

științific superior 

231.  Şutov Andrei 1938 Biochimia 163.02 Doctor  

habilitat, 

1988 

Bază Cercetător 

ştiinţific 

principal 

232.  Tacu Nina  1947   cumul intern Inginer c.I 

233.  Taracanova 

Larisa  
1945   bază 

Inginer 

coordonator 

234.  Teacă Maria 1993   Cumul intern Laborant 

235.  

Tkacenko 

Alexandra 
1961 

112.03 – 

Cibernetică 

Matematică şi 

Cercetări 

Operaţionale 

doctor, 1994 Cumul intern 
cercetător 

ştiinţific superior 

236.  Tobultoc Elena 1996   Cumul intern inginer cat. 2 

237.  Tofan Elena 1982 151 – Geochimie Doctor, 

2014 

Bază Cercetător 

ştiinţific superior 

238.  Tolstaia 

Svetlana  

1966 19.00.01  

Psihologie 

generală 

doctor cumul intern cercetător 

ştiinţific superior 

239.  Toma Natalia 1985  Doctor  cumul intern Cercetător 

ştiinţific stagiar 

067560417 

240.  Tomuleț 

Valentin 

1952 611.02 – Istoria 

românilor (pe 

perioade) 

Doctor 

habilitat 

cumul intern Cercetător 

ştiinţific superior 

241.  Tonu Tudor 1994   cumul intern Laborant  

superior 

242.  Trofim Alina 1979 Ecologie 03.00.16 Doctor, 

2013 

bază Cercetător 

ştiinţific superior 

243.  Tulbea Oxana 1984   Cumul intern Tehnician, c.I 

244.  Turchină 

Tatiana 

1970   cumul intern cercetător 

ştiinţific  

245.  Turco Tatiana 1964 Științe politice doctor cumul intern cercetător 

ştiinţific superior 

079278340 

246.  Turuta Liuba 1968 161 – Biologie  cumul intern Cercetător 

ştiinţific 

247.  Ţapcov Victor 

1958 

Chimie 

coordinativă 

141.02 

Doctor,  

1986 

cumul intern Cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

248.  Ţurcan Lucia 1974 622.01. Literatura 

română 

Doctor, 

2005 

Acord de 

muncă 

Cercetător 

științific superior 

249.  Ţurcan Valentin 1940 09.00.13 - 

Filosofia socială, 

antropologie 

filosofică, filosofia 

culturii 

Doctor, 

1978 

baza cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

079715161 

250.  Ţurcanu 

Carolina 

1973 12.00.10 

Drept internațional 

doctor 

2006 

bază Cercetător 

ştiinţific superior 
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public 067560417 

251.  Țurcanu Călin 

1984 

112.03 – 

Cibernetică 

Matematică și 

Cercetări 

Operaționale 

 

cumul intern 

cercetător 

ştiinţific  

252.  Ulchina Ianina 1996   cumul intern laborant 

253.  Ungureanu 

Dumitru 
1948  Doctor  

Acord de 

muncă 

Cercetător 

ştiințific superior 

254.  

Ungureanu 

Valeriu 
1959 

112.03 – 

Cibernetică 

Matematică şi 

Cercetări 

Operaţionale 

doctor, 1996 Cumul intern 
cercetător 

ştiinţific superior 

255.  

Untilă Dumitru 1988 

134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

Doctor, 

2017 

 

Cumul extern Cercetător 

ştiinţific superior 

256.  
Untilov Maria 1994   Cumul intern 

Laborant 

Superior 

257.  Ursu Rodica 1969 611.02 – Istoria 

românilor (pe 

perioade) 

Doctor Acord de 

muncă 

Cercetător 

ştiinţific superior 

258.  Vasilache 

Corina 

1984   bază Cercetător 

ştiinţific stagiar 

067560417 

259.  Vasilică Tatiana 1959   bază Tehnician, DCI  

260.  

Vatavu Elmira 1978 

134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

Doctor, 

2008 
Cumul intern 

Cercetător 

ştiinţific superior 

261.  

Vatavu Sergiu 1977 

134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

Doctor, 

2006 

 

Cumul intern 

Cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

262.  Verebcean Ana 1989 165.01 Fiziologia 

Omului şi 

Animalelor 

 bază  Cercetător 

ştiinţific stagiar 

263.  Veriga 

Alexandru 
1989   Cumul intern Tehnician, c.I 

264.  
Zamorzaeva 

Elizaveta 
1954 

11111.04 – 

Geometrie şi 

Topologie 

Doctor, 

1983 
cumul intern 

Cercetător 

ştiinţific superior 

265.  Zanoci Aurel 1967 613.01-Arheologie Doctor, 

1998 

Cumul intern Cercetător 

științific 

coordonator 

266.  Zatîc Petru 1995   Bază  Tehnician, c.II 

267.  Zosim Liliana 1979 167.01 

Biotehnologie 

 

Doctor în 

biologie, 

2007 

bază Cercet. şt. 

superior, 

067560418 
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Forma 7.1. 

Anexă la Raportul de activitate al  

Universității de Stat din Moldova 

 

DATE  

privind deplasările şi stagiile cercetătorilor organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării peste hotare în anul 2018 

 

Nr. 

d/o 

Numele, prenumele, 

gradul şi titlul 

ştiinţific, 

anul naşterii 

Ţara, denumirea 

organizaţiei vizitate 

Scopul vizitei, contribuţia la 

realizarea activităţilor din cadrul 

proiectului (de indicat proiectul); 

contribuţia la realizarea 

activităţilor    din cadrul 

organizaţiei 

Termenul 

deplasării 

1 PETRENCU Anatol, 

dr. hab., prof.univ., 

cercet. ştiinţ. princip., 

a. n. 1954 

or. Viniţa, Ucraina, 

Universitatea de 

Stat din Donetsc 

Participare la Conferinţa 

Inernaţională: „Transformarea 

memoriei istorice”. 

Pr.17.00419.06.01F 

20.02.2018 – 

24.02.2018 

2 BULIMAGA 

Tatiana, drd., Şef 

secţie ICI, a. n. 1973 

or. Eindhoven, 

Olanda 

Participare la seminar în cadrul 

programului de mobilitate 

EURAXESS TOP III  

Pr. EURAXESS TOP III (GA: 

665934) 

13.02.2018 – 

15.02.2018 

3 PALAMARCIUC 

Oleg, dr., cercet. 

ştiinţ. sup., a.n. 1985 

or. Iaşi, România, 

Universitatea      

„Al. I. Cuza” 

Reuniune de lucru cu partenerii 

Pr. 15.817.02.28F 

20.02.2018 

4 PALAMARCIUC 

Oleg, dr., cercet. 

ştiinţ. sup., a.n. 1985 

or. Toulouse, 

Franţa 

Laboratorul de 

Chimie 

Coordonativă  

Lansarea colaborărilor ştiinţifice 

cu echipa prof. Azzedine 

Bousseksou. 

Partea-gazdă 

28.02.2018 –

30.03.2018 

5 COVALIOV Victor, 

dr. cercet. şt. coord., 

a. n. 1936 

COVALIOV Olga, 

dr. hab.,, cercet. şt. 

coord., a. n. 1960 

BOBEICĂ Valentin, 

dr. hab., cercet. şt. 

sup. a. n. 1947 

or. Iaşi, România, 

Universitatea 

„Apollonia”     

Prezentare de raport la Congresul 

Internaţional 

Pr. 16.80013.5807.11/Ro 

01.03.2018 – 

04.03.2018 

6 GULEA Aurelian, 

academician, 

a.n.1946 

or. Valencia, Spania Participare la Salonul de Inventică 

„Innova”  

Pr. 15.817.02.24F 

04.03.2018 – 

11.03.2018 

7 ŞALARU Victor, dr. 

hab., prof. univ., şef 

LCŞ, a.n.1960 

DOBROJAN Sergiu , 

dr., cercet. şt. coord., 

a. n.1984 

or. Cluj-Napoca, 

România, 

Universitatea 

Tehnică 

Participare la Salonul 

Internaţional al Cercetării, 

Inovării - Pro Invent 

Pr. 15.817.02.36A 

20.03.2018 – 

23.03.2018 

8  COJOCARI Ludmila, 

dr., conf. univ., 

cercet. şt. sup., a. n. 

1970 

or. Târgu-Jiu, Or. 

Craiova, România, 

Universitatea 

„Constantin 

Brâncuşi” 

Participare cu o lecţie publică 

Pr. 17.00419.06.01F 

28.03.2018 – 

31.03.2018 

9 GULEA Aurelian, 

academician, 

or. Geneva, Elveţia Particitarea la Salonul Mondial de 

Inventică 

09.04.2018 – 

16.04.2018 
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a.n.1946 Pr.15.817.02.24F şi 

18.80.07.17A/PS 

10 COJOCARI Ludmila, 

dr., conf. univ., 

cercet. şt. sup., a. n. 

1970 

or. Piteşti, România Participare cu o comunicare la 

sesiunea „Pledoarie pentru muzee 

ale comunismului în România” 

Institutul de Investigare a 

Crimelor Comunismului şi 

Memoria Exilului Românesc 

(IICCMER) 

Pr. 17.00419.06.01F 

19.04.2018 – 

22.04.2018 

11 FURTUNĂ Vadim, 

drd.,cercet.şt. stagiar,  

a.n.1989 

LUNGU Ion, 

masterand, inginer 

cat. II., a. n. 1994 

or. Sibiu, România Participare la Salonul 

Internaţional al Inovării şi 

Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti 

„Cadet INOVA’18” 

Pr. 15.817.02.39A 

19.04.2018 – 

21.04.2018 

12 NOVAC Ludmila  , 

dr., conf. univ., a. n. 

1978 

or. Cluj-Napoca, 

România, 

Universitatea 

„Babeş-Bolyai” 

Comunicare ştiinţifică la şedinţele 

Seminarului de Analiză 

Matematică şi Aplicaţii 

Pr. 15.817.02.37A 

18.04.2018 – 

22.04.2018 

13 CĂPĂŢÂNĂ 

Gheorghe, dr. ing., 

prof. univ., cerc. şt. 

coord., a.n. 1948 

or. Sibiu,  

România 

Participare la Salonul 

Internaţional al Inovării şi 

Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti 

„Cadet INOVA’18” 

Pr. 15.817.02.38A 

18.04.2018 – 

22.04.2018 

14 PALAMARCIUC 

Oleg, dr., cercet. 

ştiinţ. sup., a.n. 1985 

PALAMARCIUC 

Tatiana, dr., cercet. 

ştiinţ. sup., a.n. 1984 

or. Kiev, Ucraina, 

Universitatea 

Naţională „Taras 

Şevcenko” 

Efectuarea măsurărilor optice pe 

solid la utilajul LINCAM. Discuţii 

de colaborare. 

Pr. 15.817.02.28F 

Pr. 16.80012.02.12F 

15.04.2018 – 

18.04.2018 

15 ISACOVA Calina, 

cercet.ştiinţific, a. n. 

1983 

or. Dresden, 

Germania,  

Leibniz-Institut fur 

Festkorper und 

Werkstoffforschung 

Efectuarea lucrărilor ştiinţifice 

planificate. 

 Pr. 15.817.02.29F 

 

30.04.2018 – 

31.05.2018 

16 COJOCARI Ludmila, 

dr., conf. univ., 

cercet. şt. sup., a. n. 

1970 

or.Vâlcea, România Participare cu o comunicare la a 

III-a ediţie a colocviului „Lanţul 

generaţiilor” 

Pr. 17.00419.06.01F 

03.05.2018 – 

06.05.2018 

17 PŞENOVSCHI 

Grigore, student,  

a. n. 1997 

or. Bucureşti, 

România 

Institutul Naţional 

de Cercetare-

Dezvoltare pentru 

Chimie şi 

Petrochimie 

„ICECHIM” 

Elaborarea lucrărilor 

experimentale.  

Pr. 16.80013. 

01.05.2018 – 

11.05.2018 

18 BULIMAGA 

Tatiana, drd., Şef 

secţie ICI, a. n. 1973 

JALENCU Marian, 

dr., conf. univ., şef 

Dep., a.n.1970 

or. Iaşi, România 

 

Participare la lucrările Conferinţei 

SEA, ediţia a 14-a. 

Pr. 16.80013.0807.23/Ro. 

 

26.04.2018 – 

28.04.2018 

19 GRIGORIU Nicolae, 

dr., cercet. şt., 

or. Cluj-Napoca, 

România, 

Participare la  Conferinţa „Drupal 

Transilvania” 

29.04.2018 – 

07.05.2018 
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a.n.1988 Pr. 16.80012.02.03F. 

20 PALAMARCIUC 

Oleg, dr., cercet. 

ştiinţ. sup., a.n. 1985 

 

or. Suceava, 

România 

Universitatea 

„Ştefan cel Mare”  

Efectuarea studiilor fizico-chimice 

a materialelor. 

Pr.18.80012.02.22F 

01.05.2018 – 

12.05.2018 

21 PALAMARCIUC 

Tatiana, dr., cercet. 

ştiinţ. sup., a.n. 1984 

or. Iaşi, România 

Universitatea „Al. I. 

CUZA” 

Efectuarea analizelor fizico-

chimice ale produşilor studiaţi. 

Pr.18.80012.02.12F 

11.05.2018 – 

12.05.2018 

22 BOLBOCEANU 

Eleonora, inginer 

coordonator ICI,  

a.n. 1950 

or. Iaşi, România 

 

Participare la Expoziţia 

Europeană de Creativitate şi 

Inovare „Euroinvent – 2018”. 

Pr. 15.817.02.038A. 

17.05.2018 – 

19.05.2018 

23 POPOV Alexandru, 

cercet. ştiinţific, 

a.n.1965 

or. Iaşi, România 

 

Participare la Expoziţia 

Europeană de Creativitate şi 

Inovare „Euroinvent – 2018”. 

Pr. 15.817.02.038A. 

17.05.2018 – 

19.05.2018 

24 CUCU Ion, cercet. 

ştiinţific sup., a. n. 

1961 

or. Corabia, 

România 

 

Participare la Conferinţă. 

Pr. 15.817.02.37A 

24.05.2018 – 

28.05.2018 

25 BULIMAGA 

Tatiana, drd., Şef 

secţie ICI, a. n. 1973 

CREŢU Raisa, Şef 

secţie ICI, a. n. 1959 

ŢURCANU Cristina, 

metodist, a.n.1981 

SAVVA Marianna, 

inginer coordonator 

ICI, a.n.1990 

SPÎNU Lilia, inginer 

coordonator ICI, a.n. 

1975 

or. Iaşi, România 

Universitatea „Al. I. 

Cuza” 

Proiect bilateral Ro-Md-

INFORM. Pr. 

16.80013.0807.23/Ro 

21.05.2018 – 

23.05.2018 

26 CONDREA Iraida, 

dr. hab., prof. univ., 

a. n. 1949 

or. Iaşi, România 

 

Participare la Simpozionul 

naţional „Explorări  în tradiţia 

biblical românească şi europeană” 

Pr. 15.817.06.07A 

23.05.2018 – 

26.05.2018 

27 COJOCARU Natalia, 

dr., conf., cerc. şt. 

coord., a. n. 1975 

or. Olsztyn, 

Polonia, 

Universitatea 

Warmia şi Mazury 

Diseminarea şi publicarea 

rezultatelor cercetării. 

Pr. 15.817.06.06A. 

04.06.2018 – 

07.06.2018 

28 PALAMARCIUC 

Oleg, dr., cercet. 

ştiinţ. sup., a.n. 1985 

PALAMARCIUC 

Tatiana, dr., cercet. 

ştiinţ. sup., a.n. 1984 

or. Iaşi, România 

Universitatea „Al. I. 

CUZA” 

Efectuarea analizelor fizico-

chimice şi studiul cu raze X a 

materialelor obţinute.                   

Pr. 15.817.02.28F şi                       

Pr. 17.80012.02.12F 

01.06.2018 – 

02.06.2018 

29 PALAMARCIUC 

Oleg, dr., cercet. 

ştiinţ. sup., a. n. 1985 

PALAMARCIUC 

Tatiana, dr., cercet. 

ştiinţ. sup., a. n. 1984 

or. Suceava, 

România 

Universitatea 

„Ştefan cel Mare”  

Participare la Salonul de 

Inventică. Efectuarea studiilor 

fizico-chimice a materialelor. 

Pr. 15.817.02.28F 

Pr.18.80012.02.22F 

Pr. 17.80012.02.12F 

06.06.2018 – 

15.06.2018 

30 FURTUNĂ Vadim, 

drd.,cercet.şt. stagiar,  

a.n.1989 

LUNGU Ion, 

or. Suceava, 

România, 

Universitatea 

„Ştefan cel Mare” 

Participare la Salonul de 

Inventică. 

Pr. 15.817.02.39A 

07.06.2018 – 

09.06.2018 
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masterand, inginer 

cat. II., a. n. 1994 

31 TROFIM Alina, dr., 

cercet.şt. superior. a. 

n. 1980 

or. Timişoara, 

România,  

Participare la Salonul 

Internaţional de Invenţii şi 

Inovaţii „ Traian Vuia”. 

Pr. 15.817.05.02F. 

12.06.2018 – 

16.06.2018 

32 BULIMAGA 

Tatiana, drd., Şef 

secţie ICI,  

a. n. 1973 

SAVVA Marianna, 

inginer coordonator 

ICI, a. n. 1990 

or. Iaşi, România 

Universitatea „Al. I. 

Cuza” 

Participare la Conferinţa 

Internaţională SCIENTIVIR şi la 

Masă Rotundă. 

Pr. 16.80013.0807.23/Ro 

07.06.2018 – 

08.06.2018 

33 BUZATU Radu, dr., 

lector univ., a.n.1989 

or. Odesa, Ucraina Participare la „Şcoala 

Internaţională de Vară la 

Matematică în memoria lui „V. A. 

Plotnikov”.  

Pr. 17. 80012.02.03F 

10.06.2018 – 

17.06.2018 

34 CĂPĂŢÂNĂ 

Gheorghe, dr. ing., 

prof. univ., cerc. şt. 

coord., a.n. 1948 

or. Suceava, 

România, 

Universitatea 

„Ştefan cel Mare” 

Participare la Salonul de Inventică  

Pr. 15.817.02.38A 

07.06.2018 – 

09.06.2018 

35 PALADI Florentin, 

dr. hab, prof. univ, 

prorector, a.n.1971 

 

or. Iaşi,  

România, 

Universitatea „Al. I. 

Cuza” 

Prezentare de raport la Masa 

Rotundă SESYR. 

Pr. 16.80013.0807.23/Ro 

08.06.2018 – 

08.06.2018 

36 POTLOG Tamara, 

dr., conf. univ.  

a.n.1957 

or. Riga (Letonia), 

la Universitatea 

Tehnică 

Prezentare de raport 

15.817.02.39A 

19.06.2018 – 

22.06.2018 

37 CATARANCIUC 

Sergiu, dr.hab., 

prof.univ. 

a.n.1957 

or. Bacău, 

România, la 

Universitatea „V. 

Alecsandri” 

Comunicare în cadrul Seminarului 

de Optimizare discretă 

15.817.02.37A 

21.06.2018 – 

30.06.2018 

38 PALADI Florentin, 

dr. hab, prof. univ.  

a.n.1971 

GORCEAC Leonid, 

dr., a.n.1942 

BULIMAGA Tatiana 

a.n.1973 

or. Iaşi România, la 

Universitatea „Al.I. 

Cuza” 

Participare la expoziţia 

internaţională de invenţii 

INVENTICA-2018 

16.80013.0807.23/Ro 

27.06.2018 – 

29.06.2018 

39 COVALIOV Victor, 

dr., cercet..şt. coord. 

a.n.1936 

or. Iaşi, România, la 

Universitatea 

Tehnică „Gheorghe 

Asachi” 

Participare la expoziţiea 

internaţională de invenţii 

INVENTICA-2018 

16.80013.5807.11/Ro 

27.06.2018 – 

29.06.2018 

40 ŞALARU Victor, dr. 

hab., prof. univ., 

a.n.1960 

DOBROJAN  Sergiu, 

dr., cercet. 

ştiinţif.coord. 

a.n.1984 

or. Iaşi, România, la 

Universitatea 

Tehnică „Gheorghe 

Asachi” 

Participare la expoziţiea 

internaţională de invenţii 

INVENTICA-2018 

15.817.02.36A 

 

27.06.2018 – 

29.06.2018 

41 BULIMAGA Tatiana 

a.n.1973 

or. Zagreb, Croaţia Participare la evenimentul 

Workshop 

Partea gazdă 

03.07.2018 – 

06.07.2018 

42 RUSU Galina, dr., 

conf. univ., a.n.1979 

or. Rio de Janeiro, 

Brazilia 

Participare la Congresul 

Internaţional de Matematică 

27.07.2018 – 

10.08.2018 
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DAMIAN Florin, dr., 

conf. univ, a.n.1963 

SÎRBU Parascovia, 

dr., conf.univ.  

a.n. 1959 

(ICM-2018) 

15.817.02.26F 

43 GUŢU Valeriu, dr., 

conf. univ. 

a.n. 1956 

or. Rio de Janeiro, 

Brazilia 

Participare la Congresul 

Internaţional de Matematică 

(ICM-2018) 

15.817.02.26F 

29.07.2018 – 

11.08.2018 

44 COVALIOV Victor, 

dr., cercet..şt. coord., 

a.n. 1936 

COVALIOVA Olga, 

dr.hab., 

cercet..şt.coord. 

a.n. 1960 

or. Bucureşti, 

România, la 

Institutul Naţional 

de Cercetare-

Dezvoltare  în 

Chimie şi 

Petrochimie şi 

Institutul Naţional 

de Cercetare-

Dezvoltare în 

Ecologia Industrială 

Discutarea rezultatelor şi datelor 

experimentale obţinute în cadrul 

Proiectului bilateral 

16.80013.5807.11/Ro 

16.07.2018 – 

21.07.2018 

45 GUMENÎI Ion, conf. 

univ., dr.hab. 

a.n. 1972 

România, judeţul 

Neamţ, Mănăstirea 

Secu 

Cercetări la Bibliotecile 

Mănăstirilor Secu şi Neamţ 

15.817.06.22F 

20.09.2018 –  

25.09.2018 

46 GONŢA Maria, 

dr.hab., prof.univ.  

a.n. 1948 

or. Bucureşti, 

România 

Participarela Simpozionul 

Internaţional 

15.817.02.35A 

18.09.2018 – 

22.09.2018 

47 NICA Denis, dr.hab. 

a.n.1979 

ISACOVA Calina, 

cercet..şt. 

a.n. 1983 

 

or. Kiev, Ucraina, 

la Institutul de 

Fizică al Academiei 

Naţionale de Ştiinţe   

a Ucrainei 

Participare la şedinţa comună a 

executanţilor proiectului bilateral 

moldo-ucrainean 

15.817.02.29F  şi  

17.80013.16.02.04/Ua 

08.10.2018 – 

12.10.2018 

48 MOCANU Larisa, 

cercet. ştiinţif. 

a.n. 1986 

or. Lvov, Ucraina Participării la lucrările 

Simpozionului Internaţional 

15.817.02.35A 

24.09.2018 – 

29.09.2018 

49 COVALIOVA Olga, 

dr.hab., 

cercet..şt.coord. 

a.n. 1960 

 

or. Varşovia,  

Polonia, 

Universitatea 

Tehnologică din 

Varşovia 

Participare la Salonul 

Internaţional IWIS-2018 

15.817. 02.35A  şi  

16.80013.5807.11/Ro 

15.10.2018 –  

19.10.2018 

50 MOLDOVAN Anna, 

drd., cercet. ştiinţif. 

stagiar 

a.n. 1990 

Or. Minsk, 

Belarus 

Participare la Training, 

Partea-gazdă 

19.08.2018 –  

31.08.2018 

51 COLIBABA Gleb, 

dr., cercet.şt.coord. 

a.n. 1979 

or. Minsk 

(Belarus), 

Academia de Ştiinţe 

din Belarus 

Participare la Conferinţa 

Internaţională 

15.817.02.34A 

21.10.2018 –  

26.10.2018 

52 MOŞNEAGA 

Valeriu, prof. univ., 

cercet. ştiinţif. princ. 

a.n.1948 

or. Moscova 

(Rusia), la 

Universitatea de 

Stat „M. 

V.Lomonosov”  

Participare la Congresul al III-lea 

al Societăţii Politologilor din 

Rusia 

Pr.15.817.06.21F 

 

09.09.2018 –  

13.09.2018 

53 PERJAN Andrei, 

dr.hab., prof.univ., 

cercet.ştiinţif. 

Or. Iaşi, România Participare la Conferinţa 

Ştiinţifică Internaţională  

Pr. 15.817.02.26F 

09.09.2018 –  

12.09.2018 
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princip., a.n.1948 

GLAVAN Vasile, 

dr.hab., prof.univ., 

cercet.ştiinţif. 

princip. a.n.1949 

GUŢU Valeriu, dr., 

conf. univ., 

cercet.ştiinşif. sup., 

a.n.1956 

54 BUZATU Radu, dr., 

cercet. ştiinţif. 

a.n.1989 

or. Cernăuţi, 

Ucraina, 

Universitatea 

Naţională „Iu. 

Fedkovici” 

Participare la Conferinţă ştiinţifică  

Internaţională 

16.80012.02.03F 

16.09. 2018 –  

19. 092. 2018 

55 NOVAC Ludmila, 

dr., conf. univ., 

cercet.ştiinţ. sup.,  

a.n. 1978 

or. Cernăuţi, 

Ucraina, 

Universitatea 

Naţională „Iu. 

Fedkovici” 

Participare la Conferinţă ştiinţifică  

Internaţională 

15.817.02.37A 

16.09. 2018 –  

19. 092.2018 

56 BACALOV Iurie, 

dr., şef LCŞ, a.n.1977 

PARA Iulian, drd., 

cerc. ştiinţif., 

a.n.1988 

CHIRIŢA Elena, dr., 

cerc. şt. coord., 

a.n.1976 

DRUŢĂ Adriana, 

cercet. ştiinţif. 

stagiar, a.n.1995 

or. Cluj-Napoca, 

România, 

Universitatea de 

Medicină şi 

Farmacie, 

Societatea Română 

de Fiziologie 

Participarea la a 30-a Conferinţă 

Naţională a Societăţii Române de 

Fiziologie 

15.817.05.02F 

26.09. 2018 –  

30. 09. 2018 

57 COJOCARI Ludmila, 

dr., conf. univ., 

cercet. şt. sup., a. n. 

1970 

or. Vilnius, 

Lituania, Centrul de 

Investigare a 

Genocidului şi 

Rezistenţei 

Poporului Lituanian 

Participare la Conferinţa ştiinţifică 

Internaţională 

Partea-gazdă 

 

03.10. 2018 –  

07. 10. 2018 

58 ROBU Ştefan, dr. 

conf. univ., cercet. 

ştiinţif. sup., a.n. 

1948 

or. Bucureşti, 

România, Institutul 

de Cercetări 

ICECHIM 

Participare la Simpozionul 

Internaţional PRIOCHEM-2018 

18.80013.8007.04.STCU/6377 

10.10. 2018 –  

13. 10. 2018 

59 PALAMARCIUC 

Oleg, dr., cerc. şt. 

sup. 

a.n. 1985 

or. Suceava, 

România, la 

Universitatea 

„Ştefan cel Mare” 

Efectuarea studiului magnetic 

18.80012.02.22F 

 

01. 11. 2018 

–  

10. 11. 2018 

60 PALAMARCIUC 

Oleg, dr., cerc. şt. 

sup.,  a.n. 1985 

PALAMARCIUC 

Tatiana, dr., cerc. şt. 

sup., a.n. 1984 

POPOVICI Eugenia, 

ing-coord., a.n. 1993 

SÎRBU Angela, cerc. 

şt. a.n. 1971 

or. Iaşi, România, 

Universitatea „Al. I. 

Cuza” 

Participare la Conferinţa Facultăţii 

de Chimie 

17.80012.02.12F, 

18.80012.02.22F, 15.817.02.28F 

25. 10. 2018 

– 26.10.2018 

61 GULEA Aurelian, 

academician 

or. Paris, Franţa, 

Universitatea 

Discutarea rezultatelor obţinute în 

cadrul cercetărilor comune 

03.11.2018 –  

09.11.2018 
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a.n. 1946 Versailles 

62 BULIMAGA Tatiana or. Ljubljana, 

Slovenia 

Participare la Workshop 

Comisia Europeană 

14.11.2018 – 

17.11.2018 

63 NICA Denis, dr.hab., 

conf. cerc. 

a.n.1979 

or. Paris, Franţa Prezentarea raportului în cadrul 

Conferinţei internaţionale 

15.817.02.29F 

19.11.2018 – 

24.11.2018 

64 ŞALARU Victor, dr. 

hab., prof. univ., 

a.n.1960 

DOBROJAN  Sergiu, 

dr., cercet. 

ştiinţif.coord. 

a.n. 1984 

or. Cluj-Napoca, 

România, Institutul 

de cercetări 

Biologice 

Realizarea consultaţiilor ştiinţifice 

15.817.02.36A 

21.11.2018 – 

28.11.2018 

65 MELNIC Victor, dr., 

cercet. şt. superior 

a.n. 1974 

or. Kiev, Ucraina, 

Universitatea 

naţională de 

biodiversitate şi 

utilizare a 

resurselor naturale 

Participare la Conferinţă şi 

calificare profesională în 

domeniul procesării produselor 

vegetale 

15.817.05.02F 

21.11.2018 – 

24.11.2018 

66 VATAVU Sergiu, 

dr., conf. cerc. 

şt.coord. 

a.n. 1977 

or. Berlin, 

Germania, 

Helmholtz-Zentrum 

Efectuarea măsurărilor 

15.817.02.34A 

02.12.2018 – 

16.12.2018 

67 MOŞNEAGA 

Valeriu, prof. univ., 

cercet. ştiinţif. princ. 

a.n.1948 

or. Trnava 

(Slovacia) 

Universitatea 

Sfinţilor Chyril şi 

Methodius  

 

Discutarea perspectivelor 

colaborării, prezentarea 

rezultatelor cercetărilor comune, 

elaborarea proiectului pentru 

fundaţia Vişegrad Group. 

15.817.06.21F 

28. 11. 2018 

–  

01. 12. 2018 

68 MOŞNEAGA 

Valeriu, prof. univ., 

cercet. ştiinţif. princ. 

a.n.1948 

or. Lisabona 

(Portugalia) 

 

Participare la seminar-trenning, 

stabilirea contactelor cu savanţii 

din Portugalia, universităţile din 

Lisabona, Ciombra,  Minho, 

discutarea temelor şi proiectelor 

comune 

15.817.06.21F 

03. 12. 2018 

–  

09. 12. 2018 

69 MOŞNEAGA 

Valeriu, prof. univ., 

cercet. ştiinţif. princ. 

a.n.1948 

or. Moscova 

(Rusia), la 

Universitatea de 

Stat „M. 

Lomonosov”  

Participare la Conferinţa 

ştiinţifică, discutarea şi elaborarea 

proiectului comun 

Pr.15.817.06.21F 

 

13. 12. 2018 

–  

15. 12. 2018 

70 PALAMARCIUC 

Tatiana, dr., 

cercetător ştiinţific 

superior 

a.n.1984 

or. Iaşi, România, la 

Universitatea „Al. I. 

Cuza” 

Efectuării caracterizărilor fizico-

chimice ale produşilor studiaţi 

Pr.17.80012.02.12F 

30. 11. 2018 

71 MOŞNEAGA 

Gheorghe, cercet. 

ştiinţif. 

a.n. 1990 

or. Moscova 

(Federaţia Rusă), la 

Universitatea de 

Stat din Moscova 

„M.V.Lomonosov” 

Participare la conferinţă, 

prezentarea raportului 

Pr. 15.817.06.21F 

13. 12. 2018 

– 

15. 12. 2018 

72 BUZATU Radu, dr., 

cercet. ştiinţif. 

a.n.1989 

or. Moscova 

(Federaţia Rusă), 

Institutul de 

Matematică 

„V.Steklov” al AŞR 

Participare la sesiunea de iarnă a 

Seminarului ştiinţific „Logică 

matematică” 

16.80012.02.03F 

23.12. 2018 –  

26. 12. 2018 
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73 COJOCARI Ludmila, 

dr., conf.univ., cercet. 

şt. sup. a.n. 1970 

or. Sibiu, România, 

Universitatea 

„Lucian Blaga” 

Participare Conferinţa ştiinţifică 

Naţională 

17.00419.06.01F 

19.09.2018 – 

22.09.2018 

74 CATARANCIUC 

Sergiu, dr.hab., 

prof.univ. 

a.n.1957 

or. Bacău, 

România, la 

Universitatea „V. 

Alecsandri” 

Colaborare ştiinţif. la tema 

proiectului de cercetare, 

prezentarea raportului la 

Departam. Matematică al 

universităţii, analiza capitolelor 

scrise în comun. 

15.817.02.37A 

12.12.2018 – 

23.12.2018 

75 ŞALARU Victor, dr. 

hab., cerc. şt.princ.şef 

LCŞ, a.n.1960 

DOBROJAN  Sergiu, 

dr., cercet..şt.coord 

a.n.1984 

Iaşi, România, la 

Universitatea 

„Al.I.Cuza”, 

Facultatea de 

Biologie 

Determinarea unor specii de alge 

cianofite fixatoare de azot, 

cercetări sistematice 

15.817.02.36A 

14.12.2018 – 

16.12.2018 
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Privind vizitele savanţilor şi specialiştilor de peste hotare în anul 2018 

 

Nr. 

d/o 

Numele, 

prenumele, gradul 

şi titlul ştiinţific, 

ale savantului 

Ţara şi denumirea 

organizaţiei în care 

activează savantul 

Scopul vizitei. Descrierea 

succintă a activităţilor 

(realizarea proiectelor comune,  

stagiu, participări la 

manifestări ştiinţifice) 

Termenul 

vizitei 

1.  Zurita Federico Spania, Granada 

Universitatea din 

Granada 

Mobilitate academică 22 – 27 

octombrie 

2018 

2.  Leontie Liviu, dr., 

prof. univ. 

România, 

Universitatea „Al. I. 

Cuza”, Facultatea de 

Fizică 

S-a analizat planul de lucru pe 

tematica elaborarea şi studiul 

nanostructurilor şi a 

nanocompozitelor 

multicompoziţionale cu 

semiconductori neorganici din 

clasele A
III

B
VI

 - A
II
B

VI
 şi 

semiconductori organici din 

compuşi heterociclici 4, 4′-

biperidin şi derivatelor 

indozine. 

5 zile, 

octombrie-

noiembrie 

2018 

3.  Şuşu Oana, 

doctorand 

România, 

Universitatea „Al. I. 

Cuza”, Facultatea de 

Fizică 

S-au trasat direcţiile cu aspect 

aplicativ al materialelor supuse 

cercetării. S-au făcut corectări 

asupra planului de realizare a 

tezei de doctor elaborate de dra 

Oana Şuşu, doctorandă la anul 

III 

5 zile, 

octombrie-

noiembrie 

2018 

4.  
Andruh Marius, 

academician 

România 

 

Coordonarea planurilor de 

colaborare  

octombrie, 

2018 

5.  Şoitu Laurenţiu, 

dr., prof. univ. 

România, Iaşi 

Universitatea „Al. I. 

Cuza”  

Pregătirea a V-a Conferinţă 

Științifică Internaţională 

„Educaţia pentru valori: 

continuitate şi context” – 

CIEA 208 

22 martie, 

3 aprilie 

2018 
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6.  Hinzen Heribert, 

dr., prof. univ. 

Germania, Bon 

Institute for 

International 

Cooperation of the 

German Adult 

Education Association 

Lecție publică „100 de ani a 

Universităților populare din 

Germania – 50 ani ai  DVV 

International”Licență, 

Masterat, Doctorat, cadre 

didactice a Universității de 

Stat din Moldova 

23 aprilie, 

2018 

7.  Jongsma Desiree, 

reprezentant 

UNICEF Moldova 

 

UNICEF Moldova A V-a Conferinţă Științifică 

Internaţională „Educaţia 

pentru valori: continuitate şi 

context” – CIEA 208 

27 aprilie, 

2018 

8.  Denys Katrin, 

consilier de 

conducere pentru 

țările 

Parteneriatului 

Estic,  

Germania, Bon  

DVV International 

A V-a Conferinţă Științifică 

Internaţională „Educaţia 

pentru valori: continuitate şi 

context” – CIEA 208 

27 aprilie, 

2018 

9.  Hinzen Heribert, 

dr., prof. univ. 

Germania, Bon 

Institute for 

International 

Cooperation of the 

German Adult 

Education Association,  

A V-a Conferinţă Științifică 

Internaţională „Educaţia 

pentru valori: continuitate şi 

context” – CIEA 208 

27-28 aprilie, 

2018 

10.  Osborne Michael, 

dr., prof. univ. 

Scoția,  

University of Glasgow 

 

A V-a Conferinţă Științifică 

Internaţională „Educaţia 

pentru valori: continuitate şi 

context” – CIEA 208 

27-28 aprilie, 

2018 

11.  Popovic Katarina, 

dr., conf. univ. 

Serbia, 

International Council 

for Adult Education, 

 

A V-a Conferinţă Științifică 

Internaţională „Educaţia 

pentru valori: continuitate şi 

context” – CIEA 208 

27-28 aprilie, 

2018 

12.  Duck Chris, dr., 

prof. univ. 

Australia, 

Centre for European 

Studies, RMIT 

 

A V-a Conferinţă Științifică 

Internaţională „Educaţia 

pentru valori: continuitate şi 

context” – CIEA 208 

27-28 aprilie, 

2018 

13.  Dohmen Dieter, 

dr. 

Germania, Berlin 

Research Institute for 

the Economics of 

Education and Social 

Affairs  

 

A V-a Conferinţă Științifică 

Internaţională „Educaţia 

pentru valori: continuitate şi 

context” – CIEA 208 

27-28 aprilie, 

2018 

14.  Schlafli Andre, dr. Austria, Zurich Swiss 

Federation for Adult 

Educationa, SVEB  

 

A V-a Conferinţă Științifică 

Internaţională „Educaţia 

pentru valori: continuitate şi 

context” – CIEA 208 

27-28 aprilie, 

2018 

15.  Mikkelsen Harald, 

dr. 

Danemarca , 

VIA University 

College 

 

A V-a Conferinţă Științifică 

Internaţională „Educaţia 

pentru valori: continuitate şi 

context” – CIEA 208 

27-28 aprilie, 

2018 

16.  Şoitu Laurenţiu, 

dr., prof. univ. 

România, Iaşi  

Universitatea „Al. I. 

Cuza” 

A V-a Conferinţă Științifică 

Internaţională „Educaţia 

pentru valori: continuitate şi 

context” – CIEA 208 

27-28 aprilie, 

2018 

17.  Şoitu Laurenţiu, 

dr., prof. univ. 

România, Iaşi  

Universitatea „Al. I. 

Cuza” 

Lecție publică 

Doctorat 

12 

septembrie, 

2018 
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18.  Cristea Sorin, dr., 

prof. univ. 

România,  București 

Universitatea din 

București 

Discuția publică în cadrul 

Seminarului Științific de Profil 

din cadrul Universității de Stat 

din Moldova a tezei de doctor 

în științe pedagogice a d-nei 

Hapenciuc Aura, „Fundamente 

epistemologice ale științelor 

pedagogice în Rusia”, la 

specialitatea 531.01 – Teoria 

generală a educației 

14 

noiembrie, 

2018 

19.   Delegație NEPC Rimantas Zelvys, 

Universitatea din 

Vilnius, împreună cu 

alți 3 reprezentanți ai 

rețelei internaționale a 

Centrelor de politici 

Educaționale din 

Croația și Serbia 

Schimb de experiență în 

domeniul educației 

interculturale a viitorilor 

profesori 

20 

noiembrie, 

2018 

20.  Hinzen Heribert, 

dr., prof. univ. 

Germania, Bon 

Institute for 

International 

Cooperation of the 

German Adult 

Education Association 

Lecție publică „De la educația 

adulților la E-learning” 

Licență, Masterat, Doctorat,  

cadre didactice a  

Universității de Stat din 

Moldova 

3 decembrie, 

2018 

21.  Zaslavskiy 

Vladimir, dr., prof. 

univ. 

Ucraina, Kiev 

Universitatea „Taras 

Șevcenko”  

Prezentarea unui raport în 

cadrul seminarului științific 

„Probleme actuale de 

matematică și informatică” și 

trasarea unor acțiuni pentru 

stabilirea legăturilor de 

colaborare 

12 – 16 

noiembrie, 

2018 

22.  Didmanidze 

Ibraim, dr., prof. 

univ. 

Georgia, Batumi,  

Universitatea „Șota 

Rustavelly”  

Prezentarea unui raport în 

cadrul seminarului științific 

„Probleme actuale de 

matematică și informatică” și 

trasarea unor acțiuni pentru 

stabilirea legăturilor de 

colaborare 

12 – 16 

noiembrie, 

2018 

23.  Gintarė 

Jakubonienė, 

Director 

Departamentul 

Memorial, Centrul 

de Cercetare a 

Genocidului și a 

Rezistenței din 

Lituania 

Lituania, 

Centrul de Cercetare a 

Genocidului și  a 

Rezistenței din Vilnius 

Schimb de experiență și 

participare cu comunicare la 

Conferință științifică 

internațională „Crimele 

comunismului și memoria 

victimelor regimului totalitar-

comunist. Probleme, realizări, 

perspective de cercetare”, 

Chișinău, 19-20 octombrie 

2018 

18-21 

octombrie, 

2018 

24.  Eugenijus 

Peikštenis, Director 

Muzeul Ocupației 

și Luptei pentru 

Libertate, Vilnius, 

Lituania 

 

Lituania, Vilnius 

Muzeul Ocupației și  

Luptei pentru Libertate  

Schimb de experiență și 

participare cu comunicare la 

Conferință științifică 

internațională „Crimele 

comunismului și memoria 

victimelor regimului totalitar-

comunist. Probleme, realizări, 

perspective de cercetare”, 

18-21 

octombrie, 

2018 
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Chișinău, 19-20 octombrie 

2018 

25.  Violeta 

Kolonaitienė, 

Centrul de 

Cercetare a 

Genocidului și a 

Rezistenței din 

Lituania 

Lituania, 

Centrul de Cercetare a 

Genocidului și  a 

Rezistenței din 

Lituania 

Schimb de experiență și 

participare cu comunicare la 

Conferință științifică 

internațională „Crimele 

comunismului și memoria 

victimelor regimului totalitar-

comunist. Probleme, realizări, 

perspective de cercetare”, 

Chișinău, 19-20 octombrie 

2018 

18-21 

octombrie, 

2018 

26.  Teresė Birutė 

Burauskaitė, 

Director General, 

Centrul de 

Cercetare a 

Genocidului și  a 

Rezistenței din 

Lituania 

 

Lituania, 

Centrul de Cercetare a 

Genocidului și  a 

Rezistenței din 

Lituania 

Schimb de experiență și 

participare cu comunicare la 

Conferință științifică 

internațională „Crimele 

comunismului și memoria 

victimelor regimului totalitar-

comunist. Probleme, realizări, 

perspective de cercetare”, 

Chișinău, 19-20 octombrie 

2018 

18-21 

octombrie, 

2018 

27.  Ana Blandiana, 

academician, 

președintele 

Fundației 

Academia Civică 

– Memorialul 

Victimelor 

Comunismului şi 

al Rezistenţei 
 

România, Memorialul 

Victimelor 

Comunismului și al 

Rezistenței din Sighet  

Schimb de experiență și 

participare cu comunicare la 

Conferință științifică 

internațională „Crimele 

comunismului și memoria 

victimelor regimului totalitar-

comunist. Probleme, realizări, 

perspective de cercetare”, 

Chișinău, 19-20 octombrie 

2018 

18-21 

octombrie, 

2018 

28.  Andrea Dobes, 

cercetător, 

Memorialul 

Victimelor 

Comunismului și al 

Rezistentei, Sighet 

(România) 

 

România, Memorialul 

Victimelor 

Comunismului și al 

Rezistenței din Sighet 

Schimb de experiență și 

participare cu comunicare la 

Conferință științifică 

internațională „Crimele 

comunismului și memoria 

victimelor regimului totalitar-

comunist. Probleme, realizări, 

perspective de cercetare”, 

Chișinău, 19-20 octombrie 

2018 

18-21 

octombrie, 

2018 

29.  Ioana Boca, 
director executiv, 
Fundaţia Academia 
Civică – Memorialul 
Victimelor 
Comunismului şi al 
Rezistenţei 
 

România, Memorialul 

Victimelor 

Comunismului și al 

Rezistenței din Sighet 

Schimb de experiență și 

participare cu comunicare la 

Conferință științifică 

internațională „Crimele 

comunismului și memoria 

victimelor regimului totalitar-

comunist. Probleme, realizări, 

perspective de cercetare”, 

Chișinău, 19-20 octombrie 

2018 

18-21 

octombrie, 

2018 

30.  Robert Fürtös, 

muzeograf șef, 

Memorialul 

România, Memorialul 

Victimelor 

Comunismului și al 

Schimb de experiență și 

participare cu comunicare la 

Conferință științifică 

18-21 

octombrie, 

2018 
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Victimelor 

Comunismului și al 

Rezistentei, Sighet 

(România) 

 

Rezistenței din Sighet internațională „Crimele 

comunismului și memoria 

victimelor regimului totalitar-

comunist. Probleme, realizări, 

perspective de cercetare”, 

Chișinău, 19-20 octombrie 

2018 

31.  Virginia Ion, 

secretar științific, 

Memorialul 

Victimelor 

Comunismului și al 

Rezistentei, Sighet 

(România) 

România, Memorialul 

Victimelor 

Comunismului și al 

Rezistenței din Sighet 

Schimb de experiență și 

participare cu comunicare la 

Conferință științifică 

internațională „Crimele 

comunismului și memoria 

victimelor regimului totalitar-

comunist. Probleme, realizări, 

perspective de cercetare”, 

Chișinău, 19-20 octombrie 

2018 

18-21 

octombrie, 

2018 

32.  Căruțașu Vasile, 

dr., prof. univ.  

Prorector pentru 

programe și relații 

internaționale  

România , Sibiu 

Academia Forțelor 

Terestre „Nicolae 

BĂLCESCU”   

Vizită de lucru la Universitatea 

de Stat din Moldova 

18 

octombrie, 

2018 

33.  Stanciu Leontin, 

dr., prof. univ., 

Decan al Facultății 

de Științe 

Economice și 

Administrative,  

România, Sibiu 

Academia Forțelor 

Terestre „Nicolae 

BĂLCESCU”  

Vizită de lucru la Universitatea 

de Stat din Moldova 

18 

octombrie, 

2018 

34.  Virca Ioan, dr.,  

prof. univ., Decanul 

Facultății de Științe 

Economice și 

Administrative,  

România, Sibiu 

Academia Forțelor 

Terestre „Nicolae 

BĂLCESCU”  

Vizită de lucru la Universitatea 

de Stat din Moldova 

18 

octombrie, 

2018 

35.  Moșteanu Dănuț, 

dr.,  prof. univ., 

inginer 

România, Sibiu 

Academia Forțelor 

Terestre „Nicolae 

BĂLCESCU”  

Vizită de lucru la Universitatea 

de Stat din Moldova 

18 

octombrie, 

2018 

36.  Pînzariu Gheorghe 

dr.,  prof. univ. 

România, Sibiu 

Academia Forțelor 

Terestre „Nicolae 

BĂLCESCU”   

Vizită de lucru la Universitatea 

de Stat din Moldova 

18 

octombrie, 

2018 

37.  Apostol Liviu dr., 

prof. univ.  

România, Iași 

Universitatea „Al. I. 

Cuza”  

Elaborarea ghidului excursiei 

în cadrul simpozionului 

„Mediul Actual și Dezvoltarea 

Durabilă” 

 

23-28 aprilie, 

2018  

38.  Krzywosz-

Rynkiewicz Beata, 

dr., conf. univ. 

Polonia, Olstzyn 

Universitatea Warmia 

și Mazury,  

Participare la Conferința 

Internațională de Psihologie 

Aplicată „Actualități și 

perspective în cercetarea 

psihologică” 

(în calitate de key speaker) 

Discuția unor perspective de 

colaborare pentru proiecte de 

cercetare comune 

28-30 

nioembrie, 

2018 

39.  Bondarevskaia 

Irina, dr., conf. 

Ucraina, Kiev 

Universitatea de 

Participare la Conferința 

Internațională de Psihologie 

28-30 

noiembrie, 
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univ.  Management 

Educațional,  

 

Aplicată „Actualități și 

perspective în cercetarea 

psihologică” (în calitate de 

participant și moderator al 

secțiunii de comunicări orale 

„Psihologie socială și 

organizațională”).  Semnarea 

memorandumului instituțional 

de colaborare. 

Discuția unor perspective de 

colaborare pentru proiecte de 

cercetare comune 

2018 

40.  Constantin Ticu, , 

dr., prof. univ. 

România, Iași  

Universitatea „A. I. 

Cuza”  

Participare la Conferința 

Internațională de Psihologie 

Aplicată „Actualități și 

perspective în cercetarea 

psihologică” (în calitate de key 

speaker) 

Discuția unor perspective de 

colaborare pentru proiecte de 

cercetare comune 

28-30 

noiembrie, 

2018 

41.  G. Pșenovschi, la 

Institutul ICTCM, 

România, București  În laboratorul de bioproduse 

au fost efectuate lucrările 

experimentale conform 

planului de lucru al 

Proiectului. 

15-25 martie, 

2018 

42.  Grigore Pșenovschi 

(10 zile), la 

Institutul ICTCM,  

 

România, București  Rezultatele obţinute in cadrul 

acestui stagiu, precum si in 

cadrul celui efectuat in Etapa 

nr. 2 de implementare, au adus 

o contribuţie majoră in  

definitivarea lucrării de licenţă 

2-11 mai, 

2018 

43.  Vizita delegației 

din ICTCM,  

România, București Pregătirea publicațiilor 

comune, participarea la 

simpozioanele internaționale, 

pregătirea unui nou proiect 

comun de cercetare, implicarea 

studenților în cercetări și 

dezvoltarea profesională a lor.     

30 mai-1 

iunie, 2018 
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Forma 8 

 

ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE 

I. Denumirea manifestării 

Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin 

Cercetare şi Inovare” 

II. Denumirea organizaţiei 

Universitatea de Stat din Moldova  

III. Preşedintele comitetului de organizare 

Ciocanu Gheorghe, dr. hab., prof.  universitar, rector USM 

IV. Participanţi 

Numărul total, inclusiv din străinătate cu indicarea ţării 
cca 360 (cca 70 de participanţi din: România, Ucraina, Belorusia, Rusia, 

Germania) 
 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice 

Cresterea numarului de participanti din afara tarii 

Participarea masiva tinerilor cercetatori 

Abordarea temelor actuale pentru R.Moldova 
 

 

 

Forma 8 

 

I. Denumirea manifestării 

Conferinţa ştiinţifică naţională consacrată jubileului de 90 anidin ziua naşterii 

academicianului „BorisMelnic„ 
 

II. Denumireaorganizaţiei 

Universitatea de Stat din Moldova  

III. Preşedintelecomitetuluideorganizare 

CrivoiAurelia, dr. hab., prof.  Universitar 

IV. Participanţi 

Numărul total, inclusiv din străinătatecuindicareaţării 
92 participanţi  (RepublicaMoldova) 

V. Recomandărilemanifestăriiştiinţifice 

Realizarea proiectelor interinstituționale in domeniul Științelor vieții 
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Forma 8 

I. Denumirea manifestării 

Colloquium-ul de vară de la Saharna „Complexe arheologice din așezările 

epocii fierului din spațiul tiso-nistrean” (12-15 iulie 2018, Saharna). 

II. Denumirea organizaţiei 

Laboratorul de Cercetări Științifice „Tracologie” al Universității de Stat din 

Moldova; 
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea (România). 

III. Preşedintele  comitetului de organizare  

Zanoci Aurel, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova 

IV. Participanţi  

Numărul total - 16,  
inclusiv din străinătate: 8 (România) 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Publicarea materialelor. Transformarea Colloquium - ului în colocviu 

internațional cu participarea centrelor universitare și de cercetare din Europa 

Centrală și de Sud-Est. Intensificarea cercetărilor interdisciplinare ale 

complexelor arheologice. 

 

 

 

Forma 8 

I. Denumirea manifestării 

Conferința internațională HUMBOLDT-KOLLEG: Chronologie in den 

archäologischenForschungen, Chișinău, 8-9 noiembrie 2018. 

II. Denumirea organizaţiei 

Universitatea de Stat din Moldova 
Muzeul Național de Istorie a Moldovei 
UPS „Ion Creangă” 

III. Preşedintele  comitetului de organizare 

Sava Eugen, dr.hab., prof.univ., Muzeul Național de Istorie a Moldovei 

IV. Participanţi  

Numărul total - 43, inclusiv din străinătate: 7 România; 6 Germania; 6 

Polonia; 1 Ucraina; 2 Rusia; 1 Cehia; 1 Slovenia; 1 Marea Britanie; 1 

Norvegia 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Publicarea materialelor. Realizarea proiectelor comune de cercetare a siturilor 

epocii fierului din Europa. 
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Forma 8 

I. Denumirea manifestării 

Conferința internațională „Schimbare sau continuitate? Civilizații de la 

sfârșitul mileniului II și prima jumătate a mileniului I a.Chr. în spațiul carpato-

balcanic”, Tulcea, 25-27 mai 2018. 

II. Denumirea organizaţiei 

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea (România); 
Laboratorul de Cercetări Științifice „Tracologie” al Universității de Stat din 

Moldova; 
Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași (România). 

III. Preşedintele  comitetului de organizare 

Ailincăi Sorin-Cristian, dr., Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă 

Simion” Tulcea (România). 

IV. Participanţi  

Numărul total - 17, inclusiv din străinătate: 14 (România) 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Publicarea materialelor. Proiecte comune de cercetare pe arheologia spațiului 

nord-vest pontic. 

 

 

 

Forma 8 

I. Denumirea manifestării 

Sesiunea ştiinţifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală şi 

Arheologie, ediţia a V-a, 28 aprilie 2018, Chişinău 

II. Denumirea organizaţiei 

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie şi Filozofie, 

Departamentul Istoria Românilor, Universală şi Arheologie.  

III. Preşedintele  comitetului de organizare 

Ion Eremia, dr. hab., prof. univ. 

IV. Participanţi  

32,  din străinătate 6 (România); 1( Anglia); 3 (Germania); 1 (Grecia) 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

În cadrul Sesiunii ştiinţifice au fost prezentate o serie de referate care au inclus 

un diapazon cronologic destul de larg, din paleolitic şi până la epoca 

contemporană. Problemele discutate sunt de o actualitate importantă, s-a 

recomandat ca ele să fie publicate într-un volum aparte sau de găsit altă 

posibilitate. 
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Forma 8 
I. Denumirea manifestării 

Identităţi colective şi medii culturale în orizontul istoriei. Realizări şi 

perspective în cercetările de antropologie istorică, 3 septembrie 2018, 

Chişinău 
II. Denumirea organizaţiei 

Institutul de Istorie, Secţia Istorie Contemporană; Institutul de Cercetări 

Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova al Academiei 

Române, grupul de Istorie Culturală; USM, Facultatea de Istorie şi 

Filosofie).  
III. Preşedintele  comitetului de organizare 

Dr. Hab. Prof. univ. Anatol Petrencu, USM; dr. hab., prof. univ. Valentin 

Tomuleţ, membru al comitetului de organizare 
IV. Participanţi  

16,  din străinătate 7 (România)  
V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Antropologia istorică în RM se află la început de cale, de aceea continuarea 

cercetărilor este o necesitate stringentă 

 

 

Forma 8 

I. Denumirea manifestării 

Conferinţa internaţională Teme şi metode de cercetare în istorie şi filologie, 

Ediţia a XV-a, Oradea 14-16 noiembrie 2018 

II. Denumirea organizaţiei 

Universitatea din Oradea. Facultatea de Istorie, Relaţii internaţionale, 

ştiinţe politice şi ştiinţele comunicării; Academia Română. Centrul de 

studii interdisciplinare Silviu Dragomir; Universitatea de Stat din 

Moldova, Facultatea de Istorie şi Filozofie; UniversitadegliStudi di 

Padova Dipartimento di Studi Linguistici e letterari 

III. Preşedintele  comitetului de organizare 

Preşedinte  dr. hab., prof. univ., Sorin Şipoş; membri Dan Octavian Cepraga , 

prof. univ., dr.; Ion Eremia, prof.univ. dr. hab., etc. 

IV. Participanţi  

42,  din străinătate 6 (RM),  5(Italia) 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Participanţii la Conferinţă au subliniat importanţa  studiilor istorice în plan 

metodologic. S-a subliniat importanţa studiilor lui N.Iorga, Ioan Bogdan, Al. 

Xenopol, care au constituit veritabile repere metodologice pentru cercetările 

istorice, inclusiv cele interdisciplinare. S-a subliniat că schimbările politice 

din România după anul 1948 au afectat grav cercetarea istorică românească 

prin implicarea abuzivă şi brutală a ideologicului, prim eliminarea 

specialiştilor, prin lichidarea unor institute de cercetare, impunându-se 

conceptul metodologic marxist-leninist în cercetarea, mai precis, în 

falsificarea istoriei. După decembrie 1989 istoricii români au fosteliberaţi de 

presiunile ideologice şi au început să caute modele în istoriografia occidentală 

sau românească interbelică. La conferinţă s-au discutat importante teme de 

cercetare şi metodele utilizate de istorici, cercetare, din acest punct de vedere, 

care este la început de cale şi care necesită continuitate. 
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Forma 8 

 

I. Denumirea manifestării 

Conferinţa internaţională Latinitate, Romanitate, Românitate, ediţia a II - a 

II. Denumirea organizaţiei 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova; 

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie şi Filozofie; 

Institutul „Eudoxiu Hurmizaki”, România; Universitatea din Oradea. 

Facultatea de Istorie, Relaţii internaţionale, ştiinţe politice şi ştiinţele 

comunicării; Academia Română. Centrul de studii interdisciplinare 

Silviu Dragomir;  

III. Preşedintele  comitetului de organizare 

Comitetul Organizatoric: Igor Şarov, Nicolae Brînzea, Sergiu Matveev, Ion 

Eremia. 

IV. Participanţi  

43, 8,  din străinătate (România) 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Conferinţa a dezbătut probleme actuale ale latinităţii, romanităţii şi 

românităţii, au fost examinate aşa probleme importante ce ţin de componenta 

etnică şi atribuirea teritorial statală a teritoriilor din nordul Dunării în secolele 

premergătoare constituirii statelor medievale româneşti, evoluţia romanităţii în 

secolele următoare şi, desigur problemele legate de Marea Unire a românilor 

din 1918, problemele ce ţin de supravieţuirea culturii româneşti în Basarabia 

aflată în cadrul Imperiului Rus, dar şi în calitate de „republică sovietică” în 

anii 1941-1941, 1944.1990. problemele discutate rămân actuale şi în 

continuare, este necesară continuarea investigaţiilor în arhive pentru 

depistarea noilor materiale. 

 
 

 

Forma 8 

I. Denumirea manifestării 

 
Conferință științifică internațională „Crimele comunismului și memoria victimelor 

regimului totalitar-comunist. Probleme, realizări, perspective de cercetare”, 19-20 octombrie 

2018,https://mecc.gov.md/ro/content/conferinta-stiintifica-internationala-crimele-

comunismului-si-memoria-victimelor-regimurilor 
 

II. Denumirea organizaţiei 

Instituţii partenere: 
Centrul de Excelență Institutul de Istorie Socială „ProMemoria”, USM în cooperare cu 

Institutul de Istorie al MECC, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Universitatea de Stat 

„Alecu Russo” din Bălți, Muzeul Ocupației și Luptei pentru Libertate a Poporului Lituanian 

din Vilnius, Fundația Academia Civică și Complexul Memorial din Sighetu-Marmației 

(România)  

III. Preşedintele  comitetului de organizare 

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă 

https://mecc.gov.md/ro/content/conferinta-stiintifica-internationala-crimele-comunismului-si-memoria-victimelor-regimurilor
https://mecc.gov.md/ro/content/conferinta-stiintifica-internationala-crimele-comunismului-si-memoria-victimelor-regimurilor
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- prof. dr. hab. Anatol Petrencu, USM, Preşedinte al Comitetului de organizare 
- dr. conf. univ. Virgiliu Bîrlădeanu, secretar știinţific al Programului de Stat 

IV. Participanţi  

Numărul total, inclusiv din străinătate cu indicarea ţării 
26 participanți, inclusiv din România, Lituania 
 

 

 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Schimb de experiență; colectarea și valorificarea memoriilor supraviețuitorilor regimului 

totalitar-comunist este de actualitate și interes pentru construirea unei societăți democratice, 

deschide noi perspective pentru cunoașterea istoriei. 
 

Forma 8 

I. Denumirea manifestării 

 

Seminarul teoretic-metodologic al Programului de Stat „Recuperarea și valorificarea 

istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în 

perioada anilor 1940-1941, 1944-1953”, cu participarea reprezentaților proiectului din 

zona de centru, în cooperare cu colegii de la Universitatea de Stat „B.P. Hașdeu” din 

Cahul, Sala „Grigore Vieru”, Cahul, 18 aprilie 2018. 

II. Denumirea organizaţiei 

Instituţii partenere: 
- Centrul de Excelență Institutul de Istorie Socială „ProMemoria”, USM 
- Universitatea de Stat „B.P. Hașdeu” din Cahul 
- Institutul de Istorie din Chișinău 

III. Preşedintele  comitetului de organizare 

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă 

- prof. dr. hab. Anatol Petrencu, USM, Preşedinte al Comitetului de organizare 
- dr. conf. univ. Virgiliu Bîrlădeanu, secretar știinţific al Programului de Stat 
- dr. Sergiu Cornea, prorector activitate științifică 

IV. Participanţi  

Numărul total, inclusiv din străinătate cu indicarea ţării 
38 participanți 
    

 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Schimb de experiență; colectarea și valorificarea memoriilor supraviețuitorilor regimului 

totalitar-comunist este de actualitate și interes pentru construirea unei societăți democratice, 

deschide noi perspective pentru cunoașterea istoriei, diseminarea setului de volume din colecția 

Arhivele Memoriei. 
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Forma 8 

 

I. Denumirea manifestării 

Masa rotundă cu participarea organizatorilor expoziției: „Război dupărăzboi: 

rezistenta antisovietica în Lituania în anii 1944-1953”, Chișinău, 19 octombrie 

2018 

II. Denumirea organizaţiei 

Instituţii partenere: 
- Centrul de Excelență Institutul de Istorie Socială „ProMemoria”, USM 
- Muzeul Național de Istorie a Moldovei 
- Institutul de Istorie al AȘM 

III. Preşedintele  comitetului de organizare 

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă 

- prof. Anatol Petrencu, USM 
- dr. Elena Postică, vice-director MNIM 
- dr. Virgiliu Bîrlădeanu, secretar șt. al Programului de Stat 

IV. Participanţi  

Numărul total, inclusiv din străinătate cu indicarea ţării 
45 participanți, inclusiv din România și Lituania 

 

 

 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Schimb de experiență; colectarea și valorificarea memoriilor supraviețuitorilor 

regimului totalitar-comunist este de actualitate și interes pentru construirea 

unei societăți democratice, deschide noi perspective pentru cunoașterea 

istoriei. 
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Forma 8 

I. Denumirea manifestării 

Inaugurarea expozițieifoto-documentare „În cătuşele Siberiei. Copii basarabeni 

deportaţi de regimul totalitar-comunist în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953” 

(autori E. Postică, L. Cojocaru), 5 iulie, ora 15:00, MNIM 

II. Denumirea organizaţiei 

Instituţii partenere: 

- Muzeul Național de Istorie a Moldovei 
- Centrul de Excelență Institutul de Istorie Socială „ProMemoria”, USM 

III. Preşedintele  comitetului de organizare 

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă 
- Dr. Elena Postică, vice-director MNIM  
- Dr. Virgiliu Bîrlădeanu, secr. șt. al Programului de Stat 

IV. Participanţi  

Numărul total, inclusiv din străinătate cu indicarea ţării - 40 participanți 
 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Schimb de experiență; colectarea și valorificarea memoriilor supraviețuitorilor regimului 

totalitar-comunist este de actualitate și interes pentru construirea unei societăți democratice, 

deschide noi perspective pentru cunoașterea istoriei. 
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Forma 8 

I. Denumirea manifestării 

Organizarea vernisării Expoziției internaționale „Recuperarea şi valorificarea 

istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS 

Moldovenească în perioada anilor 1940-1941 şi 1944-1953” (autori E. Postică, L. 

Cojocaru), în cadrul Simpozionului „Centenarul Unirii”, în cooperare cu Fundaţia 

„Academia Civică”, Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei , 9-12 

martie 2018, Sighetu Marmației, România (prezentare: dr. Ludmila COJOCARU),  
(co-organizatori) 

II. Denumirea organizaţiei 

Instituţii partenere: 

Fundaţia „Academia Civică”, Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei, 
Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Centrul de Excelență Institutul de Istorie Socială 

„ProMemoria”, USM 

III. Preşedintele  comitetului de organizare 

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă 
- Ioana Boca, Fundația Academia Civică, București 
- Anatol Petrencu, Centrul de Excelență Institutul de Istorie Socială „ProMemoria”, USM 

IV. Participanţi  

Numărul total, inclusiv din străinătate cu indicarea ţării 
45 participanți 
 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Schimb de experiență; colectarea și valorificarea memoriilor supraviețuitorilor regimului 

totalitar-comunist este de actualitate și interes pentru construirea unei societăți democratice, 

deschide noi perspective pentru cunoașterea istoriei. 
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Forma 8 

I. Denumirea manifestării 

Organizarea vernisării Expoziției foto-documentare internaționale „Sub cer străin. 

Locuitorii Lituaniei în lagărele şi locurile de exil din URSS. Anii 1940-1958” 13 

februarie 2018, Memorialul Ipotești, Sala de expoziții temporare „Horia Bernea”, 

Ipotești, România (prezentare: dr. Ludmila COJOCARU, dr. Virgiliu 

BÎRLĂDEANU) (co-organizatori) 

II. Denumirea organizaţiei 

Instituţii partenere: 
- Memorialul Ipotești, România 

- Centrul de Excelență Institutul de Istorie Socială „ProMemoria”, USM 

III. Preşedintele  comitetului de organizare 

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă 
Dr. Ala Sainencu, director memorialul Ipotești, România 
Dr. Virgiliu Bîrlădeanu, secr. șt. al Programului de Stat 
Dr. Ludmila Cojocaru, Centrul de Excelență Institutul de Istorie Socială „ProMemoria”, USM 

IV. Participanţi  

Numărul total, inclusiv din străinătate cu indicarea ţării 
45 participanți 

 

 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Schimb de experiență; colectarea și valorificarea memoriilor supraviețuitorilor regimului totalitar-

comunist este de actualitate și interes pentru construirea unei societăți democratice, deschide noi 

perspective pentru cunoașterea istoriei. 
 

 

 Forma 8 

I. Denumirea manifestării 

 
Organizarea vernisării Expoziției foto-documentare internaționale„Sub cer străin. Locuitorii 

Lituaniei în lagărele şi locurile de exil din URSS. Anii 1940-1958”,  Muzeul Parlamentului 

Republicii Moldova, 14-16 martie 2018, Chișinău, prezentare: dr. Ludmila COJOCARU, dr. 

Virgiliu BÎRLĂDEANU (co-organizatori) 

II. Denumirea organizaţiei 

Instituţii partenere: 

- Muzeul Parlamentului Republicii Moldova 

- Ambasada Lituaniei la Chișinău 

- Muzeul Național de Istorie a Moldovei 

- Centrul de Excelență Institutul de Istorie Socială „ProMemoria”, USM 

III. Preşedintele  comitetului de organizare 

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă 

- Dr. Elena Postică, vice-director MNIM  
- Dr. Virgiliu Bîrlădeanu, secretar șt. al Programului de Stat 
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http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/3895/language/en-

US/Default.aspx, https://www.publika.md/expozitie-inedita-la-parlament-omagiu-adus-lituanienilor-

care-au-trecut-prin-ororile-deportarilor_2998929.html 

IV. Participanţi  

Numărul total, inclusiv din străinătate cu indicarea ţării 
35 participanți 

 

 

 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Schimb de experiență; colectarea și valorificarea memoriilor supraviețuitorilor regimului totalitar-

comunist este de actualitate și interes pentru construirea unei societăți democratice, deschide noi 

perspective pentru cunoașterea istoriei. 
 

 

Forma 8 

I. Denumirea manifestării 

 
Organizarea vernisării Expoziției foto-documentare  internaționale„Sub cer străin. Locuitorii 

Lituaniei în lagărele şi locurile de exil din URSS. Anii 1940-1958”, Universitatea „B. P. Haşdeu” 

din Cahul, 18 aprilie 2018, Cahul, prezentare: dr. Virgiliu BÎRLĂDEANU (co-organizatori) 

II. Denumirea organizaţiei 

Instituţii partenere: 

- Centrul de Excelență Institutul de Istorie Socială „ProMemoria”, USM 
- Universitatea „B. P. Haşdeu” din Cahul 

III. Preşedintele  comitetului de organizare 

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă 

- Prof. Anatol Petrencu, USM, preș. comitetului de organizare 
- Dr. Virgiliu Bîrlădeanu, dr., secretar șt. al Programului de Stat 

- Dr. Ghelețchi Ion, dr. conf. univ.  

IV. Participanţi  

Numărul total, inclusiv din străinătate cu indicarea ţării 
30 participanți 

 

 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Schimb de experiență; colectarea și valorificarea memoriilor supraviețuitorilor regimului 

totalitar-comunist este de actualitate și interes pentru construirea unei societăți democratice, 

deschide noi perspective pentru cunoașterea istoriei. 
 

http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/3895/language/en-US/Default.aspx
http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/3895/language/en-US/Default.aspx
https://www.publika.md/expozitie-inedita-la-parlament-omagiu-adus-lituanienilor-care-au-trecut-prin-ororile-deportarilor_2998929.html
https://www.publika.md/expozitie-inedita-la-parlament-omagiu-adus-lituanienilor-care-au-trecut-prin-ororile-deportarilor_2998929.html
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Forma 8 

I. Denumirea manifestării 

 

Organizarea vernisării Expoziției foto-documentare internaționale „Război după război: 

rezistenta antisovietica în Lituania în anii 1944-1953” a Muzeului Ocupației și Luptei 

pentru Libertate din Vilnius la Muzeul Național de Istorie a Moldovei în cooperare cu 

echipa de cercetare a Programului de Stat, 19 octombrie 2018, MNIM, Chișinău (co-

organizatori) 

II. Denumirea organizaţiei 

Instituţii partenere: 

Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Ambasada Republicii Lituania în Moldova, Muzeul 

Victimelor Genocidului din cadrul Centrului de Cercetare a Genocidului şi Rezistenţei Populaţiei 

Lituaniei,Centrul de Excelență Institutul de Istorie Socială „ProMemoria”, USM 

III. Preşedintele  comitetului de organizare 

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă 
dr. Elena Postică, vice-director MNIM;  dr. Virgiliu Bîrlădeanu, secr. șt. al Programului de Stat; 

prof. Anatol Petrencu, USM 
 

IV. Participanţi  

Numărul total, inclusiv din străinătate cu indicarea ţării 
40 participanți 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Schimb de experiență; colectarea și valorificarea memoriilor supraviețuitorilor regimului 

totalitar-comunist este de actualitate și interes pentru construirea unei societăți democratice, 

deschide noi perspective pentru cunoașterea istoriei. 

 

 

Forma 8 

 

I. Denumirea manifestării 

 

Organizarea vernisării Expoziției foto-documentare internaționale „Război după război: 

rezistenta antisovietica în Lituania în anii 1944-1953”, Muzeul de Istorie și Etnografie 

din Soroca, 27 noiembrie 2018, mun. Soroca(co-organizatori) 

II. Denumirea organizaţiei 

Instituţii partenere: 

Muzeul de Istorie și Etnografie din Soroca; Ambasada Republicii Lituania în Moldova; Muzeul 

Ocupației și Luptătorilor pentru Libertate, Vilnius, Lituania;Centrul de Excelență Institutul de 

Istorie Socială „ProMemoria”, USM 

III. Preşedintele  comitetului de organizare 

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă 
Nicolae Bulat, director, Muzeul de Istorie și Etnografie din Soroca;  
dr. Virgiliu Bîrlădeanu, secr. șt. al Programului de Stat;  
dr. Ludmila Cojocaru, USM  

IV. Participanţi  
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Numărul total, inclusiv din străinătate cu indicarea ţării 
35 participanți 

 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Schimb de experiență; colectarea și valorificarea memoriilor supraviețuitorilor regimului totalitar-

comunist este de actualitate și interes pentru construirea unei societăți democratice, deschide noi 

perspective pentru cunoașterea istoriei. 

 

 

Forma 8 

I. Denumirea manifestării 

Conferință științifică internațională “Modelare matematică, optimizare și 

tehnologii informaționale”, Ediția VI, 12-16 noiembrie, 2018, Chișinău, USM 

II. Denumirea organizaţiei 

Universitatea de Stat din Moldova (USM) 

III. Preşedintele  comitetului de organizare 

Sergiu CATARANCIUC, dr. hab., prof. univ., USM 
Dumitru SOLOMON, dr. hab., prof. univ., ATIC 

IV. Participanţi  

La conferință au participat în total peste 60 de savanți din: 
Ucraina – 25 participanți, 
Georgia – 4 participanți, 
Norvegia – 1 participant, 
Republica Moldova – 33 participanți 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

A organiza cea de-a VII-ea ediție a conferinței în anul 2020 

 

 

Forma 8 

  

I. Denumirea manifestării 

Școala studențească de Modele și Metode Matematice în Management și Transport 
Norwegian-Moldavian-Georgian-UkrainianSchool 
"ContemporaryRisk Management" and 
“Optimizationmethods for motor transportationproblems” 

12 - 23 November, 2018 Chisinau, Moldova 

II. Denumirea organizaţiei 

Universitatea de Stat din Moldova (USM) 

III. Preşedintele  comitetului de organizare 

Sergiu CATARANCIUC, dr. hab., prof. univ., USM 

IV. Participanţi  
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În cadrul școlii au participat cu lecții din diferite domenii ale matematicii 

savanți cunoscuți de la Universitatea de Stat din Moldova, univ. TarasȘevcenco 

din Kiev, Institutul de Cibernetică a Academiei de Științe din Ucraina, univ. 

ȘotaRustavelly din Batumi, univ. din Tbilisi (în total 16 persoane). 
La ședințele școlii au participat 37 studenți de la USM, univ. ȘotaRustavelly 

din Batumi și univ. din Tbilisi. 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

De stimulat pe viitor organizarea manifestărilor pentru studenți 

 

 

Forma 8 

 

I. Denumirea manifestării 

Conferința Internațională de Psihologie Aplicată  
„Actualități și perspective în cercetarea psihologică” 
(29-30 noiembrie 2018) 

II. Denumirea organizaţiei 

Universitatea de Stat din Moldova  
(Facultatea Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și 

Asistență Socială) în parteneriat cu 
 
Universitatea „A. I. Cuza” (Iași, România),  

Universitatea din Pitești (România),  
Fundația „Generația” (București, România), 
Universitatea de Management Educațional, (Kiev, Ucraina),  
Institutul de Psihologie Socială și Politică (Kiev, Ucraina),  
Universitatea Euroasiatică „L. Gumilev” (Astana, Kazahstan),  
Universitatea Warmia și Mazury (Olsztyn, Polonia), 
Centrul de Cercetări a Reprezentărilor Sociale (Jakarta, Indonezia). 

III. Preşedintele comitetului de organizare  

POTÂNG Angela, dr. conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova 

IV. Participanţi  

Numărul total, inclusiv din străinătate cu indicarea ţării 
Număr total – 90, inclusiv de peste hotare – 38. 
Indonesia – 1 
Israel – 3 
Polonia – 1 
România – 14 
SUA – 8 
Ucraina – 11 
 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

 Acest eveniment științific (printre puținele de o asemenea anvergură din 

ultimii ani și primul care presupune un cadru internațional de dezbateri pe 

diverse tematici ale psihologiei aplicate) a contribuit semnificativ la 

creșterea vizibilității cercetării psihologice în contextul academic naţional 

şi internaţional, creând un cadru favorabil pentru discuția unor probleme 

teoretice, metodologice și aplicative din domeniul psihologiei. 

 În mod prioritar, importanța conferinței constă și în sporirea gradului de 

conştientizare a rolului cercetării științifice academice, prin abordarea, într-
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un cadru interdisciplinar și internațional, a unor teme de maximă relevanță 

la etapa actuală. Diversitatea de studii prezentate în cadrul conferinței, ne-a 

permis sumarizarea situației actuale privind tendințele de cercetare în 

aceste domenii aplicative ale psihologiei, oferindu-ne o imagine de 

ansamblu asupra necesității activităților de investigare și a perspectivelor 

de viitor. Inclusiv, discuțiile cu cercetătorii străini, invitați la conferință, au 

creat oportunități pentru lărgirea cunoaşterii psihologice şi integrarea într-

un cadru comparativ a rezultatelor studiilor realizate în RM cu cele ale 

studiilor cu tematică similară realizate în diverse instituţii de peste hotare. 

 Ne exprimăm încrederea că acest eveniment științific, pe care ni-l dorim o 

tradiție în timp, va juca un rol strategic în stabilirea unor acorduri de 

colaborare și a unor parteneriate de cercetare în domeniul psihologiei 

pentru realizarea unor proiecte comune cu cercetători din diverse instituții 

și universități prestigioase de peste hotare. De asemenea, prestația 

conferinței va contribui esențial la creșterea atractivității carierei de 

cercetare, constituind un cadru complementar activităţii de formare şi 

instruire a doctoranzilor și tinerilor cercetători. 
 

Forma 8 

I. Denumirea manifestării 

Seminarului știintifico-practic internațional  
”Political and Economic Self-Constitution: Citisenship 

Identity and Education” (ediția a VI-a)  
(Olsztyn, Polonia, 5 iunie, 2018) 

II. Denumirea organizaţiei 

University Warmia and Mazury (Olsztyn, Poland)  

III. Preşedintele comitetului de organizare  

KRZYWOSZ-RYNKIEWICZ Beata, dr. conf. univ.,  
Universitatea Warmia și Mazury (Olsztyn, Polonia) 

IV. Participanţi  

Numărul total, inclusiv din străinătate cu indicarea ţării 
Număr total – 26 
China – 2 
Indonezia – 1   
Lituania – 3 
Moldova – 3  
Polonia – 1  
România – 1   
Ucraina – 11 
Ungaria – 4  

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

 În acest an, seminarul “Political and Economic Self-Constitution: 

Citisenship Identity and Education, este la a 6-a ediție și este al doilea an 

(începând cu 2017), de când FPSEAS (departamentul Psihologie, 

persoană de contact: N. Cojocaru) este co-organizator al acestui seminar.  

 În cadrul seminarului au participat cercetători din Polonia, Ungaria, Ucraina, 

Lituania, Indonezia ș.a. care au prezentat comunicări din domeniul psihologiei 

sociale și economice. 

Forma 8 



305 

 

 

I. Denumirea manifestării 

Conferința științifică „Integrare prin Cercetare și Inovare”,  
Secțiunea Psihologie, (8-9 noiembrie 2018) 

II. Denumirea organizaţiei 

Universitatea de Stat, 
Facultatea Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și 

Asistență Socială 

III. Preşedintele comitetului de organizare  

GUȚU Vladimir, dr. hab. prof. univ.  
(pentru secțiunile organizate în cadrul Facultății Psihologie, Științe ale 

Educației, Sociologie și Asistență Socială)  

IV. Participanţi  

26 (secțiunea Psihologie) 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

 Inițierea unui dialog asupra problemelor cu care se confruntă psihologii practicieni 

și stabilirea unor priorități privind perspectivele de colaborare de viitor dintre 

mediul academic și organizațiile în care aceștia activează în ceea ce privește 

potențialul serviciilor psihologice în organizații, inclusiv posibilitatea realizării unor 

cercetări aplicative pornind de la necesitățile reale ale potențialilor beneficiari. 

 Stabilirea relațiilor de colaborare cu diverse organizații din rm, în vederea 

identificării necesităților reale privind serviciile psihologice și identificarea unor 

modalități de oferire a acestor servicii. 
 

 

 

Forma 8 

I. Denumirea manifestării 

Conferința metodico-aplicativă  
„Zilele absolvenților de psihologie la USM” 

II. Denumirea organizaţiei 

Universitatea de Stat din Moldova  
(Facultatea Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și 

Asistență Socială)  

III. Preşedintele  comitetului de organizare  

POTÂNG Angela, dr. conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova 

IV. Participanţi  

Numărul total, inclusiv din străinătate cu indicarea ţării 
Numărul total (persoane invitate, participanți cu comunicari) – 14  
Numărul total de participanți (studenți, masteranzi, cadre didactice) – 50  
 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

 Conferința a creat un spațiu de discuții în care să fie posibilă comunicarea 

între actualii studenți/masteranzi și absolvenți, subliniată fiind importanța 

stabilirii și menținerii unei colaborări permanente cu piația muncii, inclusiv 
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prin intermediul absolvenților facultății. 

 Persoanele invitate au vorbit despre experiența profesională și personală, 

inclusiv ne-au dezvăluit provocările pe care le-au avut pe un teren absolut 

nou, ceea ce a permis inițierea unui dialog asupra problemelor cu care se 

confruntă psihologii practicieni din domeniu și stabilirea unor priorități 

privind perspectivele de colaborare de viitor.  

 Evenimentul a oferit posibilitatea absolvenților să-și împărtășească 

experiențele lor profesionale, iar actualii studenți și masteranzi să-și 

construiască o imagine mai clară despre realitățile spațiului profesional 

autohton, astfel, fiind ajutați în clarificarea propriului parcurs profesional. 
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Forma 9 

Anexă la Raportul de activitate al organizaţiei   

Universitatea de Stat din Modova 

DATE 

despre implementarea rezultatelor ştiinţifice în anul 2018 

Denumirea lucrărilor 

Executantul (laboratorul, secţia) 

Conducătorul  

(gradul ştiinţific, numele, prenumele) 

Locul implementării 

(întreprinderea, 

organizaţia) 

Volumul 

implementării, 

efectul 

economic 

(social) 

preconizat sau 

real 

Prin ce act/document se 

confirmă faptul 

implementării 

(contract, proces-verbal, 

acord de colaborare etc.) 

Denumirea lucrării: 

Cursul electronic „Sisteme Suport 

pentru Decizii” 

Beldiga Alexandru, cercetător științific 

în LCȘ „Tehnologii Informaționale”, 

doctorand 

Beldiga Maria, conf. univ., dr., 

cercetător științific superior în LCȘ 

„Tehnologii Informaționale” 

Conducători științifici: 

Căpățână Gheorghe, prof. univ., dr. 

ing., cercetător științific coordonator în 

LCȘ „Tehnologii Informaționale” 

Bragaru Tudor, conf. univ., dr., 

cercetător științific superior în LCȘ 
„Tehnologii Informaționale” 

Facultatea Fizică și 

Inginerie. 

 Cursul electronic „Sisteme 

Suport pentru Decizii” a fost 

aprobat în cadrul 

Laboratorului Tehnologii 

Informaționale, la ședința 

Departamentului de 

Informatică. Consiliului 

Profesoral al Facultății 

Fizică și Inginerie. 

Denumirea lucrării: 

Cursul electronic „Rețele de 

Calculatoare” 

Arnăur Vsevolod, conf. univ., dr., 

cercetător științific superior în LCȘ 
„Tehnologii Informaționale” 

Grigorcea Viorel, cercetător științific în 

LCȘ „Tehnologii Informaționale” 

Conducători științifici: 

Bragaru Tudor, conf. univ., dr., 

cercetător științific superior în LCȘ 

„Tehnologii Informaționale” 

Facultatea de 

Matematică și 

Informatică. 

 Cursul electronic „Rețele de 

Calculatoare” a fost aprobat 

în cadrul Laboratorului 

Tehnologii Informaționale, 

la ședința Departamentului 

de Informatică, Consiliului 

Profesoral al Facultății de 

Matematică și Informatică. 

Denumirea lucrării: 

Cursul electronic „Data Mining” 

Arnăur Vsevolod, conf. univ., dr., 

cercetător științific superior în LCȘ 

„Tehnologii Informaționale” 

Grigorcea Viorel, cercetător științific 

în LCȘ „Tehnologii Informaționale” 

Conducători științifici: 

Căpățână Gheorghe, prof. univ., dr. 

ing., cercetător științific coordonator în 

LCȘ „Tehnologii Informaționale” 

Andrieș Ion, conf. univ., dr., cercetător 

științific coordonator în LCȘ 

„Tehnologii Informaționale” 

Facultățile: 

Matematică și 

Informatică; 

Științe Economice. 

 Cursul electronic „Data 

Mining” a fost aprobat în 

cadrul Laboratorului 

Tehnologii Informaționale, 

la ședința Departamentului 

de Informatică, Consiliilor 

Profesorale ale Facultăților 

Matematică și Informatică, 

Științe Economice 

Denumirea lucrării: 

Cursul electronic „Elaborarea 

Facultatea de 

Matematică și 

 Cursul electronic „Data 

Mining” a fost aprobat în 
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Generativă a Produselor Software” 

Executanți: 

Croitoru Mihail, cercetător științific 

superior în LCȘ „Tehnologii 

Informaționale” 

Grigorcea Viorel, cercetător științific 

în LCȘ „Tehnologii Informaționale” 

Conducători științifici: 

Bragaru Tudor, conf. univ., dr., 

cercetător științific superior în LCȘ 

„Tehnologii Informaționale” 

Andrieș Ion, conf. univ., dr., cercetător 

științific coordonator în LCȘ 

„Tehnologii Informaționale” 

Informatică. cadrul Laboratorului 

Tehnologii Informaționale, 

la ședințele Departamentului 

de Informatică, Consiliului 

Profesoral al Facultății de 

Matematică și Informatică. 

 

LCŞ „Ficobiotehnologie” 

Intreprinderea 

Individuală Sergius-

Biz SRL 

Sporeşte de 

cca 2 ori 

producţia 

plantelor 

Act de implementare din 

1.11.2018 

Cadrul de referință al  
Curriculumului Universitar 

Laborator de Cercetari Ştiinţifice 
„Dezvoltarea politicilor educaţionale” 
Guţu Vladimir,  

doctor habilitat în pedagogie,  

profesor universitar 

Universitatea de Stat 
din Moldova și alte 

instituții de 
învățământ superior 

din țară 

100 % 
preponderent 

Aprobat de Consiliul 
Național pentru 

Curriculum și recomandat 
pentru implementare în 
instituțiile de învățământ 
superior din țară de către 
Ministerul Educației al 

Republicii Moldova (2015)  

Conexiune și continuitate între și 
intra cicluri de învățământ superior.  

Studiu monografic. 

Laborator de Cercetari Ştiinţifice 
„Dezvoltarea politicilor educaţionale” 
Guţu Vladimir,  

doctor habilitat în pedagogie,  

profesor universitar 

Universitatea de Stat 
din Moldova 

100 % 
preponderent 

Aprobat și recomandat spre 
publicare de Comisia de 
asigurare a calității și 
Consiliul Științific al 

Facultății de Psihologie și 
Științe ale Educației, 

Sociologie și Asistență 
Socială  

a USM (proces-verbal nr.4  
din 6 decembrie 2018) 

Curricula pe discipline academice 

Facultatea de Psihologie și Științe ale 
Educației, Sociologie și Asistență 
Socială; 
Laborator de Cercetari Ştiinţifice 
„Dezvoltarea politicilor educaţionale” 
Guţu Vladimir,  

doctor habilitat în pedagogie,  

profesor universitar 

Universitatea de Stat 
din Moldova 

100 % 
preponderent 

Aprobat de Comisia de 
asigurare a calității  

a Universității de Stat din 
Moldova (2018) 

Elaborarea calificărilor profesionale 
pentru domeniul general de studii 

Științe ale Educației 

Dandara Otilia,  
doctor habilitat în pedagogie,  
profesor universitar 

Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării 

al Republicii Moldova 

14 calificări 
din domeniul 
de formare 

profe-sională 
Științe ale 
Educației, 

nivel 4,5,6,7 
(colegiu, 

studii 
superioare de 
licență, studii 
superioare de 

master) 

Ordin MECC  
nr.991 din 26.06. 2018 
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Forma 10 

DATE 

despre activitatea de colaborare din sfera ştiinţei şi inovării 

 

I. Colaborarea ştiinţifică cu alte organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării (inclusiv cu instituţiile de 

învăţămînt superior) 

 

Organizaţia 

Subdiviziunile implicate 
Forma de colaborare 

Universitatea de Stat din Tiraspol 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din 

Bălți 

Universitatea de Stat Pedagogică „I.on 

Creangă” 

Doctorat în cotutelă 

Conducători științifici: 

Lupu Ilie, doctor habilitat în pedagogie, 

profesor universitar 

Căpăţână Gheorghe, doctor inginer, 

profesor universitar 

Doctoranda Marin Maria 

Titlul tezei „Metodologia formării şi dezvoltării competenţelor 

studenţilor în sistemul computerizat de instruire (la disciplina 

„Inteligenţa artificială”).  

Specialitatea: 532.02 - Didactica informaticii. 

Universitatea Tehnică a Moldovei 

AŞM, Institutul de Inginerie Electronică 

şi Nanotehnologii „D. Ghiţu” 

Academia de Studii Economice a 

Moldovei 

Colaborare în cadrul cercetărilor de doctorat 

Referenţi oficiali: 

Sidorenco Anatol, acad. AŞM, dr. hab., 

prof. univ., Institutul de Inginerie 

Electronică 

şi Nanotehnologii „D. Ghiţu”, director. 

Secrieru Nicolae, doctor în ştiinţe 

tehnice, conferenţiar universitar 

Componenţa Consiliului Ştiinţific 

Specializat: 

Bolun Ion, preşedinte, doctor habilitat în 

ştiinţe tehnice, profesor universitar 

Fiodorov Ion, secretar ştiinţific, doctor 

în informatică, conferenţiar universitar 

Guţuleac Emilian, doctor habilitat în 

ştiinţe tehnice, profesor universitar 

Rusu Emil, doctor habilitat în ştiinţe 

tehnice 

Căpățină Gheorghe, doctor inginer, 

profesor universitar 

Moraru Vasile, doctor în ştiinţe fizico-

matematice, conferenţiar universitar 

Avram Ion, doctor în ştiinţe tehnice, 

conferenţiar universitar 

Doctorand Calmîcov Igor 

Titlul tezei „Soluții încorporate pentru sisteme de măsurare și 

control în producerea și aplicarea microfirelor”.  

Specialitatea: 232.01 - Sisteme de conducere, calculatoare şi 

reţele informaţionale 

Ort Braude College of Engineering 

(Israel) 

Academia de Studii Economice a 

Moldovei 

Academia de Științe a Moldovei,  

Institutul de Matematică și informatică 

Colaborare în cadrul cercetărilor de doctorat 

Conducători științifici:  

Bragaru Tudor, doctor în economie, 

Doctorand Zorea Pinchas 

Titlul tezei „Evaluarea calității percepute a imaginii pentru 
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conferențiar universitar 

Paladi Florentin, doctor habilitat în 

științe fizico-matematice, profesor 

universitar 

Componența Consiliului Științific 

Specializat: 

Bolun Ion, președinte, doctor habilitat în 

informatică, profesor universitar; 

Arnaut Vsevolod, secretar științific, 

doctor în științe fizico-matematice, 

conferențiar universitar 

Gaindric Constantin, doctor habilitat în 

informatică, profesor universitar, 

membru corespondent al Academiei de 

Științe a Moldovei, Institutul de 

Matematică și informatică;  

Căpătână Gheorghe, doctor în științe 

tehnice, profesor universitar 

Andrieș Ion, doctor în științe fizico-

matematice, conferențiar universitar 

Kosolapov Samuel, doctor în științe 

biologice, Ort Braude College of 

Engineering, Israel. 

smartfonuri cu camera foto încorporată”. 

Specialitatea: 232.02 - Tehnologii, produse și sisteme 

informaționale 

Locații de desfășurare: Universitatea 

Agora din Municipiul Oradea & Băile 

Felix. 

Perioada de desfășurare: 

18-20 octombrie 2018 

Simpozionul Internaţional „Brainstorming în Agora Cercurilor 

Studențești”, BACStud2018, Ediția a IV-a.  

Comitetul editorial: 

Căpățână Gheorghe, prof.univ., dr.ing.: Special Diploma 

Beldiga Maria, conferențiar univ., Dr.: Special Diploma 

Tolmaci Evghenii, doctorand, Premiul II pentru lucrarea șt. 

                   Premiul I la concursul cunoașterii limbii engleze. 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale al Republicii Moldova, 

Societatea Psihiatrilor, Narcologilor, 

Psihoterapeuților și Psihologilor 

Clinicieni din Republica Moldova 

Ședința Societății Psihiatrilor, Narcologilor, Psihoterapeuților 

și Psihologilor Clinicieni din Republica Moldova, Chișinău, 11 

septembrie 2018 cu genericul „Tendințe noi în tratamentul 

tulburărilor mintale severe” 

Popov Alexandru, cercetător științific în Laboratorul de 

Cercetări Științifice „Tehnologii Informaționale”, USM; 

doctorand la USMF „Nicolae Testemiţanu” 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale al Republicii Moldova 

Conferința cu genericul „Actualități în diagnosticul și 

tratamentul maladiilor cerebrovasculare și tulburărilor de 

anxietate”, Chișinău, 22 noiembrie 2018. 

Popov Alexandru, cercetător științific în Laboratorul de 

Cercetări Științifice „Tehnologii Informaționale”, USM; 

doctorand la USMF „Nicolae Testemiţanu” 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale al Republicii Moldova 

Conferința științifică cu genericul „Abordări moderne și 

gestionarea simptomelor în tratamentul schizofreniei”, 

Chișinău, Chișinău, 25 octombrie 2018. 

Popov Alexandru, cercetător științific în laboratorul de 

cercetări științifice „Tehnologii Informaționale”, USM; 

doctorand la USMF „Nicolae Testemiţanu” 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale al Republicii Moldova 

Congresul cu participare internațională „Sănătatea mentală o 

prioritate prezentă și necesitatea societății contemporane”, 

Chișinău, 27 29 iunie 2018. 

Popov Alexandru, cercetător științific în Laboratorul de 

Cercetări Științifice „Tehnologii Informaționale”, USM; 

doctorand la USMF „Nicolae Testemiţanu” 

Reprezentanța Ambasadei Elveției în Cursul de instruire „Realizarea standardelor internaționale 
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Moldova  

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale al Republicii Moldova 

privind drepturile omului în serviciile de sănătate mentală”, 

Chișinău, perioada ianuarie-aprilie 2018. 

Popov Alexandru, cercetător științific în laboratorul de 

cercetări științifice „Tehnologii Informaționale”, USM; 

doctorand la USMF „Nicolae Testemiţanu” 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale al Republicii Moldova, 

USMF „Nicolae Testemiţanu”, 

Societatea Psihiatrilor, Narcologilor, 

Psihoterapeuților și Psihologilor 

Clinicieni din Republica Moldova 

Conferința științifico-practică cu genericul „Schizofrenie 

tulburare mentală severă modalități contemporane de 

abordare”, Chișinău, 0603 2018. 

Popov Alexandru, cercetător științific în laboratorul de 

cercetări științifice „Tehnologii Informaționale”, USM; 

doctorand la USMF „Nicolae Testemiţanu” 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale al Republicii Moldova 

Societatea Neurologilor din Republica 

Moldova 

Societatea de Medicina Somnului din 

Republica Moldova 

Conferința „Ziua Mondială a Somnului 2018”. 

Popov Alexandru, cercetător științific în laboratorul de 

cercetări științifice „Tehnologii Informaționale”, USM; 

doctorand la USMF „Nicolae Testemiţanu” 

Guvernul Republicii Moldova 

Diaspora 

Conferința programului Grupurile de Excelență ale Diasporei, 

Chișinau, 17 aprilie 2018. 

Căpățână Gheorghe, prof. univ., dr. ing. 

Universitatea din California – Riverside, 

LCȘ “Nano Device Laboratory”, 

Riverside, SUA 

Proiecte de cercetare 

 

Institul de Științe Nanointegrative, 

Dresda, Germania 

Proiecte de cercetare 

 

Institului de Fizică al Academiei 

Naționale de Științe a Ucrainei, Kiev, 

Ucraina 

Proiecte de cercetare 

 

USM, Centrul de cercetări „Chimia 

Industrială și Ecologică” 

 și Institutul Național de Chimie și 

Petrochimie (ICECHIM),  

România, București, 

Proiectul bilateral Moldo-Român  de cerecetare „Sisteme 

microalgale utilizate pentru reducerea emisiilor de СO2 de la 

fermentarea biomasei”,  Programul de cooperare științifică și 

tehnologică între AȘM  şi  ANCSI,  cu cifrul 

16.80013.5807.11/Ro 

Universitatea Tehnică din Moldova, 

Facultatea Urbanism și Arhitectura, 

Catedra ecotehnie, management ecologic 

şi ingineria apelor 

„UNESCO/Cousteau”. 

Propunere de proiectul de cercetare ”Enhanced Anaerobic 

Digestion of Biodegradable Solid Food and Vegetable 

Wastes”, prezentat la fondul EREF, SUA, mai, 2018   

Universitatea „ Alexandru Ioan Cuza” 

Iasi, Facultatea de Chimie, 

Departamentul de chimie 

Acord de colaborare stiintifica cu Nr. De inregistrare 1845/ 

15.12.2010 

Institutul Național de cercetare-

Dezvoltare pentru Ecologie Industrială, 

București, Romănia  

Acord de Colaborare Bilaterală cu ECOIND – Institutul 

Național de cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială, 

București, Romănia Nr.7684 din 25 iunie 2013 și Protocol de 

Cooperare în cadrul Acordului 

”B.T.EST&CO” SRL, Chișinău, 

Republica Moldova. 

Memorandum de colaborare în domeniul biotehnologiilor, 

semnat în mai, 2015 

University Warmia and Mazury 

(Olsztyn, Poland), 

University of Educational Management, 

NAES (Kiev, Ukraine),  

University of Peloponnese, Greece,  

Institute for Social and Political 

Psychology, NAES (Kiev, Ukraine),  

Lucian Blaga University of Sibiu, 

Romania,  

Organizarea Seminarului știintifico-practic internațional 

”Political and Economic Self-Constitution: Citisenship 

Identity and Education”  

(ediția a VI-a) (Olsztyn, Polonia, 5 iunie, 2018) 
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Center of Social Representations Studies 

(Jakarta, Indonesia),  

Lithuanian University of Educational 

Sciences, 

Institute of Social Science, Serbia  

„A. I. Cuza” University (Iasi, Romania),  

University of Pitesti (Romania), 

„Generația” Foundation (Bucharest, 

Romania), 

University of Educational Management, 

NAES (Kiev, Ukraine),  

Institute for Social and Political 

Psychology, NAES (Kiev, Ukraine),  

„L. Gumilev” National Eurasian 

University (Astana, Kazakhstan),  

University Warmia and Mazury 

(Olsztyn, Poland),  

Center of Social Representations Studies 

(Jakarta, Indonesia) 

Organizarea Conferinței științifice internaționale „Actualități și 

perspective în cercetarea psihologică”  

(Chișinău, 29-30 noiembrie 2018) 

Universitatea de Stat din Moldova 

LCȘ „Tracologie” 

Proiecte de cercetare: Platforma ARHEOINVEST a 

Universității „A.I. Cuza” din Iași; Muzeul Carpaților 

Răsăriteni, Sf. Gheorghe, România; Institutul de Arheologie 

„Vasile Pârvan” al Academiei Române, București. 

Unităţi comune de cercetare: Cavruc Valeriu, dr., conf., 

Directorul Centrului de Management al Patrimoniului Cultural, 

USM; 

Contracte ştiinţifice: Consiliul internațional de studii indo-

europene și trace; 

Organizarea manifestărilor ştiinţifice: Muzeul Carpaților 

Răsăriteni, Sf. Gheorghe, România; Universitatea „A.I. Cuza” 

din Iași, România; Universitatea Liberă din Berlin, Germania; 

Muzeul Brăilei „Carol I”, România; Institutul de Cercetări 

Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, România. 

China (RPC), Dalian University of 

Technology, School of Mathe-matical 

Sciences 

Proiect de cercetare : „WEAK AVERAGING PRINCIPLE 

ON INFINITE INTERVAL FOR ORDINARY STOCHASTIC 

DIFFERENTIAL EQUATIONS IN 

BANACH SPACE” (David Ceban) 

Institutului de Inginerie Electronică 

şi Nanotehnologii “D.Ghiţu” , Moldova 

Unităţi comune de cercetare 

Institutul de Cercetare Electronica, 

Universitatea din Shizuoka, Japonia 

Proiect bilateral de cercetare  cu finantare din partea Japoniei  

Institutul de Zoologie Unități comune de cercetare:  

- Laboratorul  Parazitologie și Helmintologie al IZ al 

AȘM;  

- Laboratorul Sistematică și Filogenie Moleculară al IZ 

al AȘM; 

- Laboratorul Ihtiologie și Acvacultură al IZ al AȘM. 

- Sala de acvarii Acvatron a CCP Argonaut, 

Departamentul Științe ale Vieții, Facultatea Biologie 

și Pedologie, USM. 

Prof. Dr. H.L. Hartnagel 

Institut für Mikrowellentechnik und 

Photonik, Technische Universität 

Darmstadt, Germania 

Proiecte de cercetare   

Sirkeli Vadim. AvH Return Fellowship. (finanțat de către 

fundația Alexnader von Humboldt Foundation) 

Helmholtz-Zentrum Berlin fuer 

Materialien und Energie, Berlin, 

Unităţi comune de cercetare 

 



314 

 

Germania 

Linkoping University, Linkoping, 

Sweden 

Unităţi comune de cercetare 

 

Kazan Federal University, Kazan, 

Federația Rusa 

Unităţi comune de cercetare 

 

Institute of Physics, Polish Academy of 

Sciences, Warsaw, Poland 

Unităţi comune de cercetare 

 

Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea de Psihologie și Științe ale 

Educației, Sociologie și Asistență 

Socială; 

 

Laborator de Cercetari Ştiinţifice 

„Dezvoltarea politicilor educaţionale” 

 

Consortiu UNIVERSITARIA: 

 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, România;  

 Universitatea din Bucureşti, România;  

 Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, România;  

 Universitatea de Vest din Timişoara, România;  

 Universitatea de Stat din Moldova. 

IACEHOF - International Adult and Continuing Education, 

Hall of Fame  

AO „DVV International Moldova“ - Reprezentanţa în 

Republica Moldova a DVV International Bonn, RFG  

(Asociația Germană pentru Educaţia Adulţilor) 

Organizarea manifestării ştiinţifice: 

A V-a Conferinţă Științifică Internaţională „Educatia 

pentru valori: continuitate şi context” (CIEA 2018) 
Data desfășurării manifestării: 

25-26 aprilie 2018 la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, 

Iasi (Romania); 

27-28 aprilie 2018 la Universitatea de Stat din Moldova, 

Chișinău (Republica Moldova) 

 

 

Conducător la teza de 

doctorat, masterat 

Numele şi prenumele 

conducătorilor 

Titlul tezei 

Numele, prenumele 

doctorandului, 

masterandului 

Cataranciuc Sergiu, 

dr.hab., prof. univ. 

Metode și algoritmi polinomiali de soluționare a 

problemelor de amplasare pe structuri discrete. 

Modrânga Andrei, 

doctorand 

Cataranciuc Sergiu, 

dr.hab., prof. univ. 

Convexitatea în complexele de relații multi-are. Braguța Galina, 

doctorand 

Hâncu Boris, dr., conf. 

univ. 

Elaborarea unui sistem informatic cu virtualizarea 

resurselor de calcul pe clustere de tip HPC pentru 

soluționarea jocurilor dinamice. 

Cataranciuc Emil, 

doctorand 

Hâncu Boris, dr., conf. 

univ. 

Utilizarea tehnologiilor cloud de calcul performant  

pentru  modelarea proceselor decizionale în situaţii de 

risc,conflict şi impact informaţional. 

Antohi Ionel, 

doctorand 

Hâncu Boris, dr., conf. 

univ. 

Aspecte teoretice și implementări pe sisteme de calcul 

paralel ale modelelor decizionale ierarhice. 

Gladei Anatolie, 

doctorand 

Novac Ludmila, dr., 

conf. univ. 

Plaţi eşalonate. Modele de rambursare a creditelor.  Cara Anastasia,  

studentă (licență) 

Novac Ludmila, dr., 

conf. univ. 

Contracte financiare cu opţiuni si evaluarea lor Tecuci Marcela, 

studentă (licență) 

Novac Ludmila, dr., 

conf. univ. 

Operaţiuni de scont şi metode de rambursare a 

creditelor. 

Voitic Vladimir,  

student (licență) 

Cucu Ion, dr., conf. univ. Formule duale și autoduale. Mizerniuc Valeria, 

studentă (licență) 

Cataranciuc Sergiu, 

dr.hab., prof. univ. 

Mulțimi d-convexe în grafuri neorientate. Țînțaru Valeria,   

studentă (licență) 

Cataranciuc Sergiu, 

dr.hab., prof. univ. 

Analiza statistică a pieței financiare. Miron-Dieter Daniel-

Mihail,  
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student (licență) 

Tkacenko Alexandra, 

dr., conf. univ. 

Probleme de transport de tip liniar-fractionar. Guțu Elena,  

studentă (licență) 

Hâncu Boris, dr., conf. 

univ. 

Modalități de soluționare a jocurilor bayesiene 

dinamice. 

Albot Mihaela,  

studentă (licență) 

Novac Ludmila, dr., 

conf. univ. 

Metode matematice de dirijare a stocurilor. Russu Dan,  

student (licență) 

Rîbacova Galina, dr., 

conf. univ. 

Scheme de calcul pentru ecuații diferențiale cu 

derivate parțiale de ordinul I. 

Fiodorov Iuliana,  

studentă (licență) 

Cataranciuc Sergiu, 

dr.hab., prof. univ. 

Fluxuri în rețele. Cebotari Rodica, 

masterandă 

Cataranciuc Sergiu, 

dr.hab., prof. univ. 

Optimizarea operațiunilor financiare în organizațiile 

bugetare. 

Lupușor Irina, 

masterandă 

Tkacenko Alexandra, 

dr., conf. univ. 

Metode de rezolvare a problemelor de programare 

liniar-fracționare în numere întregi. 

Palamarciuc Cristina,  

masterandă 

Rîbacova Galina, dr., 

conf. univ. 

Modele și algoritmi în analiza statistică. Gâlcă Tatiana,  

masterandă 

Gulea Aurelian, acad. Sinteza și caracteristica combinațiilor coordinative ale 

unor metale 3d cu liganzi ce conțin azot, oxigen și sulf 

ca inhibitori de proliferare a celulelor de leucemie 

umană HL-60 

Fuior Arcadie 

Gulea Aurelian, acad. Compuşii coordinatii ai unor metale 3d cu 4-

ciclohexiltiosemicarbazone 2-formilaldehidelor 

substituite 

Nicolenco Nicoleta 

Graur Vasilii, dr. Activitatea anticancer a compușilor coordinativi ai 

unor metale 3d cu saliciliden-4-alil-S-(4-

nitrobenzil)izotiosemicarbazona aldehidei salicilice. 

Gălesco Ana 

Graur Vasilii, dr. Activitatea anticancer a compușilor coordinativi ai 

unor metale 3d cu saliciliden-4-alil-S-

benzilizotiosemicarbazida. 

Grădişteanu Maria  

Bercu Igor Premisele și începutul războiului de 30 de ani Cenușa Artur 

Bercu Igor Marea Schismă - 1054. Cauze și consecințe Crudu Serghei 

Bercu Igor Personalitatea istorică a Cardinalului Mazarin (anii 

1642-1661) 

Gîrneț (Deliană) 

Adriana 

Bercu Igor Personalități marcante ale Bisericii Catolice: Grigore 

al VII-lea și Inocențiu al III-lea 

Gribincea Ion 

Bercu Igor Ordinul Templierilor și rolul lui în societatea 

medievală 

Luca Vadim 

Bercu Igor Civilizaţia Aztecă. Aspecte materiale şi spirituale Lungu Veronica 

Bercu Igor Expansiunea normanzilor și rolul lor în destinul 

Europei Occidentale. 

Macaru Vadim 

Dragnev Emil Catedrala mitropolitană Sf. Gheorghe din Suceava în 

istoria arhitecturii și picturii murale din Moldova 

medievală 

Isac Natalia 

Dragnev Emil Tipologia cultului sfinților în spațiul credințelor 

populare românești 

Zîmbriean Olga 

Dragnev Emil Evoluțiile imaginii în cultul creștin de la origini până 

la criza iconoclastă 

Porcescu Arcadie 

Gumenâi Ion Instituția Bisericii: parte componentă  a conservării 

elementului autohton din spațiul pruto-nistrean (Cazul 

localității Zăicana, raionul Criuleni) 

Bulmaga Mihail 

Gumenâi Ion Creştinismul în mileniul I şi factorii care au dus la 

Marea Schismă    

Bostan Mihail 

Gumenâi Ion Comunitatea creştină în raporturile cu puterea laică 

(De la Edictul de la Milano la cel de la Tesalonic) 

Cibotaru Vladimir 
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Gumenâi Ion Violenţa interpretată în doctrina islamică şi creştinism Crețu Victor 

Gumenâi Ion Principii şi instituţii de organizare a societăţii în 

iudaism, creştinism şi islam  

Doleanschi Dmitrii 

Gumenâi Ion Biserica protestantă și neoprotestantă în a doua 

jumătate a sec. XIX- sfârșitul sec. XX pe teritoriul 

Basarabiei și RSSM 

Tonu Fiodor 

Gumenâi Ion Biserica şi Stat în Republica Populară Română. Studiu 

de caz: Mina Dobzeu 

Buțcu Maria 

Gumenâi Ion Comunitatea etno-confesională din Transilvania în 

sec. XVI-XVII 

Ciachir Mihail  

Gumenâi Ion Starea morală şi educaţia clerului din Basarabia în 

secolul al XIX-lea. 

Vicol Petru  

Denis Nica, dr. hab., 

prof.univ. 

Dezvoltarea modernă a aplicațiilor Android folosind 

Kotlin 

Berghii Alexandr 

Denis Nica, dr. hab., 

prof.univ. 

Elaborarea unei aplicații client-server cu folosirea 

framework-urilor Angular și Spring Boot 

Casim Vladimir 

Denis Nica, dr. hab., 

prof.univ. 

Dezvoltarea aplicațiilor cross-platform utilizând 

framework-urile Angular, Ionic și Spring 

Cupcea Victor 

Florentin Paladi, dr. 

hab., prof. univ.  

Infrastructura cheilor publice și semnătura electronică 

(digitală) 

Lopatiuc Alexandru 

Florentin Paladi, dr. 

hab., prof. univ. 

Modelarea eventualelor situații de criză teroristă în 

adresa infrastructurii critice 

Pavliuscenco Oleg 

Calina Isacova, magistru Crearea aplicațiilor multiplatforme cu utilizarea React Leu Ion 

Calina Isacova, magistru Optimizarea elaborării interfețelor de utilizator în 

React 

Novicov Ivan 

Alexandr Barsuc, dr. 

hab., prof. univ. 

Simularea computerizată a plăcilor circulare 

anizotrope prin criteriul stabilității 

Guzun-Danu 

Loredana 

Florentin Paladi, dr. 

hab., prof. univ. 
Aplicaţii adaptive în cercetare şi management 

Eni Natalia (teza de 

doctor) 

Florentin Paladi, dr. 

hab., prof. univ. 

Elaborarea şi testarea produselor program în contextul 

modelării sistemelor complexe 

Primac Vladimir (teza 

de doctor) 

Gonța Maria, conducător 

la teza de doctor 

 Sîrbu Elena 

Gonța Maria, conducător 

la teza de doctor 

Degradare prin metode de oxidare avansată a 

compușilor organici persistenți (tenside) din ape 

reziduale industrial. 

Porubin-Schimbător 

Veronica 

Gladchi Viorica, 

conducător la teza de 

doctor 

Transformările fotochimice ale unor substante tiolice 

şi participarea acestora în procese de autopurificare 

chimică a apelor natural. 

Blonschi Vladislav 

Gonța Maria, conducător 

la teza de master 

Epurarea apelor reziduale textile de dietilenglicol în 

prezența coloranților activi și direcți. 

Porubin-Schimbător 

Veronica 

Gonța Maria, conducător 

la teza de master 

Epurarea apelor uzate textile de amestecul auxiliarilor 

(DMPA si NaLS) in prezenta colorantului AA4 

 

Vlas Elena 

Gonța Maria, conducător 

la teza de master 

Epurarea apelor reziduale de colorantul roșu activ în 

prezența 

Nica-Bardier Marina 

Gonța Maria, conducător 

la teza de master 

Tehnologii de obținere și stabilizare a cremelor 

cosmetic cu utilizarea chitosanului funcționalizat cu 

antioxidanți naturali 

Baicev Iuliana 

Gonța Maria, conducător 

la teza de master 

Nitrozarea medicamentelor antiinflamatoare cu nitriți-

ioni și inhibiția procesului dat cu utilizarea 

chitosanului funcționalizat cu antioxidanți din ceai 

verde 

Darii Irina 

Gonța Maria, conducător 

la teza de master 

Funcționalizarea chitosanului cu antioxidanți și 

utilizarea copolimerului obținut în inhibiția proceselor 

de nitrozare 

Antoci Ana 
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Gonța Maria, conducător 

la teza de master 

Elaborarea tehnologiei și stabilizarea componenței 

lipidice din ruj de buze cu utilizarea antioxidanților 

naturali 

Iosip Ana 

Gonța Maria, conducător 

la teza de master 

Inhibiția procesului de nitrozare a antibioticelor cu 

utilizarea derivaților antracenici fin Rubarba 

Mihaeș Maria 

Gladchi Viorica, 

conducător la teza de 

master 

Transformări fotochimice  ale tiolilor şi procese de 

autopurificare radicalică în sistemele acvatice 

Blonschi Vlad 

Gladchi Viorica, 

conducător la teza de 

master 

Evoluţia legislaţiei ecologice în Republica Moldova şi 

ajustarea ei la cerinţele Uniunii Europene 

Palanciuc Maxim 

Bunduchi Elena, 

conducător la teza de 

master 

Evaluarea capacităţii de autopurificare a apelor Valea 

Morilor în prezenţa acidului glioxilic şi a tioureei 

Berestean Elena 

Bunduchi Elena, 

conducător la teza de 

master 

Aprecierea potenţialului de autopurificare chimică a 

apelor lacului Valea Morilor la poluarea cu laurilsulfat 

de sodiu şi metionină  

Coroi Constanţa 

Borodaev Ruslan, 

conducător la teza de 

master 

Legităţile migrării fierului şi cuprului în apele 

fluviului Nistrului de Jos 

Gherasim Cristina 

Moșneaga Valeriu Impactul crizei migraționiste asupra politicilor Uniunii 

Europene 

Cebotarean Vlad 

Moșneaga Valeriu Impactul  politicii migraționiste asupra securității și 

integrității Republicii Moldova 

Cecan Daria 

Moșneaga Valeriu Politicile Republicii Moldova în domeniul migrației și 

diasporei 

Savuleac Vasile 

N. Cojocaru  Teze de doctor 
„Dimensiuni emoționale, cognitive și 

comportamentale în manifestarea conflictului muncă-

familie” (2014-2018) 

V. Șaitan 

N. Cojocaru  „Implicații ale muncii emoționale în manifestarea 

conflictului muncă-familie” (2016-2018) 

R. Pascari 

N. Cojocaru  Teze de masterat 

„Manifestări ale conflictului studii-muncă-familie la 

cadrele didactice universitare” (2018) 

T. Hodonoagă 

N. Cojocaru Teze de licență 

„Satisfacție de viață și epuizare emoțională la angajații 

care prestează muncă emoțională” (2018) 

M. Cioinac 

S. Tolstaia  „Aspecte ale relației dintre climatul organizațional și 

conflict munca-familie” (2018) 

O. Șușchevici 

T. Turchină „Relația dintre conflictul muncă-familie și arderea 

profesională la cadrele didactice” (2018) 

A. Brașoveanu 

T. Turchină „Conflictul de rol și satisfacția în muncă la psihologii 

școlari” (2018) 

E. Ciobanu 

Matveev Sergiu Uneltele din os din staţiunile paleoliticului superior 

din zona Nistrului Mijlociu 

Pașenciuc Natalia 

(doctorat) 

Zanoci Aurel Locuinţele şi anexele gospodăreşti ale comunităţilor 

din spaţiul pruto-nistrean în secolele XII-III a. Chr. 

Dulgher Victor 

(doctorat) 

Matveev Sergiu Istoria feminină a dinastiilor Flavienilor și Antoninilor Bogaciuc Ana 

(masterat) 

Zanoci Aurel Construcţii locative şi auxiliare în siturile din epoca 

fierului în spaţiul pruto-nistrean 

Dulgher Victor 

(masterat) 

Zanoci Aurel Siturile arheologice din UTA Găgăuzia Mecicar Anastasia 

(masterat) 

Corobcean Andrei Constituirea și evoluția statului egiptean în secolele 

XXXII-XXII a. Chr. 

Popușoi Elvira 

(licență) 
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Corobcean Andrei, Băț 

Mihail 

Tradițiile de nuntă în spațiul românesc în secolele 

XIX-XX 

Godorogea Loredana  

(licență) 

Zanoci Aurel Piese din metal descoperite în fortificaţiile traco-getice 

din spaţiul pruto-nistrean (sec. VI-III î. Hr.) 

Serbinov Sergiu 

(licență) 

Conducător la tezele de 

masterat, prof. Vasile 

Glavan 

(Universitatea din 

Siedlce, Polonia) 

1. Operatory liniowe różniczkowe w przestrzeniach 

quasi-wielomianów (Operatori liniari diferentiali in 

spatii de quasi-polinoame) 

2. Procesy Bernoulliego i ich zastosowania (Procese 

Bernouli si aplicatii) 

Sokołowska 

Agnieszka 

 

Kisielińska Martyna 

Potlog Tamara Celule solare pe baza ftalocianinei de zinc Furtună Vadim 

doctorand 

Potlog Tamara Celule solare hibride pe bază de ftalocianine metalice Lungu Ion 

Potlog Tamara Simularea cu ajutorul softului “Electronics 

Workbench” , proiectarea și realizarea practică a unui 

stabilizator de tensiune liniar 

Roman Procopciuc 

Nicorici Valentina Metode de obținere a compușilor cuaternari  Cu A B 

X 

Batîr Valentin 

Caraman Mihail Oxizi de Ga si In ca detectori de gaze poluante ale 

atmosferei 

Untila Carolina 

Caraman Mihail Poluanți neorganici în solul plantațiilor vinicole. 

Detectarea și caracterizarea poluanților pe bază de Cu. 

Barbu Maria 

Caraman Mihail Factorii de calitate a produselor din struguri şi 

pomuşoare 

Smocvina Irina 

Dmitroglo Liliana Tehnica măsurării indicilor de calitate ai apelor uzate Juncu Octavian 

Dmitroglo Liliana Tehnica măsurării indicilor de calitate ai 

combustibililor 

Jioara Petru 

Dmitroglo Liliana Metode de determinare a calităţii produselor 

alimentare (cărnii) 

Graur Artur 

Dmitroglo Liliana Tehnica verificării contoarelor de energie termică Platon Gheorghe 

Dmitroglo Liliana Caracteristica şi tehnologia de producere a salamurilor Caraman Ștefan 

Dmitroglo Liliana Modul de organizare efectuare şi analiză a Testelor de 

Competenţă  şi a încercărilor Interlaboratoare pentru 

asigurarea calităţii rezultatelor încercărilor 

Pîrțac Valentina 

Dmitroglo Liliana Sisteme de măsurare și înregistrare a produselor 

petroliere și gazelor lichefiate livrate cu amănuntul 

Lopotenco Hariton 

Școala doctorală „Științe 

biologice și Geonomice 

Gheorghe Jigău 

Cadrul funcțional-landșaftic și agrofizic de optimizare 

a însușirilor și regimurilor cernoziomurilor tipice din 

zona centrală și diminuării consecințelor schimbărilor 

climatice 

Borș Natalia 

Școala doctorală „Științe 

biologice și Geonomice 

Gheorghe Jigău 

Studierea proceselor de evoluție a cernoziomurilor 

tipice din zona centrală în condiții de supraumezire 

indusă de modificările antropice și schimbările 

climatice. 

Blindari Anton 

Școala doctorală „Științe 

biologice și Geonomice 

Gheorghe Jigău 

Aplicarea criteriilor agroecologice în scopul 

implimentării tehnologiilor adaptiv- landșafto-

ameliorative de management sustenabil a 

cernoziomurilor în condiții induse de agrogeneză și 

schimbările climatice. 

Stadnic Angela 

Școala doctorală „Științe 

biologice și Geonomice 

Şalaru Victor 

Algele edafice din zona de sud a Republicii Moldova Ciobanu Eugeniu 

ȘLEAHTIȚCHI Maria Reprezentarea lumii fracturate în opera lui Serafim 

Saka 

ANTONI Cristina 

ȘLEAHTIȚCHI Maria Memorii și jurnale în literatura română din Republica 

Moldova: diversitate conceptuală și discursivă 

STANȚIERU Oxana 

ȘLEAHTIȚCHI Maria Diversitate de gen în proza scriitorilor șaptezeciști ALBU Victoria 
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ȘLEAHTIȚCHI Maria Simbioze poetice și cinematografice în creația lui 

Emil Loteanu 

MIȘCOV Maria 

GUȚU Vladimir,  

doctor habilitat în 

pedagogie, profesor 

universitar 

”Managementul relațiilor interpersonale în clasa de 

elevi” 

Pogonea Carolina, 

masterand 

GUȚU Vladimir,  

doctor habilitat în 

pedagogie, profesor 

universitar 

”Managementul evaluării cadrelor didactice în 

colegii” 

Borovicova Elena, 

masterand 

GUȚU Vladimir,  

doctor habilitat în 

pedagogie, profesor 

universitar 

”Managementul soluționării conflictelor în colegii” Solieva Cristina, 

masterand 

GUȚU Vladimir,  

doctor habilitat în 

pedagogie, profesor 

universitar 

”Particularitățile managementul educației nonformale 

în instituțiile de învățământ” 

Salagor Liudmila, 

masterand 

GUȚU Vladimir,  

doctor habilitat în 

pedagogie, profesor 

universitar 

”Repere metodologice de formare a competenţei de 

exprimare orală în limba franceză la studenţi” 

Slobodaniuc Alina, 

doctorand 

GUȚU Vladimir,  

doctor habilitat în 

pedagogie, profesor 

universitar 

”Bazele psihopedagogice de formare a culturii 

democratice la studenții facultăților cu profil 

pedagogic” 

Dicusară (Negruța) 

Olga, doctorand 

GUȚU Vladimir,  

doctor habilitat în 

pedagogie, profesor 

universitar 

”Bazele psihopedagogice de dezvoltare a 

competențelor  

de comunicare în limba engleză la studenți” 

Boliev Veaceslav, 

doctorand 

GUȚU Vladimir,  

doctor habilitat în 

pedagogie, profesor 

universitar 

”Condiții psihopedagogice de ghidare a elevilor pentru 

cariera didactică” 

Savva Marianna, 

doctorand 

GUȚU Vladimir,  

doctor habilitat în 

pedagogie, profesor 

universitar 

”Managementul angajării în cîmpul muncii a 

absolvenților facultăților cu profil pedagogic 

(demersul psihopedagogic)” 

Spînu Lilia, 

doctorand 

GUȚU Vladimir,  

doctor habilitat în 

pedagogie, profesor 

universitar 

”Toleranța: valoare-cheie în educația interculturală” Boghian Ioanna, 

doctorand România 

DANDARA Otilia,  

doctor habilitat în 

pedagogie, profesor 

universitar 

”Managementul curriculumului școlar în contextul 

învățămîntului seral” 

Iurieva Tatiana, 

masterand 

DANDARA Otilia,  

doctor habilitat în 

pedagogie, profesor 

universitar 

”Strategii de formare a mentorilor pentru dezvoltarea 

profesională a cadrelor didactice” 

Olaru Valentina, 

masterand 

DANDARA Otilia,  

doctor habilitat în 

pedagogie, profesor 

universitar 

”Dezvoltarea competenței de proiectare a carierei prin 

intermediul sistemelor TIC la tineri” 

Cotruța Aida, 

masterand 

DANDARA Otilia,  

doctor habilitat în 

”Repere psihopedagogice ale dezvoltării competenței 

d a învăța să înveți la adulti” 

Ionașcu (Sâtnic) Ina, 

doctorand 
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pedagogie, profesor 

universitar 

DANDARA Otilia,  

doctor habilitat în 

pedagogie, profesor 

universitar 

”Strategii didactice de motivare a adulților pentru 

formarea continuă prin sisteme digitale” 

Țîbulschi Liuba, 

doctorand 

DANDARA Otilia,  

doctor habilitat în 

pedagogie, profesor 

universitar 

”Repere psihopedagogice ale utilizării sistemelor TIC 

în educaţia pentru carieră” 

Cotruţă Aida, 

doctorand 

DANDARA Otilia,  

doctor habilitat în 

pedagogie, profesor 

universitar 

”Conceptualizarea stagiilor de practică în formarea 

profesională iniţială” 

Cărauș Irina, 

doctorand 

DANDARA Otilia,  

doctor habilitat în 

pedagogie, profesor 

universitar 

”Valenţele formative ale folclorului în educaţia 

economică” 

Șorodoc Oana 

Gabriela, doctorand 

DANDARA Otilia,  

doctor habilitat în 

pedagogie, profesor 

universitar 

”Repere psihopedagogice ale valorificării 

parteneriatului educaţional din perspectiva educaţiei 

parentale” 

Lupu Maria, 

doctorand 

DANDARA Otilia,  

doctor habilitat în 

pedagogie, profesor 

universitar 

”Valorificarea cadrului curricular în formarea 

valorilor civice la elevii claselor de liceu” 

Negrei Viorica, 

doctorand 

GORAȘ-POSTICĂ 

Viorica,  

doctor habilitat în 

pedagogie, profesor 

universitar 

”Formarea competențelor manageriale la viitoarele 

cadre de conducere” 

Șaban Alexandru, 

masterand 

GORAȘ-POSTICĂ 

Viorica,  

doctor habilitat în 

pedagogie, profesor 

universitar 

”Managementul comunicării în procesul educațional 

din colegii” 

Grincevschi Mariana, 

masterand 

GORAȘ-POSTICĂ 

Viorica,  

doctor habilitat în 

pedagogie, profesor 

universitar 

”Психодиагностика коллектива, как фактор 

успешного управления” 

Gnatiuc Olga, 

masterand 

GORAȘ-POSTICĂ 

Viorica,  

doctor habilitat în 

pedagogie, profesor 

universitar 

”Eficientizarea managementului operațional al 

instituției prin valorificarea proiectelor educaționale 

de intervenție” 

Chihai Jana, 

masterand 

GORAȘ-POSTICĂ 

Viorica,  

doctor habilitat în 

pedagogie, profesor 

universitar 

”Strategii de dezvoltare a competenței de lidership 

antreprenorial la femei” 

Pîslari Renata, 

masterand 

GORAȘ-POSTICĂ 

Viorica,  

doctor habilitat în 

pedagogie, profesor 

universitar 

”Strategii de dezvoltare a abilităților de comunicare 

non-violentă la educatori” 

Botnari Felicia, 

masterand 
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GORAȘ-POSTICĂ 

Viorica,  

doctor habilitat în 

pedagogie, profesor 

universitar 

”Condiții de modificare a axei valorice la adulți prin 

intermediul educației moral-spirituale” 

Rusu Aliona, 

masterand 

GORAȘ-POSTICĂ 

Viorica,  

doctor habilitat în 

pedagogie, profesor 

universitar 

”Dezvoltarea toleranței religioase prin educația 

creștin-ortodoxă în școală” 

Iordachescu 

Veaceslav, doctorand 

GORAȘ-POSTICĂ 

Viorica,  

doctor habilitat în 

pedagogie, profesor 

universitar 

”Repere teoretice şi metodologice de eficientizare a 

comunicării organizaţionale” 

Munteanu Olesea, 

doctorand 

GORAȘ-POSTICĂ 

Viorica,  

doctor habilitat în 

pedagogie, profesor 

universitar 

”Formarea competenților de comunicare 

interpersonală medic-pacient la studenți mediciniști” 

Nastasiu Silvia, 

doctorand 

GORAȘ-POSTICĂ 

Viorica,  

doctor habilitat în 

pedagogie, profesor 

universitar 

”Managementul comunicării cu tinerii specialiști în 

instituția educațională” 

Vartic Ana, doctorand 

ȘEVCIUC Maia,  

doctor în pedagogie,  

conferențiar universitar 

”Influența stilului de comunicare asupra rezolvării 

conflictelor în instituțiile de învățământ” 

Ciobanu Valeria, 

masterand 

ȘEVCIUC Maia,  

doctor în pedagogie,  

conferențiar universitar 

”Managementul calităţii serviciilor educaţionale în 

instituţiile preşcolare prin valorificarea programelor 

alternative de educaţie” 

Buță Anastasia, 

masterand 

ȘEVCIUC Maia,  

doctor în pedagogie,  

conferențiar universitar 

”Influenţa stilului managerial în cadrul clasei asupra 

motivaţiei învăţării la elevi” 

Barbieru Dana, 

masterand 

ȘEVCIUC Maia,  

doctor în pedagogie,  

conferențiar universitar 

”Strategii de dezvoltarea a creativităţii verbale la 

copiii preşcolari” 

Meleca Viorica, 

masterand 

ȘEVCIUC Maia,  

doctor în pedagogie,  

conferențiar universitar 

”Particularități ale consilierii femeilor în criză de 

sarcină” 

Usatîi Nadejda, 

masterand 

ȘEVCIUC Maia,  

doctor în pedagogie,  

conferențiar universitar 

”Influența inteligenței emoționale asupra dezvoltării 

stilurilor de comunicare în cuplul conjugal” 

Mancuș Diana, 

masterand 

ȘEVCIUC Maia,  

doctor în pedagogie,  

conferențiar universitar 

”Strategii de consiliere a partenerilor cuplului 

conjugal din perspectiva soluționării conflictelor” 

Șușu Viorica, 

masterand 

ȘEVCIUC Maia,  

doctor în pedagogie,  

conferențiar universitar 

”Strategii de dezvoltare a abilităților de învățare 

autodirijată la persoanele de vârstă economică activă” 

Leașcenco Daniela, 

masterand 

ȘEVCIUC Maia,  

doctor în pedagogie,  

conferențiar universitar 

”Managementul timpului în învățarea autoreglată a 

studenților” 

Reaboi-Petrachi 

Viorica, doctorand 

ȘEVCIUC Maia,  

doctor în pedagogie,  

conferențiar universitar 

”Repere teoretice și metodologice ale dezvoltării 

competenţei investigaţionale la studenţi în cadrul 

formării profesionale iniţiale” 

Donţu Maria, 

doctorand 

ȘEVCIUC Maia,  ”Repere teoretice și metodologice ale dezvoltării Eremei-Berezovschi 
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doctor în pedagogie,  

conferențiar universitar 

motivației pentru autoformarea la cadrele didactice din 

instituțiile de învățământ” 

Ana, doctorand 

ȘEVCIUC Maia,  

doctor în pedagogie,  

conferențiar universitar 

”Particularităţile utilizării TIC în procesul de formare 

a competenţei de comuniicare în limba străină la 

adulţi” 

Sirghi Angela, 

doctorand 

ȘEVCIUC Maia,  

doctor în pedagogie,  

conferențiar universitar 

”Valorificarea tradițiilor și obiceiurilor naționale în 

cadrul educației preșcolare” 

Leascenco Daniela, 

doctorand 

PAIU Mihail,  

doctor în pedagogie,  

conferențiar universitar 

interimar 

”Strategii de dezvoltare ale creativității la copiii de 

vârstă preșcolară” 

Cazacu Silvia, 

masterand 

PAIU Mihail,  

doctor în pedagogie,  

conferențiar universitar 

interimar 

”Managementul conflictului profesor-elev în context 

evaluării rezultatelor școlare” 

Lupu Veronica, 

masterand 

PAIU Mihail,  

doctor în pedagogie,  

conferențiar universitar 

interimar 

”Managementul motivării elevilor din clasele 

gimnaziale pentru studierea limbii engleze” 

Iaconi Lucia, 

masterand 

PAIU Mihail,  

doctor în pedagogie,  

conferențiar universitar 

interimar 

”Impactul comunicării manageri-ale asupra creșterii 

responsabilită-ții față de îndeplinirea obligațiunilor de 

serviciu” 

Perciuleac-Pîntea 

Elena, masterand 

PAIU Mihail,  

doctor în pedagogie,  

conferențiar universitar 

interimar 

”Managementul dezvoltării percepției și gîndirii 

muzicale la elevii preadolescenți” 

Noroc Dumitru, 

masterand 

PAIU Mihail,  

doctor în pedagogie,  

conferențiar universitar 

interimar 

”Managementul activităților instituționale în formarea 

continuă a diriginților școlari” 

Bîrsa Marina, 

masterand 

PAIU Mihail,  

doctor în pedagogie,  

conferențiar universitar 

interimar 

”Influența strategiilor didactice interactive asupra 

formării motivației elevilor pentru educația economică  

și antreprenorială” 

Crîjanovschi Oxana, 

masterand 

PAIU Mihail,  

doctor în pedagogie,  

conferențiar universitar 

interimar 

”Strategii de formare a abilităților de comunicare 

persuasivă la bibliotecari” 

Răileanu Elena, 

masterand 

 

Colaborarea cu instituţiile de învăţămînt superior în aspect didactic (se completează doar de 

titularii organizaţiei) 

Instituţia de învăţământ 

superior  

Ciclul I- licenţă 

Ciclul II - masterat 

Denumirea cursului  Numele şi 

prenumele 

profesorului 

Academia de Studii 

Economice (ASEM) 

Ciclul I - licență Programare paralelă Hâncu Boris, dr., 

conf. Univ. 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Masterat Metode spectrale de cercetare 

a compuşilor complecşi 

Gulea A. 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Masterat Metode fizice de cercetare a 

compuşilor complecşi 

Gulea A. 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Masterat Asamblarea dirijată a 

compuşilor organometalici 

Graur V. 

Universitatea de Stat din 

Moldova  

Ciclul I - licenţă  Istoria Religiilor Gumenîi Ion  
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Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I - licenţă Izvoristica  Gumenîi Ion 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I - licenţă Codicologie  Gumenîi Ion 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I - licenţă Paleografie slavo-română Gumenîi Ion 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II - masterat Istoria Bisericii Ortodoxe din 

Sud-Estul Europei  

Gumenîi Ion 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II - masterat Antropologia puterii  Gumenîi Ion 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II - masterat Politica religioasă a Imperiului 

Rus în Basarabia şi guberniile 

de nord- vest a Rusiei. 

Gumenîi Ion 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I - licenţă Bizantinologia  Dragnev Emil  

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I - licenţă Istoria culturii medievale 

universale 

Dragnev Emil 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I - licenţă Istoria culturii moderne 

universale  

Dragnev Emil 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I - licenţă Istoria culturii contemporane 

universale  

Dragnev Emil 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II – masterat Violenţa în sud estul - 

european 

Dragnev Emil 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II – masterat Ideea imperială în evul mediu Dragnev Emil 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II – masterat Artă bizantină şi rusă veche 

(sec. IX – mijl. sec. XV). 

Dragnev Emil 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II – masterat Arta postbizantină în a doua 

jumătate a sec. XV – sec. 

XVII) 

Dragnev Emil 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II – masterat Apocaliptica şi curentele 

eshatologice în Imperiul 

Roman şi Bizanţ până la 

ascensiunea islamului 

Dragnev Emil 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II - masterat Profeţie, eshatologie şi 

mesianism în Europa de Est şi 

Sud – Est. ( sec.VII- XVII 

Dragnev Emil 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I - licenţă Istoria universală Bercu Igor 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I - licenţă Geografie istorică Bercu Igor 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I - licenţă Heraldică Bercu Igor 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I - licenţă Turism cultural Bercu Igor 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

licență Tehnologii informaționale de 

comunicații 

Denis Nica 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

licență BCVT Florentin Paladi 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

licență Limbaje de programare I Denis Nica 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

licență C++ Denis NIca 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

licență Teoria și practica algoritmelor Calina Isacova 

Universitatea de Stat din licență Prelucrarea datelor și metode Calina Isacova 
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Moldova numerice 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

licență Principiile testării software Calina Isacova 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

licență Metode numerice Alexandr Barsuc 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

licență Aparatul matematic în fizica 

teoretică 

Alexandr Barsuc 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

licență Mecanica teoretică Nicolai Gaiu 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

licență Electrodinamica Nicolai Gaiu 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

licență Teoria corpului solid Nicolai Gaiu 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

licență Etaloane și etalonări Nicolai Gaiu 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

licență Măsurări acustice și vibrații Nicolai Gaiu 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

masterat Teoria corpului solid Nicolai Gaiu 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

masterat Electrodinamica mediilor 

continui 

Nicolai Gaiu 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

masterat Nanomateriale și 

nanotehnologii 

Nicolai Gaiu 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

masterat Programarea orientate pe 

obiecte 

Denis Nica 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

masterat Algoritmi de baza a 

prelucrarilor informației 

Denis Nica 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

masterat Modelarea sistemelor 

complexe 

Florentin Paladi 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

masterat Modelarea computaţională a 

proceselor fizice 

Alexandr Barsuc 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

masterat Programarea pe procesoare 

grafice 

Florentin Paladi 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

masterat Bazele criptografiei Denis Nica 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

masterat Programarea paralelă pentru 

arhitectura PC 

Calina Isacova 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

masterat Programarea cipurilor Denis Nica 

Universitatea de Stat Ciclul I – licenţă Psihologia muncii Pascari Rodica 

Universitatea de Stat Ciclul II – masterat Psihologie organizațională Cojocaru Natalia 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I- licenţă Istoria civilizațiilor antice Andrei Corobcean 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I- licenţă Probleme de preistorie și 

istorie antică 

Andrei Corobcean 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I- licenţă Etnologie Andrei Corobcean 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I- licenţă Muzeistică Andrei Corobcean 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I- licenţă Civilizații și tipare istorice Andrei Corobcean 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II - masterat Managementul patrimoniului 

etnografic 

Andrei Corobcean 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II - masterat Religiile în preistorie și 

antichitate 

Ion Niculiță 
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Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II - masterat Romanizare și creștinare la 

nord de Balcani 

Ion Niculiță 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II – masterat Forme de guvernare în lumea 

antică 

Matveev Sergiu 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I- licenţă Probleme de preistorie și 

istorie antică 

Matveev Sergiu 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I- licenţă Istoria civilizațiilor antice Matveev Sergiu 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I- licenţă Numismatică Matveev Sergiu 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I- licenţă Protecția patrimoniului cultural Matveev Sergiu 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I- licenţă Trasee turistice Matveev Sergiu 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I- licenţă Introducere în arheologie. Pre- 

şi protoistoria Europei 

Zanoci Aurel 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I- licenţă Istoria veche a spaţiului 

românesc 

Zanoci Aurel 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II – masterat Religiile în preistorie și 

antichitate 

Zanoci Aurel 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II – masterat Managementul patrimoniului 

etnografic 

Zanoci Aurel 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I- licenţă Introducere în arheologie. Pre- 

şi protoistoria Europei 

Băț Mihail 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I- licenţă Istoria veche a spaţiului 

românesc 

Băț Mihail 

USM Ciclul I- licenţă Electricitate si Magnetism Potlog Tamara 

USM Ciclul I- licenţă Bazele cristalografiei  Potlog Tamara 

USM Ciclul I- licenţă Chimie organica si 

stereochimie 

Dragalina Galina 

USM Ciclul I- licenţă Chimie organica Dragalina Galina 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I- licenţă Zoologia nevertebratelor  

Statistica în biologie  

Rusu Vadim 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I- licenţă Zoologia nevertebratelor  

Fauna forestieră și cultura 

vânatului  

Fitopatologie și Entomologie  

Rusu Vadim 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II – masterat Metabolism și biologia 

proceselor patologie  

Rusu Vadim 
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Forma 11 

 

PROMOVAREA ŞTIINŢEI ŞI REALIZĂRILOR DIN SFERA ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII 

 

Emisiunea TV/Radio Tematica intervievării Numele, prenumele 

intervievatului 

Pro TV, O seară perfectă Ecologia şi poezia ecologică Trofim Alina 

Pro TV Despre Medalierile aduse de la 

Expoziţiei din Timişoara 

Trofim Alina 

O seară în familie Moldova 1 Despre cercetările din 

domeniul biotehnologiei 

Trofim Alina 

Radio Noroc Poezia ecologică şi cercetarea Trofim Alina 

Vocea Basarabiei Poezia şi cercetarea Trofim Alina 

Sputnic Moldova Cercetarea şi poezia Trofim Alina 

http://mobi.protv.md/stiri/actualitat

e/politistii-de-frontiera-de-la-

ungheni-au-dat-peste-un-oaspete---

2268551.html  

Determinarea speciei unui 

animal necunoscut populaţiei şi 

a caracterului inofensiv al 

acestuia 

Sîtnic Victor 

Televiziunea locală din Oradea 

27 martie 2018 

Marea Unire din anul 1918 şi 

consecinţele ei 

Eremia Ion  

Xenofontov Ion  

TVR, Matinalii, 1 octombrie, 2018 Dialog cu jurnalista Ilinca 

Svram despre cartea de poeme 

„Ei confundau librăria cu 

libertatea” de Ioana Isac 

Pilchin Maria 

 

TVM, Lecturi á la carte, 12 mai, 

2018 

Dialog cu traducătoarea Maria 

Tonu despre cartea de poeme 

„New Romantics” de 

MichaëlVandebril 

Pilchin Maria 

 

TVM, Lecturi á la carte, 5 mai, 

2018 

Dialog cu scriitoarea Moni 

Stănilă despre antologia de 

poezie „Opt” 

Pilchin Maria 

 

Radio Europa Liberă, Emisiunea 

„Punct şi de la capăt”, 27 mai 

2018. 

Literatura ca terapie. 

Dialog cu scriitoarea Tatiana 

Ţîbuleac şi jurnalistul Vasile 

Botnaru. 

Pilchin Maria 

Radio Europa Liberă, Emisiunea 

„Punct şi de la capăt”, 7 ianuarie 

2018. 

Cultura în Moldova: între 

performanţă, complexul 

capodoperei şi spiritul 

provincial. 

Dialog cu autorul Mihai Poiată 

şi jurnalistul Vasile Botnaru. 

Pilchin Maria 

„Rostul zilei” – 10 TV Maria 

S(iunie 2018) 

Anul literar 2017 Țurcanu Lucia 

„Lecturi à la carte”, TV Moldova 

1Maria Pilchin, realizator 

Discuție despre volumul de 

poezie „Azbest” (Editura Arc, 

2012) de Emilian Galaicu-Paun 

Țurcanu Lucia 

Radio Moldova, 

3 septembrie, 2018, ora 10.00-

11.00, Ediție specială a Emisiunii 

Dialog Social, dedicată începutului 

anului de studii 2018 

Școala centrată pe elev și pe 

profesor 

Goraș-Postică Viorica 

 

Emisiunea „Pauza de cafea”, Radio Ce sunt traumele sociale din Bolea Zinaida 

http://mobi.protv.md/stiri/actualitate/politistii-de-frontiera-de-la-ungheni-au-dat-peste-un-oaspete---2268551.html
http://mobi.protv.md/stiri/actualitate/politistii-de-frontiera-de-la-ungheni-au-dat-peste-un-oaspete---2268551.html
http://mobi.protv.md/stiri/actualitate/politistii-de-frontiera-de-la-ungheni-au-dat-peste-un-oaspete---2268551.html
http://mobi.protv.md/stiri/actualitate/politistii-de-frontiera-de-la-ungheni-au-dat-peste-un-oaspete---2268551.html
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Chișinău, 21 mai 2018 
 

perspectivă psihanalitică și 

cum ne-a afectat în mod 

special trauma deportărilor? 

TV Moldova 1, Reportaj „Un 

monument în memoria victimelor 

deportărilor a fost edificat în satul 

Pârliţa raionul Făleşti” de Silvia 

Hodorogea, 13 iunie 2018, 

http://trm.md/ro/social/un-

monument-in-memoria-victimelor-

deportarilor-a-fost-edificat-in-

satul-parli-a-raionul-fale-ti/ 

Un monument în memoria 

victimelor deportărilor a fost 

edificat în satul Pârliţa raionul 

Făleşti 

Cojocaru Ludmila 

, Radio Chișinău, Emisiunea 

„Istoria la Pachet” la tema Destinul 

celor deportați pe nedrept în anii 

‘40 ai secolului XX, emisiunea 

coordonată de Gh. E. Cojocaru 9 

iulie 2018, 

https://radiochisinau.md/istoria-la-

pachet-destinul-celor-deportati-pe-

nedrept-in-anii-40-ai-secolului-xx--

-71166.html 

Destinul celor deportați pe 

nedrept în anii ‘40 ai secolului 

XX 

Cojocaru Ludmila, 

Bolea Zinaida, 

Bărladeanu Virgiliu 

Radio Chișinău, Emisiunea „Istoria 

la Pachet” la tema Copilăria în 

Gulag, emisiunea coordonată de 

Gh. E. Cojocaru, 15 ianuarie 2018, 

https://radiochisinau.md/istoria-la-

pachet-copilaria-in-gulag---

62305.html 

Copilăria în Gulag Cojocaru Ludmila, 

Bărladeanu Virgiliu 

TVR Chisinau, Știri. Reportaj 

„Copiii basarabeni deportaţi de 

sovietici au mărturisit poveşti 

cutremurătoare" 

http://tvrmoldova.md/social/copiii-

basarabeni-deportati-de-sovietici-

au-marturisit-povesti-

cutremuratoare/ 

Expoziția foto-documentară 

consacrată memoriei copiilor 

deportați 

Cojocaru Ludmila 

Reportaj "Expoziție de fotografii 

cu copii deportați din Basarabia", 

https://drochia.report/deportarile-

din-basarabia/ 

Expoziția foto-documentară 

consacrată memoriei copiilor 

deportați 

Cojocaru Ludmila 

„În cătuşele Siberiei...”, o expoziție 

cu fotografii-document care 

reflectă drama copiilor basarabeni 

deportați în Siberia (GALERIE 

FOTO), 

http://www.realitatea.md/---in-

catusele-siberiei--------o-expozitie-

cu-fotografii-document-care-

reflecta-drama-siberia-copiilor-

basarabeni-deportati-in-siberia--

galerie-foto-_80237.html 

Muzeul Național de Istorie a 

Moldovei găzduiește o 

expoziție de fotografii-

document, care reflectă drama 

copiiilor basarabeni deportați 

împreună cu familiile lor în 

Siberia, în perioada anilor 1940 

- 1941. 

Cojocaru Ludmila 

http://trm.md/ro/social/un-monument-in-memoria-victimelor-deportarilor-a-fost-edificat-in-satul-parli-a-raionul-fale-ti/
http://trm.md/ro/social/un-monument-in-memoria-victimelor-deportarilor-a-fost-edificat-in-satul-parli-a-raionul-fale-ti/
http://trm.md/ro/social/un-monument-in-memoria-victimelor-deportarilor-a-fost-edificat-in-satul-parli-a-raionul-fale-ti/
http://trm.md/ro/social/un-monument-in-memoria-victimelor-deportarilor-a-fost-edificat-in-satul-parli-a-raionul-fale-ti/
https://radiochisinau.md/istoria-la-pachet-destinul-celor-deportati-pe-nedrept-in-anii-40-ai-secolului-xx---71166.html
https://radiochisinau.md/istoria-la-pachet-destinul-celor-deportati-pe-nedrept-in-anii-40-ai-secolului-xx---71166.html
https://radiochisinau.md/istoria-la-pachet-destinul-celor-deportati-pe-nedrept-in-anii-40-ai-secolului-xx---71166.html
https://radiochisinau.md/istoria-la-pachet-destinul-celor-deportati-pe-nedrept-in-anii-40-ai-secolului-xx---71166.html
https://radiochisinau.md/istoria-la-pachet-copilaria-in-gulag---62305.html
https://radiochisinau.md/istoria-la-pachet-copilaria-in-gulag---62305.html
https://radiochisinau.md/istoria-la-pachet-copilaria-in-gulag---62305.html
http://tvrmoldova.md/social/copiii-basarabeni-deportati-de-sovietici-au-marturisit-povesti-cutremuratoare/
http://tvrmoldova.md/social/copiii-basarabeni-deportati-de-sovietici-au-marturisit-povesti-cutremuratoare/
http://tvrmoldova.md/social/copiii-basarabeni-deportati-de-sovietici-au-marturisit-povesti-cutremuratoare/
http://tvrmoldova.md/social/copiii-basarabeni-deportati-de-sovietici-au-marturisit-povesti-cutremuratoare/
https://drochia.report/deportarile-din-basarabia/
https://drochia.report/deportarile-din-basarabia/
http://www.realitatea.md/---in-catusele-siberiei--------o-expozitie-cu-fotografii-document-care-reflecta-drama-siberia-copiilor-basarabeni-deportati-in-siberia--galerie-foto-_80237.html
http://www.realitatea.md/---in-catusele-siberiei--------o-expozitie-cu-fotografii-document-care-reflecta-drama-siberia-copiilor-basarabeni-deportati-in-siberia--galerie-foto-_80237.html
http://www.realitatea.md/---in-catusele-siberiei--------o-expozitie-cu-fotografii-document-care-reflecta-drama-siberia-copiilor-basarabeni-deportati-in-siberia--galerie-foto-_80237.html
http://www.realitatea.md/---in-catusele-siberiei--------o-expozitie-cu-fotografii-document-care-reflecta-drama-siberia-copiilor-basarabeni-deportati-in-siberia--galerie-foto-_80237.html
http://www.realitatea.md/---in-catusele-siberiei--------o-expozitie-cu-fotografii-document-care-reflecta-drama-siberia-copiilor-basarabeni-deportati-in-siberia--galerie-foto-_80237.html
http://www.realitatea.md/---in-catusele-siberiei--------o-expozitie-cu-fotografii-document-care-reflecta-drama-siberia-copiilor-basarabeni-deportati-in-siberia--galerie-foto-_80237.html
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Radio Chișinău, reportaj „În 

cătuşele Siberiei. Copii basarabeni 

deportaţi de regimul totalitar-

comunist în perioada anilor 1940-

1941, 1944-1953", la Muzeul 

Istoriei, 6 iulie 2018, 

https://m.radiochisinau.md/foto-in-

catusele-siberiei-copii-basarabeni-

deportati-de-regimul-

totalitarcomunist-in-perioada-

anilor-19401941-19441953-la-

muzeul-istoriei---71011.html, 

https://radiochisinau.md/-in-

catusele-siberiei-copii-basarabeni-

deportati-de-regimul-

totalitarcomunist-in-perioada-

anilor-19401941-19441953---

70937.html 

Expoziţia „În cătuşele Siberiei. 

Copii basarabeni deportaţi de 

regimul totalitar-comunist în 

perioada anilor 1940-1941, 

1944-1953" a fost vernisată 

ieri, 5 iulie, ora 15.00, la 

Muzeul Naţional de Istorie a 

Moldovei. 

 

Cojocaru Ludmila 

Ziarul Timpul, reportaj „În cătușele 

Siberiei” – expoziție de fotografii 

cu copii basarabeni deportați 

publicat în Actualitate pe 6 Iulie 

2018, 10:09, 

https://www.timpul.md/articol/in-

catuele-siberiei-–-expoziie-de-

fotografii-cu-copii-basarabeni-

deportai-132783.html, 

https://noi.md/md/afis/in-catusele-

siberiei-expozitie-de-fotografii-cu-

copii 

Muzeul Național de Istorie a 

Moldovei găzduiește o 

expoziție de fotografii-

document, care reflectă drama 

copiiilor basarabeni deportați 

împreună cu familiile lor în 

Siberia, în perioada anilor 1940 

- 1941 

Cojocaru Ludmila, 

BîrlădeanuVirgiliu 

Ziarul de Botoșani, ŞTIRI, 

Expoziţie şocantă vernisată la 

Memorialul Ipoteşti: Una dintre 

cele mai brutale măsuri –

GALERIE FOTO, 

https://www.botosaneanul.ro/stiri/e

xpozitie-socanta-vernisata-la-

memorialul-ipotesti-una-dintre-

cele-mai-brutale-masuri-galerie-

foto/ 

Centrul de Studii Mihai 

Eminescu găzduieşte începând 

de marţi poate cea mai 

dureroasă expoziţie pe care a 

avut-o vreodată. Este dedicată 

memoriei tuturor exilaților, atât 

celor care s-au întors, cât și 

celor care au murit. 

Cojocaru Ludmila, 

BîrlădeanuVirgiliu 

TV Botoșani, România, Expoziție 

foto-documentară despre 

deportările staliniste în Lituania, 

http://www.somaxtv.com/expozitie

-cutremuratoare/ 

 

Organizată de Memorialul 

Ipotești în parteneriat cu 

Consiliul Județean Botoșani, 

Muzeul de Istorie a Moldovei 

(Republica Moldova), Centrul 

de Cercetare a Genocidului și a 

Rezistenței din Lituania și 

Muzeul Victimelor 

Genocidului (Lituania), a fost 

prezentată de conf. univ., dr. 

Virgil Bîrlădeanu și dr. 

Ludmila Cojocaru din 

Cojocaru Ludmila, 

Bîrlădeanu Virgiliu 

https://m.radiochisinau.md/foto-in-catusele-siberiei-copii-basarabeni-deportati-de-regimul-totalitarcomunist-in-perioada-anilor-19401941-19441953-la-muzeul-istoriei---71011.html
https://m.radiochisinau.md/foto-in-catusele-siberiei-copii-basarabeni-deportati-de-regimul-totalitarcomunist-in-perioada-anilor-19401941-19441953-la-muzeul-istoriei---71011.html
https://m.radiochisinau.md/foto-in-catusele-siberiei-copii-basarabeni-deportati-de-regimul-totalitarcomunist-in-perioada-anilor-19401941-19441953-la-muzeul-istoriei---71011.html
https://m.radiochisinau.md/foto-in-catusele-siberiei-copii-basarabeni-deportati-de-regimul-totalitarcomunist-in-perioada-anilor-19401941-19441953-la-muzeul-istoriei---71011.html
https://m.radiochisinau.md/foto-in-catusele-siberiei-copii-basarabeni-deportati-de-regimul-totalitarcomunist-in-perioada-anilor-19401941-19441953-la-muzeul-istoriei---71011.html
https://m.radiochisinau.md/foto-in-catusele-siberiei-copii-basarabeni-deportati-de-regimul-totalitarcomunist-in-perioada-anilor-19401941-19441953-la-muzeul-istoriei---71011.html
https://radiochisinau.md/-in-catusele-siberiei-copii-basarabeni-deportati-de-regimul-totalitarcomunist-in-perioada-anilor-19401941-19441953---70937.html
https://radiochisinau.md/-in-catusele-siberiei-copii-basarabeni-deportati-de-regimul-totalitarcomunist-in-perioada-anilor-19401941-19441953---70937.html
https://radiochisinau.md/-in-catusele-siberiei-copii-basarabeni-deportati-de-regimul-totalitarcomunist-in-perioada-anilor-19401941-19441953---70937.html
https://radiochisinau.md/-in-catusele-siberiei-copii-basarabeni-deportati-de-regimul-totalitarcomunist-in-perioada-anilor-19401941-19441953---70937.html
https://radiochisinau.md/-in-catusele-siberiei-copii-basarabeni-deportati-de-regimul-totalitarcomunist-in-perioada-anilor-19401941-19441953---70937.html
https://radiochisinau.md/-in-catusele-siberiei-copii-basarabeni-deportati-de-regimul-totalitarcomunist-in-perioada-anilor-19401941-19441953---70937.html
https://www.timpul.md/articol/in-catuele-siberiei-–-expoziie-de-fotografii-cu-copii-basarabeni-deportai-132783.html
https://www.timpul.md/articol/in-catuele-siberiei-–-expoziie-de-fotografii-cu-copii-basarabeni-deportai-132783.html
https://www.timpul.md/articol/in-catuele-siberiei-–-expoziie-de-fotografii-cu-copii-basarabeni-deportai-132783.html
https://www.timpul.md/articol/in-catuele-siberiei-–-expoziie-de-fotografii-cu-copii-basarabeni-deportai-132783.html
https://noi.md/md/afis/in-catusele-siberiei-expozitie-de-fotografii-cu-copii
https://noi.md/md/afis/in-catusele-siberiei-expozitie-de-fotografii-cu-copii
https://noi.md/md/afis/in-catusele-siberiei-expozitie-de-fotografii-cu-copii
https://www.botosaneanul.ro/stiri
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.botosaneanul.ro%2Fstiri%2Fexpozitie-socanta-vernisata-la-memorialul-ipotesti-una-dintre-cele-mai-brutale-masuri-galerie-foto%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHS5kWG1I3OXYpEBG9iuCHSiL7Gxw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.botosaneanul.ro%2Fstiri%2Fexpozitie-socanta-vernisata-la-memorialul-ipotesti-una-dintre-cele-mai-brutale-masuri-galerie-foto%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHS5kWG1I3OXYpEBG9iuCHSiL7Gxw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.botosaneanul.ro%2Fstiri%2Fexpozitie-socanta-vernisata-la-memorialul-ipotesti-una-dintre-cele-mai-brutale-masuri-galerie-foto%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHS5kWG1I3OXYpEBG9iuCHSiL7Gxw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.botosaneanul.ro%2Fstiri%2Fexpozitie-socanta-vernisata-la-memorialul-ipotesti-una-dintre-cele-mai-brutale-masuri-galerie-foto%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHS5kWG1I3OXYpEBG9iuCHSiL7Gxw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.botosaneanul.ro%2Fstiri%2Fexpozitie-socanta-vernisata-la-memorialul-ipotesti-una-dintre-cele-mai-brutale-masuri-galerie-foto%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHS5kWG1I3OXYpEBG9iuCHSiL7Gxw
http://www.somaxtv.com/expozitie-cutremuratoare/
http://www.somaxtv.com/expozitie-cutremuratoare/
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Basarabia. 

Radio Moldova Tineret,, Emisiunea 
„Fierbinte Show”, , 13 martie 2018 

Prezentare în cadrul emisiunii 

„Fierbinte Show”,Radio 

Moldova Tineret, 13 martie 

2018 

Radu Dan 

Emisiunea „Fierbinte Show”,Radio 
Moldova Tineret, 23 martie 2018 

Prezentare în cadrul emisiunii 

„Fierbinte Show”, Radio 

Moldova Tineret, 23 martie 

2018 

Radu Dan 

TV Moldova 1, Emisiunea „Cine 

vine la noi”, , 15 ianuarie 2018, 

http://trm.md/ro/cine-vine-la-

noi/cine-vine-la-noi-emisiune-din-

15-ianuarie-2018/ 

Prezentare în cadrul emisiunii 

„Cine vine la noi” 

Olaru-Cemîrtan Viorica 

Radio Moldova Tineret, Emisiunea 

„Fierbinte Show”, 17 ianuarie 

2018, 

http://www.trm.md/ro/fierbinte-

show/fierbinte-show-17-ianuarie-

2018/ 

Prezentare în cadrul emisiunii 

„Fierbinte Show”, Radio 

Moldova Tineret 

Olaru-CemîrtanViorica 

Emisiunea „Interviul dimineții”, 

Radio Europa Liberă, 19 ianuarie 

2018, 

https://www.europalibera.org/a/inte

rviul-diminetii-viorica-olaru-

cemirtan/28984401.html 

Prezentare în cadrul emisiunii 

„Interviul dimineții” 

Olaru-Cemîrtan Viorica 

Radio Plai, Emisiunea cu Diana 

Enache, 29 mai 2018, 

http://www.radioplai.md/main/emi

siuni/10000970 

Despre deportările din RSS 

Moldovenească 

Petrencu Anatol 

TVR Moldova, 19.00-20.00, 19 

octombrie 2018.  

Cu Ana Blandiana şi Ioana Boca 

 

Despre Conferinţa ştiinţifică 

internaţională cu tema „Crimele 

comunismului şi memoria 

victimelor regimului totalitar-

comunist. Probleme, realizări, 

perspective de cercetare” 

Petrencu Anatol 

10TV, 19 octombrie 2018, 21:00 – 

22:00, , moderator Ion Mischevca. 

Alături cu Ana Blandiana. 

 

Despre Conferinţa ştiinţifică 

internaţională cu tema „Crimele 

comunismului şi memoria 

victimelor regimului totalitar-

comunist. Probleme, realizări, 

perspective de cercetare” 

Petrencu Anatol 

Radio Plai, cu Diana Enache, 29 mai 
2018,http://www.radioplai.md/main/
emisiuni/10000970 

„Despre deportările din RSS 
Moldovenească” 

Petrencu Anatol 

”Moldova 1” , 11 noiembrie 2018 Profilul savantului – dr. Victor 

Covaliov 

Cecan Elena 

Agro-TV Agricultura conservativă Jigău Gheorghe 

Radio Moldova Utilizarea resurselor de sol Jigău Gheorghe 

Interviu pentru Radio România Promovarea proprietății 

intelectuale la Târgul 

Internațional de Inventică 

Palamarciuc Oleg 

http://trm.md/ro/cine-vine-la-noi/cine-vine-la-noi-emisiune-din-15-ianuarie-2018/
http://trm.md/ro/cine-vine-la-noi/cine-vine-la-noi-emisiune-din-15-ianuarie-2018/
http://trm.md/ro/cine-vine-la-noi/cine-vine-la-noi-emisiune-din-15-ianuarie-2018/
http://www.trm.md/ro/fierbinte-show/fierbinte-show-17-ianuarie-2018/
http://www.trm.md/ro/fierbinte-show/fierbinte-show-17-ianuarie-2018/
http://www.trm.md/ro/fierbinte-show/fierbinte-show-17-ianuarie-2018/
https://www.europalibera.org/a/interviul-diminetii-viorica-olaru-cemirtan/28984401.html
https://www.europalibera.org/a/interviul-diminetii-viorica-olaru-cemirtan/28984401.html
https://www.europalibera.org/a/interviul-diminetii-viorica-olaru-cemirtan/28984401.html
http://www.radioplai.md/main/emisiuni/10000970
http://www.radioplai.md/main/emisiuni/10000970
http://www.radioplai.md/main/emisiuni/10000970
http://www.radioplai.md/main/emisiuni/10000970
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Creativă pentru Tineret, ICE-

USV, Suceava 7-9 iunie 2018 

 

 

Articole de popularizare a ştiinţei în ziare, reviste 

 

Numele, prenumele 

autorului 

Denumirea articolului Ziarul, revista 

Липинская Татьяна , 

Молдован Анна 

Глобальная Таксономическая 

Инициатива 

Навука, № 38 (2713) 17.09.2018 г, с. 6, 

РеспубликаБеларусь. 

Matveev Sergiu Cartierul universitar: blocul I – 

Şcoala Reală din Chişinău 

Ziarul ,,UNIVERSITATEA de Stat din 

Moldova, 27 februarie, 2018. nr. 7 (196), 

p. 5. 

Matveev Sergiu Patrimoniul cultural însecolul 

XXI. Identitate – Educaţie – 

Mentalitate 

Universitatea de Stat din Moldova, 

24august, 2018. nr. 1 (201), p. 4. 

Matveev Sergiu Finalitatearoduluimunciiunuitânăr

savant 

Universitatea de Stat din Moldova, 

28septembrie, 2018. nr. 2 (202), p. 6. 

Suveică Svetlana Revolutionary Century. 

Interviewwith Norman 

Naimark, 

Hoover Digest 2017 4, 96-104 

Suveică Svetlana 45 for 45: Interviu cu Svetlana 

Suveica, membru al Society for 

Romanian Studies, LaPunkt 2 

2018, in: 

http://www.lapunkt.ro/2018/02/45-

pentru-45-interviu-cu-svetlana-suveica/ 

Guțu Vladimir 

 

Ilustru promotor al educației Ziarul ,,UNIVERSITATEA de Stat din 

Moldova”, 

nr.10(199), 29 mai 2018 

Țurcanu Carolina 

 

Civilizația umană în contextul 

actual al globalizării (Conferința 

Internațională de educație, ediția a 

V-a) 

Ziarul ,,UNIVERSITATEA de Stat din 

moldova”, 

nr.10(199), 29 mai 2018 

Dandara Otilia 

 

Relația profesor – student și piața 

muncii 

Ziarul ,,UNIVERSITATEA de Stat din 

moldova”, 

nr.2(202), 28 septembrie 2018 

Țurcanu Carolina 

 

Rolul unor acțiuni sinclonizate Ziarul ,,UNIVERSITATEA de Stat din 

moldova”, 

nr.3(203), 30 octombrie 2018 

Dandara Otilia 

 

Educația pentru carieră, conținut 

al educației de-a lungul vieții 

Revista de teorie şi practică educaţională 

”Didactica Pro…”, nr.4-5(110-111), 

2018, p.27-30 

Goraș-Postică Viorica Cultura diplomatică, componenta 

competenței profesionale a 

managerilor de proiecte și a 

formatorilor 

Revista de teorie şi practică educaţională 

,,Didactica Pro…”, nr.4-5(110-111), 

2018, p.20-26 

Petrencu Anatol Legea despre datele cu caracter 

personal apără trecutul stalinist 

[Interviu cu istoricul Anatol 

Petrencu, director al 

Institutului de Istorie Socială 

„ProMemoria”]. În: Jurnal de 

Chişinău, 2018, 15 iunie, p. 11. 

Jurnal de Chişinău, 15 iunie 2018, 

http://www.jc.md/legea-despre-datele-cu-

caracter-personal-apara-trecutul-stalinist/ 

Petrencu Anatol, 

Cojocaru Ludmila 
Conferința științifică 

internațională „Crimele 

Site-ul USM, 25 octombrie 2018, 

http://usm.md/?p=20395&lang=ro 

http://www.jc.md/legea-despre-datele-cu-caracter-personal-apara-trecutul-stalinist/
http://www.jc.md/legea-despre-datele-cu-caracter-personal-apara-trecutul-stalinist/
http://usm.md/?p=20395&lang=ro
http://usm.md/?p=20395&lang=ro
http://usm.md/?p=20395&lang=ro
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comunismului și memoria 

victimelor regimului totalitar-

comunist. Probleme, realizări, 

perspective de cercetare”: 

eveniment de totalizare a 

cercetărilor Programului de 

Stat și prilej de articulare a 

noilor proiecte în domeniu 
Petrencu Anatol Crimele comunismului şi 

memoria victimelor 

bolşevismului: conferinţă 

ştiinţifică internaţională 

[Rubrica Cronica vieţii ştiinţifice]. În: 

http://anatolpetrencu.promemoria.md/

?p=2648 

 
Cataranciuc Sergiu Structuri matematice discrete în 

cercetările teoretico-aplicative. 

Academos, nr. 2(49), 2018, p.26-33. 

 

Participări la Forumuri, Congrese şi Simpozioane 

 

Denumirea manifestării  Participanţii 
Tematica 

prezentărilor 

Distincţii 

obţinute 

Simpozionul științific de omagiere a 

prof. Vlad Pâslaru, din cadrul 

Academiei de Științe a Moldovei, din 25 

ianuarie, 2018 

Goraș-Postică 

Viorica 

Discurs în plen pe 

marginea cărții 

”Gândind gândirea, 

gândindu-mi firea” 

Diplomă de 

participare 

Simpozionul Internațional 

KREATIKON: Creativitate-Formare-

Performanţă, Ediţia a XIV-a, 23-24 

martie 2018, ULIM, Chișinău 

Goraș-Postică 

Viorica Moderator Secțiunea 

”Științele educației” 

Diplomă de 

participare 

Simpozionul internaţional Mehedinţi – 

istorie, cultură şi spiritualitate, Ediţia a 

XI-a 7-9 mai Drobeta-Turnu Severin, 

2018 

Eremia Ion Înţelegerea româno-

sovietică din 5-9 

martie 1918: pretenţii 

şi acuzaţii 

(comunicare în plen) 

 

19
th 

International Congress of Classical 

Archaeology, Archaeology and 

Economy of the Classical World, 22nd 

– 26th May 2018, Cologne/Bonn 

Germany 

Matveev Sergiu 

Arheologie, istorie 

veche 

 

Simpozionul internaţional Mehedinţi – 

istorie, cultură şi spiritualitate, Ediţia a 

XI-a 7-9 mai Drobeta-Turnu Severin, 

2018 

Rotaru Liliana Învăţământul 

superior 

moldovenesc: între 

declaraţii şi realităţi 

(1944-1950) 

(comunicare în plen) 

 

Simpozionul Naţional Rolul mănăstirii 

Secu în viaţa religioasă a Ţării 

Moldovei.Ediţia a VII-a. 20-21 

septembrie 2018. 

Tomuleţ Valentin Consideraţii generale 

privind istoria 

mănăstirilor 

închinate din 

Basarabia în secolul 

al XIX-lea 

 

Congresul Naţional al Istoricilor 

Români. Iaşi, 29 august – 1 septembrie 

2018. 

 

Tomuleţ Valentin Tipologia includerii 

în componenţa 

Imperiului Rus a 

diferitor regiuni şi 

popoare: etapele şi 

specificul 

 

http://usm.md/?p=20395&lang=ro
http://usm.md/?p=20395&lang=ro
http://usm.md/?p=20395&lang=ro
http://usm.md/?p=20395&lang=ro
http://usm.md/?p=20395&lang=ro
http://usm.md/?p=20395&lang=ro
http://usm.md/?p=20395&lang=ro
http://usm.md/?p=20395&lang=ro
http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2648
http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2648
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încorporării 

Basarabiei 

Congresul Național al Istoricilor 

Români, Iași, 29 august – 1 septembrie 

2018. 

Dragnev Emil Arta ecleziastică în 

epoca lui Ștefan cel 

Mare și cele două 

faze ale sale din 

perspectiva 

programelor 

iconografice 

 

Simpozionul Național Rolul Mănăstirii 

Secu în viața religioasă a Țării 

Moldovei, ediția VII, Mănăstirea Secu, 

20-21 septembrie 2018. 

1, Dragnev Emil 

2. Gumenâi Ion 

3. Bercu Igor 

1.Picturaexterioară a 

bisericiiTăiereaCapul

ui Sf. Ioan 

Botezătorul a 

mănăstirii Secu. 

Observațiii 

conografice și 

epigrafice 

2.PaisieVelicikovskiş

ipăstorirea sa la 

Mănăstirea Neamț și 

Secu 

3.Unele consideratii 

privind viata lui 

PaisieVelicikovski 

de până la sălăşluirea 

sa la Muntele Athos. 

În lumina lucrărilor 

lui Andronic 

Popovici 

 

Simpozionul Internațional Monumentul 

– Tradiție și Viitor, Ediția a XX-a, Iași 

4-7 octombrie 2018, Iași, 2018. 

Dragnev Emil Observații asupra 

programului 

iconografic al 

bisericii Sf. Nicolae a 

mănăstirii Coșula 

după restaurarea 

monumentului 

 

1. Congresul Internațional al Societății 

Psihiatrilor, Narcologilor, Psihotera-

peuților și Psihologilor Clinicieni din 

Republica Moldova „Sănătatea mintală 

– o prioritate, prezență și necesitate a 

societății contemporane”, 27-29 iunie 

2018, Chișinău 

Bolea Zinaida Trauma socială și 

mecanismele de 

transmitere 

transgenerațională 

Cazul deportărilor 

din RSS 

Moldovenească 

 

2. Congresul Internațional al Societății 

Psihiatrilor, Narcologilor, 

Psihoterapeuților  și Psihologilor 

Clinicieni din Republica Moldova 

„Sănătatea mintală – o prioritate, 

prezență și necesitate a societății 

contemporane”, 27-29 iunie, 

Chișinău 

Bolea Zinaida Trauma socială și 

mecanismele de 

transmitere 

transgenerațională. 

Cazul deportărilor 

din 

RSSMoldovenească 

 

3. Simpozionul „Centenarul Unirii”, 

Fundaţia Academia Civică, Memorialul 

Victimelor Comunismului şi al 

Rezistenţei , 9-12 martie 2018, Sighet, 

România 

Cojocaru Ludmila Copilăria în Gulag: 

recuperarea unei 

experiențe istorice 

traumatice 
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4. Simpozionul „Centenarul Unirii”, 

Fundaţia Academia Civică, 

Memorialul 

Victimelor Comunismului şi al 

Rezistenţei , 9-12 martie 2018, 

Sighet, România 

Cojocaru Ludmila Prezentarea 

expoziției 

itinerante 

„Recuperarea şi 

valorificarea 

istorică a memoriei 

victimelor 

regimului totalitar-

comunist din 

RSSM. 1940-1941, 

1944-1953” 

 

5. Simpozionul „Centenarul Unirii”, 

Fundaţia Academia Civică, 

Memorialul 

Victimelor Comunismului şi al 

Rezistenţei, 9-12 martie 2018, 

Sighetu Marmației, România 

Dan Radu Relațiile 

autorităților 

românești cu 

locuitorii orașului 

Odesa, în timpul 

administrației 

românești (1941-

1944) 

 

       Forumul International al Muncii”, 

Rusia, Sankt-Petersburg, 1-2 martie 

2018 

Moșneaga  

Valeriu 

Migratia de munca 

si formarea 

diasporei 

moldovenesti: 

analiza comparata a 

tendintelor in 

primul si al doilea 

decenii al secolului 

XXI” 

 

   Congresul Internațional “By promoting 

excellence, we prepare the future”, 

Ed.XXVIII, Univ.“Apollonia”, Iași, 

România, 1-4 martie, 2018 

Covaliov Victor, 

Bobeică Valentin, 

Covaliova Olga 

Fito-catalizatorii 

aplicate în procese 

de obținere a 

biogazului; 

Metode și aparate 

pentru activarea 

apei 

 

Simpozionul Anual de Proprietate 

Intelectuală „Lecturi AGEPI”, ed. a 

XX-a, 25 aprilie 2018 

Covaliov Victor, 

Bobeică Valentin 

 

Conceptul al 

proceselor 

ecologice energo-

eficiente de tratare 

a deșeurilor 

organice 

 

International Smart Grid and Cities 

Congress and Fair ICSG, Istanbul, 

Turkey, 25-26 April 2018 / ICSG - 

Congresul Internațional și Expoziția 

de Urbanism și Rețele Urbane 

Inteligente 

Covaliova Olga Procese și reactoare 

noi elaborate la 

USM pentru stații 

locale mice de 

epurare a apei 

 

FoForumul moldo-german pentru 

cooperare energetică. Chișinău, 

Moldova, Jolly Alon, 24-26 august, 

2018 

Covaliov Victor, 

Ungureanu 

Dumitru, 

Covaliova Olga 

Procese intensive 

de obținere a 

biogazului 

 

2]21stInternational Symposium “The Gonţa Maria Procesul de  
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Environment and The Industry” 

SIMI 2018, Book of Abstracts, 

Bucharest, Romania, 19-22 

september 

electroflotare a 

substanțelor 

auxiliare și a 

colorantului roșu 

direct din apele 

reziduale textile. 

5-й міжнародний конгрес Захист 

навколишнього 

середовища.Енергоощадність.Збал

ансоване природокористування, 

24-27 september 

Mocanu Larisa Oxidarea catalitică 

a substanțelor 

auxiliare și a 

colorantului roșu 

direct din apele 

reziduale textile. 

 

XIVth International Symposium 

“Priorities of Chemistry for a 

Sustainable Development” 

(PRIOCHEM), Bucharest, Romania, 

10-12 octombrie 2018 

Covaliov Victor, 

Bobeică Valentin, 

Ungureanu 

Dumitru, 

Covaliova Olga 

Producerea 

biogazului în 

condiții 

avantajoase; 

Separarea 

bioxidului de 

carbon și utilizarea 

lui pentru creșterea 

microalgelor; 

Stimulătorii ai 

procesului de 

producere a 

biogazului 

 

Congresul Internațional ,,By 

promoting excellence, we prepare the 

future”, Ed.XXVIII, Univiversitatea 

Apollonia”, Iași, România, 1-4 

martie 2018 

 

 

Covaliov Victor, 

Bobeică Valentin, 

Ungureanu 

Dumitru, 

Covaliova Olga 

  

Simpozionul Anual de Proprietate 

Intelectuală „Lecturi AGEPI”, ed. a 

XX-a 25 aprilie 2018 

Covaliov Victor, 

Bobeică Valentin, 

Ungureanu 

Dumitru, 

Covaliova Olga 

  

VI
th

 International Smart Grid and 

Cities Congress and Fair ICSG, 

Istanbul, Turkey, 25-26 April 2018 / 

ICSG - Congresul Internațional și 

Expoziția de Urbanism și Rețele 

Urbane Inteligent 

Covaliov Victor, 

Bobeică Valentin, 

Ungureanu 

Dumitru, 

Covaliova Olga 

  

Forumul Moldo-German pentru 

Cooperare Energetică, 

Chișinău, Jolly Alon, 24-26 

august 2018 

 

Covaliov Victor, 

Bobeică Valentin, 

Ungureanu 

Dumitru, 

Covaliova Olga 
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Participări la Conferinţe 

 

Conferința de totalizare a proiectului 

,,O lume de văzut- Educație prin 

film” 8 septembrie 2018, organizat 

de MECC și organizația 

internațională People in need, 

reprezentanța Chișinău 

Goraș-Postică 

Viorica 
,,O lume de văzut- 

Educație prin film” 

Diplomă de 

participare 

III Мiжнароднанауково-

практичнаконференцiя „Актуальнi 

проблемипочатковоï освiтита 

iнклюзивногонавчання”, 

Universitatea Naţională „Ivan 

Franco”, Lvov, Ukraina, 

3-4 aprilie 2018 

   

Conferință de lansare a Platformei 

COMpEC: Comunitatea pentru o 

educație de calitate, organizată de 

Fundația Soros-Moldova, 25 

septembrie, 2018 

Goraș-Postică 

Viorica 
,,Comunitatea 

pentru o educație 

de calitate” 

Diplomă de 

participare 

II Мiжнароднанауково-

практичнаконференцiя  

«Освіта і формування 

конкурентоспроможності фахівців 

в умовах євроінтеграції», 

Universitatea de Stat din Mukacevo, 

Ukraina,  

25-26 octombrie 2018 

Şevciuc Maia 

 

,,Role of alternative 

training strategies 

in superior school” 

Diplomă de 

participare 

II Мiжнароднанауково-

практичнаконференцiя  

«Освіта і формування 

конкурентоспроможності фахівців 

в умовах євроінтеграції», 

Universitatea de Stat din Mukacevo, 

Ukraina,  

25-26 octombrie 2018 

Dandara Otilia ,,Role of alternative 

training strategies 

in superior school” 

Diplomă de 

participare 

Conferința națională cu prezentare 

internațională publică a raportului 

”Educație pentru drepturile omului 

în învățământul preuniversitar din 

Republica Moldova” din 6 

noiembrie, 2018, Asociația 

PROMO-Lex 

Goraș-Postică 

Viorica 
„Educație pentru 

drepturile omului 

în învățământul 

preuniversitar din 

Republica 

Moldova” 

Diplomă de 

participare 

Conferința științifică națională cu 

participare internațională „Integrare 

prin Cercetare şi Inovare” din 8-9 

noiembrie, 2018, USM, Chișinău 

Goraș-Postică 

Viorica 
Moderator al 

Atelierului  

„Științe ale 

Educației” 

Diplomă de 

participare 

Conferinţă Ştiinţifică Internaţională 

”Confruntarea educației cu nevoile 

lumii contemporane”,  

Pitești, Romania, 

9-10 noiembrie, 2018 

Dandara Otilia 

 

,,Confruntarea 

educației cu nevoile 

lumii contemporane” 

Diplomă de 

participare 
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Conferința de bilanț a proiectului PNUD 

,,Platforma Educație și Sport pentru 

sporirea măsurilor de încredere pe 

ambele maluri ale Nistrului”, organizat 

de CE PRO DIDACTICA, în colaborare 

cu Centrul de programe educaționale și 

sociale inovative din regiunea 

transnistreană, la LT ,,Aristotel” din 

Chișinău în data de 16 noiembrie, 2018 

Goraș-Postică 

Viorica 

,,Platforma Educație 

și Sport pentru 

sporirea măsurilor de 

încredere pe ambele 

maluri ale Nistrului” 

Diplomă de 

participare 

Conferința Științifică Internațională 

Curriculumul școlar: provocări și 

oportunități de dezvoltare”, 7 decembrie 

2018 din Cadrul Institutului de Științe 

ale Educației 

Goraș-

PosticăViorica 

Participare la 

secțiunea IV 

,,Formarea 

vorbitorului cult al 

limbii române prin 

prisma 

curriculumului 

școlar” 

Diplomă de 

participare 

Conferința Științifică Națională ,,Știința 

Deschisă”, Instititul de Dezvoltare a 

Societății Informaționale (IDSI) - AȘM, 

prezentare în cadrul dezbaterilor a 

conceptului de Resurse Educaționale 

Deschise/ RED 

Goraș-Postică 

Viorica 

,,Știința Deschisă” Diplomă de 

participare 

Conferinţa ştiinţifică ,,Schimbare sau 

continuitate? Civilizaţii de la 

sfârşitulmileniului II şi prima jumătate a 

mileniului I a. Chr.Înspaţiul carpato-

balcanic”. Institutul de Cercetări Eco-

muzeale Tulcea, 25-27 mai 2018, 

CilicDere, România 

Niculiță Ion, 

Zanoci Aurel,  

Băț Mihail 

Arheologie, istorie 

veche 

 

17th International Colloquium of 

funerary archaeology ,,Border Guards 

of the Passes, from the Fortresses and 

the Graves. The Bronze and Iron Ages” 

(TârguJiu, GorjCounty (Romania) 4th-

7th October  2018 

Niculiță Ion, 

Zanoci Aurel,  

Băț Mihail 

Arheologie, istorie 

veche 

 

Conferinţa ştiinţifică internaţională 

„Patrimoniul cultural – cercetare, 

valorificare, promovare” (Ediţia a X-a), 

InstitutulPatrimoniului Cultural, 

Chişinău, 30-31 mai 2018 

Niculiță Ion, 

Zanoci Aurel, 

Matveev Sergiu, 

Corobcean Andrei 

Arheologie, istorie 

veche 

 

Humboldt-

Kolleg:Chronologieindenarchälogische

Forschungen. 

DieChronologiedervorrömischenEisen-

undfrühenKaiserzeitim 

MittelundSüdosteuropa:ProblemeundPe

rspektiven (Chişinău,08.-09 

November2018). 

Niculiță Ion, 

Zanoci Aurel, 

Matveev Sergiu, 

Corobcean Andrei, 

 Băț Mihail 

Arheologie, istorie 

veche 

 

Conferințaștiințificăinternațională 

„Cercetăribioarheologiceșietnoculturaleî

nSud-EstulEuropei” (CrihanaVeche, 14-

16 august 2018). 

Corobcean Andrei Arheologie, istorie 

veche 

 

Manifestare ştiinţifică dedicată 

împlinirii a 100 de ani de la Unirea 

Basarabiei cu România, 27 martie 2018 

Eremia Ion Imperialismul 

bolşevic sau cum 

locuitorii Basarabiei 
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au devenit cetăţeni 

sovietici (1917-

1941).  

Lecţie publică la 

Universitatea din 

Oradea 

Conferinţa internaţională Marea Unire a 

Românilor (1918) – Istorie şi 

Actualitate, Iaşi, 22-24 martie 2018 

Eremia Ion Basarabia 

românească – 

consecinţele Marii 

Uniri 

 

Conferinţă ştiinţifică internaţională. 

Europa Centrală la „... spargerea lumii”. 

Declaraţia de autodeterminare de la 

Oradea din 12 octombrie 1918; Oradea 

9-11 octombrie 2018. 

Eremia Ion Două Declaraţii de 

independenţă 

adoptate în 

Basarabia: context 

politic şi consecinţe 

(comunicare în plen) 

 

Conferinţa internaţională Teme şi 

metode de cercetare în istorie şi 

filologie, Ediţia a XV-a, Oradea 14-16 

noiembrie 2018 

Eremia Ion Declaraţia de 

Independenţă a 

Republicii Moldova 

– principii de 

abordare 

metodologică 

(comunicare în plen) 

 

Conferinţa internaţională Latinitate, 

Romanitate, Românitate, a II-ediţie, 

Chişinău, 22-24 noiembrie 2018 

Eremia Ion Spaţiul est.carpatic 

din secolele X-XIII 

în istoriografia 

contemporană 

 

Conferința ştiinţifică internațională 

Basarabia în cadrul României Mari/ De 

la Sfatul Țării la Pactul Molotov 

Ribbentrop Iasi, România, 10-11 mai, 

2018 

Rotaru Liliana  Rotaru Liliana. 

Dialectica 

hibridizării 

învățământului 

superior din RSS 

Moldovenească. 

Rezumat 

 

Conferinţă ştiinţifică internaţională. 

Europa Centrală la „... spargerea lumii”. 

Declaraţia de autodeterminare de la 

Oradea din 12 octombrie 1918; Oradea 

9-11 octombrie 2018. 

Dragnev Emil, 

Rotaru Liliana 

Un război uitat. 

Prima conflagraţie 

mondială în 

învpţământul, 

istoriografia şi 

memoria colectivă a 

URSS 

 

Conferinţa internaţională Teme şi 

metode de cercetare în istorie şi 

filologie, Ediţia a XV-a, Oradea 14-16 

noiembrie 2018 

Rotaru Liliana Surse şi metode de 

cercetare a politicii 

sovietice în 

învăţământul 

superior din RSS 

Moldovenească  

 

Conferinţa internaţională Latinitate, 

Romanitate, Românitate, a II-ediţie, 

Chişinău, 22-24 noiembrie 2018 

Rotaru Liliana Politica lingvistică a 

regimului comunist 

în învăţământul 

superior din RSS 

Moldovenească 

(comunicare în plen) 

 

Conferinţa ştiinţifică: Identităţi 

colective şi medii culturale în Orizontul 

istoriei. Realizări şi perspective în 

Tomuleţ Valentin Un conflict în lumina 

certărilor de 

antropologe istorică: 
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cercetările de antropologie istorică. 

Chişinău, 3 septembrie 2018 

cazul moşierilor 

Iordache şi 

Sandulache Tomuleţ 

contra locuitorilor 

târgului Lăpuşna 

(primele decenii ale 

secolului al XIX-lea) 

Conferinţa ştiinţifică naţională 

„Protoiereul Mihail Ceachir – un 

cărturar al bisericii din Basarabia”. 

Chişinău, 10 septembrie 2018 
 

Tomuleţ Valentin Populaţia creştin-

ortodoxă şi 

confesiunile 

religioase din 

Basarabia reflectate 

în statistica din 1828 

 

Conferinţa Ştiinţifică a Muzeului 

Naţional de Arheologie şi Istorie a 

Moldovei (ediţia a XXVIII-a), 18-19 

octombrie 2018. 
 

Tomuleţ Valentin Recensămintele şi 

statistica oficială rusă 

– surse importante 

pentru studierea 

istoriei moderne a 

Basarabiei 

 

Conferinţa ştiinţifică internaţională 

„Perspectivele şi Problemele 

Integrării în Spaţiul European  al 

Cercetării şi Educaţiei” , organizată 

de Universitatea de Stat din Cahul 

„Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Cahul, 

7 iunie 2018 

Tomuleţ Valentin Recensămintele şi 

statistica oficială rusă 

– surse importante 

pentru studierea 

demografiei şi 

situaţiei social-

economice a 

Basarabiei în prima 

jumătate a secolului 

al XIX-lea 

 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională: 

Relaţiile polono-moldoveneşti la 

centenarul redobândirii 

independenţei de către Polonia. 22 

octombrie 2018 

Tomuleţ Valentin Şleahtici polonezi în 

statistica rusă din 

1820 

 

Conferinţa internaţională „Latinitate, 

romanitate, românitate”, Ediţia a II-

a, Chişinău 22-24 noiembrie 2018 
 

Tomuleţ Valentin Etapele şi specificul 

constituirii în 

Basarabia a 

burgheziei 

comerciale (1812-

1868) 

 

Conferința internațională „Noi tendințe 

în predarea limbajelor de specialitate în 

contextul racordării învățământului 

superior la cerințele pieții muncii”. 

Ediția a III-a. USM, Chișinău, 26 

octombrie 2018. 

Pilchin Maria Gândirea critică în 

poezia basarabeană 

de după 2000 

 

Patrimoniul cultural: cercetare, 

valorificare, promovare. Conferința 

științifică internațională. Ediția a X-a: 

Prin știință spre cunoașterea 

patrimoniului național, Chișinău, 30-31 

mai, 2018. 

DragnevEmil Interacțiunea 

ciclurilor 

iconografice în 

pictura naosurilor 

bisericilor din 

Moldova în epoca lui 

Ștefan cel Mare 

 

Conferința internațională, Latinitate, 

Romanitate, Românitate, a II-a 

1, Dragnev Emil 

2, Gumenâi Ion 

3. Bercu Igor 

1.Ciclul hramului 

în pictura din 
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ediție, Chișinău, 22-24 noiembrie 

2018. 
 

Moldova secolelor 

XV-XVI. 

2.Romanitatea 

elementului 

autohton pe 

paginile 

periodicului 

„Luminătorul” 

3. Fundațiile pioase 

islamice de pe 

teritoriul Țării 

Moldovei în timpul 

stăpânirii otomane 

(sf. sec. al XV-lea - 

înc. sec al XVII-

lea) 
Conferința științifică anuală a Muzeului 

Național de Artă al Moldovei, Chișinău, 

26 noiembrie 2018 

Dragnev Emil Un izvod rarisim al 

scenei Mormântul 

pecetluit în picturile 

murale de la biserica 

Sf. Nicolae a 

mănăstirii Coșula, 

 

Școala Internațională de Metodologie în 

Științele Socio-Umane Conferința 

Științifică Internațională Ediția a III-a 

11-14 Noiembrie 2018 

Gumenai Ion Sursele istorice în 

restabilirea 

portretului antrologic 

a comunităţii 

armeneşt din 

Basarabia la 

inceputul secolului 

XX. 

 

Conferința științifică internațională 

„Materials Physics and Materials 

Science - 2018”, Paris, Franța; 

raportul invitat de tip ,,Keynote” 

Nica Denis Phonon engineering 

at nanoscale 

Certificat de 

Recunoaștere 

Conferința științifică internațională 

„9th International Conference on 

Materials Science and Condensed 

Matter Physics”, Chișinău, Moldova; 

raportul oral de tip ,,Keynote” 

 Nica Denis Theory of phonon 

specific heat in 

graphene 

----- 

Conferința științifică internațională 

„9th International Conference on 

Materials Science and Condensed 

Matter Physics”, Chișinău 2018  

Paladi Florentin Bifurcation, stability 

and sensitivity 

analysis of the 

thermodinamic 

systems equilibrium 

states 

----- 

Conferința științifică națională cu 

participarea internațională „Integrare 

prin cercetare și inovare”, Chișinău 

2018  

Railean Igor Fononi acustici în 

structurile 

nanodimensionale 

Si/Ge/Si și Ge/Si/Ge 

----- 

Conferința științifică națională cu 

participarea internațională „Integrare 

prin cercetare și inovare”, Chișinău, 

8-9 noiembrie  

Cliucanov 

Alexandr 

Намагниченность 

насыщения 

ферромагнетика 

----- 
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6. Conferința Internațională „Fațete ale 

Comunismului în România și în R(A)SS 

Moldovenească. Politică, societate și 

economie”, 21-22 iunie Iași, România 

Bolea Zinaida Dimensiuni ale 

traumei în fenomenul 

deportărilor din RSS 

Moldovenească 

 

7. Conferința Științifico-practică cu 

participarea Internațională „Profilaxia 

sindromului burn-out în sistemul 

medical prin dezvoltarea rezilienței 

emoționale, 10-13 mai 2018, Chișinău 

Bolea Zinaida Valențe 

transferențiale și 

contra transferțiale în 

interviurile cu 

persoanele deportate 

 

8. The Fifth International Conference on 

Adult Education „Education for values: 

continuity and context”, 25-28aprilie, 

Iași (România), Chișinău (Republica 

Moldova)  

Bolea Zinaida Interviewer's 

Perspective on 

Psychotherapeutic 

Aspects Specific to 

Interviews with 

Deported Persons 

 

9. Conferința Științifico-practică cu 
participarea Internațională „Profilaxia 
sindromului burn-out în sistemul 
medical prin dezvoltarea rezilienței 
emoționale, 10.05 – 13.05. 2018, 
Chișinău 

Bolea Zinaida Valențe 

transferențiale și 

contratransferțiale în 

interviurile cu 

persoanele deportate 

 

10. Conferința Internațională „Fațete ale 

Comunismului în România și în 

R(A)SSMoldovenească. Politică, 

societate și economie”, 21-22 iunie, 

Iași, România 

Bolea Zinaida Dimensiuni ale 

traumei în 

fenomenul 

deportărilor din 

RSSMoldoveneasc

ă 

 

11. The Fifth International Conference on 
Adult Education „Education for values: 
continuity and context”, 25-28 aprilie, 
Iași (România), Chișinău (Republica 
Moldova) 

Bolea Zinaida Interviewer’s 

Perspective on 

Psychotherapeutic 

Aspects Specific to 

Interviews with 

Deported Persons 

 

12. Conferința Științifică Internațională 

„Crimele comunismului și memoria 

victimelor regimului totalitar comunist: 

probleme, realizări, perspective de 

cercetare”, 19 octombrie, 2018, Chișinău 

Bolea Zinaida Defense psihice în 

procedura reamintirii 

traumatismului 

social. 

 

13. Conferinţa ştiinţifică naţională 

„Lanțul Generațiilor: locuri ale 

memoriei și cultură a trecutului”, 

organizată de Muzeul Memorial 

„Nicolae Bălcescu” în cooperare cu 

Institutul de Cercetări Socio-Umane 

„C.S. Nicolăescu Plopșor” al 

Academiei Române, Ediţia a III-a, 5-

6 mai 2018, jud. Vâlcea, România 

Cojocaru Ludmila  Casa părintească, în 

cazul basarabenilor 

deportați în Siberia și 

Kazahstanul de 

Nord: între 

documentul istoric și 

mărturia orală 

 

14. Conferinţa ştiinţifică naţională 
„Proiectul identitar românesc. 1848-
1949”. Sibiu, 20-22 septembrie 

Cojocaru Ludmila Generația Unirii în 

memoriile 

victimelor 

deportărilor 

staliniste din 

Basarabia: 
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documente și 

mărturii de istorie 

orală   

(comunicare în 

plen) 

15. Conferințele Unirii – Simpozion 

Internațional „Unirea Basarabiei cu 

România (27 martie – 9 aprilie 

1918)”, 30 martie 2018, 

Universitatea „Constantin Brâncuși”, 

Târgu Jiu, România 

Cojocaru Ludmila  Represiunea 

organelor OGPU și 

NKVD asupra 

deputaților Sfatului 

Țării: documente și 

mărturii de istorie 

orală 

(conferință publică) 

 

16. Conferința Internațională „De ce nu a 

fost posibilă pacea după încheierea 

primului război mondial și cum să 

evităm greșelile istoriei”, 9-11 

noiembrie 2018, Baia Mare 

Cojocaru Ludmila  

 

Copiii și războiul: 

o altă lectură a 

perioadei de 

sovietizare forțată a 

Transnistriei și 

Basarabiei 

 

17. Conferinţa ştiinţifică naţională 

„Identități colective și medii 

culturale în orizontul istoriei”. Ediţia 

a III-a. Institutul de Istorie, USM, 

Chişinău, 3 septembrie 2018 

Cojocaru Ludmila  

 

Cultura memoriei și 

comemorarea 

victimelor 

represiunilor 

staliniste în 

Basarabia: acțiuni, 

politici și comunități 

locale 

 

18. Conferință publică din ciclul EX-

CATHEDRA: Prelegerile Școlii 

Doctorale „Istorie. Civilizație. 

Cultură”, Facultatea de Istorie și 

Filozofie, UBB Cluj, 26 octombrie 

2018, Aula Ferdinand, Institutul de 

Istorie Națională, Cluj Napoca, 

România  

Cojocaru Ludmila, 

Bîrladeanu Virgiliu 

 

Istoria și memoria 

represiunilor 

staliniste în 

Basarabia. 

Experiența unui 

proiect de cercetare 

(conferință publică) 

 

19. Conferința Internațională “Soviet 

post-war (1945-1956) deportations in 

the countries of central and eastern 

Europe”, Conferința Internațională, 4 

October 2018, Vilnius, Lituania 

Cojocaru 

Ludmila, 
BîrladeanuVirgiliu 

History and Memory 

of Stalinist 

Deportations in the 

Moldavian SSR: 

contexts, discussions, 

and results of 

research 

 

20. Conferință științifică internațională 

„Crimele comunismului și memoria 

victimelor regimului totalitar-

comunist. Probleme, realizări, 

perspective de cercetare”, Chișinău, 

19-20 octombrie 2018 

Cojocaru Ludmila Istoria represiunii 

politice și a 

deportărilor în 

masă ca experiență 

la vârsta copilăriei 

(comunicare în 

plen) 

 

21. Conferinţa internaţională „Întrebări 

actuale ale cercetărilor din lingvistică 

şi metodologia predării DAF”, 24-26 

aprilie 2018, Chişinău  

Corman Galina Das 

Bessarabiendeutsch

e-Bild in der 

russischen 
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zeitgenössischen 

Reiseliteratur im 

19. Jahrhundert 

22. Conferință științifică internațională 

„Crimele comunismului și memoria 

victimelor regimului totalitar-

comunist. Probleme, realizări, 

perspective de cercetare”, Chișinău, 

19-20 octombrie 2018 

Cotovițcaia Galina Participare 

organizare 

eveniment și 

discuții 

 

23. Conferinţa ştiinţifică studenţească la 

Facultatea de Istorie şi Filosofie a 

USM, 2 martie 2018, Chișinău 

Cucovici Alina 

(coord. șt.: Anatol 

Petrencu) 

Pavel Curoş despre 

munca şi viaţa în 

Siberia (1949-

1953) 

 

 

24. Simpozionul „Centenarul Unirii”, 

Fundaţia Academia Civică, 

Memorialul 

Victimelor Comunismului şi al 

Rezistenţei, 9-12 martie 2018, 

Sighetu Marmației, România 

Dan Radu Relațiile 

autorităților 

românești cu 

locuitorii orașului 

Odesa, în timpul 

administrației 

românești (1941-

1944) 

 

25. Conferinţa ştiinţifică internaţională 

„Perspectivele şi problemele integrării în 

spaţiul european al cercetării şi 

educaţiei”, 7 iunie 2018, Cahul, 

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu 

Haşdeu” 

Dan Radu  Perspectivele și 

problemele 

integrării în spațiul 

european al 

cercetării și 

educației 

 

26. Conferința științifico-practică 

internațională „Contribuția tinerilor 

cercetători la dezvoltarea administrației 

publice”, ediția a IV-a, Academia de 

Administrare Publică, Chișinău, 23 

februarie 2018, Chișinău 

Dan Radu Administrarea 

orașului Odesa de 

către administrația 

românească 1941-

1944 

 

27. Conferinţa ştiinţifică naţională 

„Identități colective și medii culturale în 

orizontul istoriei”. Ediţia a III-a. 

Institutul de Istorie, USM, Chişinău, 3 

septembrie 2018 

Dan Radu Participare 

organizare 

eveniment și 

discuții 

 

28. Conferință științifică internațională 

„Crimele comunismului și memoria 

victimelor regimului totalitar-comunist. 

Probleme, realizări, perspective de 

cercetare”, Chișinău, 19-20 octombrie 

2018 

Dan Radu Participare 

organizare 

eveniment și 

discuții 

 

29. Conferința Internațională ,,Promoting 

International Dialogue and Protecting 

Cultural Heritage in the Caucasus”, 

Malmö University, Suedia, 5-6 

decembrie 2018 

Olaru-Cemîrtan 

Viorica 

The role of 

Intangible Cultural 

Heritage (ICH) for 

Sustainable 

Development 

 

30. Conferinţa internaţională ştiinţifico-

practică „Transformările memoriei 

istorice”, 22-23 februarie 2018, Viniţa, 

Petrencu Anatol Восстановление 

травмированной 

памяти (на основе 
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Universitatea Naţională din Doneţk 

„Vasili Stus” 
устной истории 

депортированных 

людей из 

Молдавской ССР, 

1941, 1949, 1951 

гг.) 
31. Conferinţa internaţională ştiinţifico-

practică „Transformările memoriei 

istorice”, 22-23 februarie 2018, Viniţa, 

Universitatea Naţională din Doneţk 

„Vasili Stus” 

Petrencu Anatol Prezentarea Colecției 

de carte „Arhivele 

Memoriei”, vol. I-IV 

 

 

32. Conferinţa ştiinţifică internaţională 

„Perspectivele şi problemele integrării în 

spaţiul european al cercetării şi 

educaţiei”, 7 iunie 2018, Cahul, 

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu 

Haşdeu” 

Petrencu Anatol „Cozi de topor au 

fost şi vor fi 

întotdeauna peste 

tot…” [Ecaterina 

Chele]: despre 

colaboraţionismul 

basarabeano-

sovietic în 

memoriile 

deportaţilor” 

 

33. Conferinţa ştiinţifică internaţională 

„Crimele comunismului şi memoria 

victimelor regimului totalitar-comunist. 

Probleme, realizări, perspective de 

cercetare”, 19-20 octombrie 2018, 

Chișinău 

Petrencu Anatol Locul şi importanţa 

memoriilor în 

cercetarea 

trecutului totalitar-

comunist (cazul 

RSS 

Moldovenească) 

 

34. Conferinţa ştiinţifica naţională cu 

participare internaţională „Primul 

Război Mondial în istoria sudului 

Basarabiei”, 7 noiembrie 2018, Ceadâr-

Lunga, Sala Mare a Administraţiei 

raionului Ceadâr-Lunga 

Petrencu Anatol Soarta prizonierilor 

de război din 

cadrul Primului 

Război Mondial şi 

prizonierilor 

Gulagului: general 

şi particular 

 

35. Conferinţa ştiinţifică internaţională cu 

tema „Latinitate, romanitate, 

românitate”, 23 noiembrie 2018, USM, 

Facultatea de Istorie şi Filosofie 

Petrencu Anatol Importanţa ştiinţifică 

a memoriilor în 

cercetarea trecutului: 

cazul deportaţilor din 

RSS Moldovenească 

Moderator; 

Membru al 

Comitetului 

ştiinţific. 

 

36. Conferinţa ştiinţifică naţională 

„Identități colective și medii culturale în 

orizontul istoriei”. Ediţia a III-a. 

Institutul de Istorie, USM, Chişinău, 3 

septembrie 2018 

Petrencu Anatol Memorii 

împrumutate: cazul 

Bulgariei 

 

Conferința Științifică Internațională 

,,Probleme moderne de matematică și 

aplicații în științe naturale și tehnologii 

informaționale” 

Buzatu Radu BLP modelling of 

the convex cover 

problem of a graph 

 



344 

 

Conferința Anuală a Societăți de Științe 

Matematice din România, SSMR-2018 

Buzatu Radu Divizarea grafului în 

mulțimi d-convexe. 

Unele aplicații. 

 

Conferința Internațională ,,Modelare 

Matematică, Optimizare şi Tehnologii 

Informaţionale” MMOTI-2018 

Buzatu Radu Formularea 

problemei de 

acoperire d-convexă 

netrivilă maximă a 

grafului neorientat în 

termeni de proramare 

liniară binară 

 

A XXVI-a Conferință de Matematică 

Aplicată şi Industrială CAIM 2018 

Buzatu Radu Improvement of the 

administrative-

territorial structure 

using mixed integer 

linear programming 

 

Conferința Internațională ,,Modelare 

Matematică, Optimizare şi Tehnologii 

Informaţionale” MMOTI-2018 

Grigoriu Nicolae Grafurile tranzitiv 

orientabile în 

soluționarea 

problemelor 

aplicative 

 

A XXVI-a Conferință de Matematică 

Aplicată şi Industrială CAIM 2018 

Grigoriu Nicolae Kernels in 

Transitively 

Orientable Graphs 

 

Conferința Internațională ,,Modelare 

Matematică, Optimizare şi Tehnologii 

Informaţionale” MMOTI-2018 

Lazari Alexandru Aspecte de 

paralelism la 

caracterizarea 

probabilistică a 

repartiţiilor recurent 

liniare omogene 

 

Conferința Anuală a Societăți de Științe 

Matematice din România, SSMR-2018 

Lazari Alexandru Aspecte de 

paralelism la 

caracterizarea 

sistemelor cu 

secventa finala de 

stari 

 

Conferința Drupal Transilvania Grigoriu Nicolae   

The 3rd Eastern Partnership  

E-Infrastructure Conference EaPEC 

2018 that will be hosted by RENAM, 

the Research and Educational 

Networking Association of  Moldova, in 

Chisinau on 17-18 October 2018. 

Cataranciuc Sergiu, 

dr. hab., prof. univ., 

Hâncu Boris, dr., 

conf. univ. 

Tematica conferinței 

a fost axată pe e-

Infrastructuri, cum ar 

fi rețeaua 

paneuropeană 

GÉANT pentru 

excelență științifică, 

cercetare, educație și 

inovare și servicii 

oferite de rețelele 

naționale de 

cercetare și educație, 

precum și probleme 

de colaborare 

națională și 

internațională în 

aceste domenii. 
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Conferința Internațională de 

Psihologie Aplicată „Actualități și 

perspective în cercetarea 

psihologică” (Chișinău, USM, 29-30 

noiembrie 2018) 

Cojocaru Natalia Managing multiple 

challenging role: 

family, work and 

professional 

development 

Diplome de 

participare  

Tolstaia Svetlana Metaphorical 

associative cards in 

the situation of 

choice 

 

Șaitan Viorica Work-family 

conflict, role 

commitment and 

organizational 

support to employees 

from Moldova 

 

Pascari Rodica Scenarios of 

intervention in the 

work-family conflict 

 

Pascari Rodica Methodological 

aspects in evaluating 

emotional work 

 

1. Conferința științifică cu participare 

internațională „Integrare prin cercetare 

și inovare” (Chișinău, 8-9 noiembrie 

2018) 

Cojocaru Natalia Repere privind 

procesul de evaluare 

a programelor de 

intervenție 

psihosocială în 

organizații 

Diplome de 

participare  

Tolstaia Svetlana Manifestarea 

conflictului muncă-

familie la femei cu 

funcții de conducere 

 

Turchină Tatiana Programe de 

prevenire a 

fenomenului bullying 

 

Șaitan Viorica Epuizare emoțională, 

satisfacție de viață și 

conflict muncă-

familie la angajații 

din Republica 

Moldova 

 

Pascari Rodica Manifestarea muncii 

emoționale la diferite 

categorii de angajați 

 

Pascari Rodica Intervenția și 

schimbarea 

organizațională în 

sectoarele public și 

privat 

 

2nd SCIENVIR International 

Conference ,,Scientific Convergence 

and Interdisciplinarity in EU 

Environmental Research”, June 7th-

Paladi Florentin 

Bulimaga Tatiana 

Manolescu Irina 

Universities 

involvement in the 

sustainable 

development field 

prezentare 
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9th, 2018. Iaşi, Romania 
 

Savva Marianna 

Manolescu Irina 

Competencies 

oriented to the 

sustainable 

development in a 

long life learning 

context 

prezentare 

conferinta internationala“Migration: 

the Challenge of European States”, 

Slovacia, Trnava, Universitatea 

Sfintelor Cyril & Methodius, 26-27 

aprilie 2018.  

Moșneaga Valeriu  “The migration 

crisis (2014-2016) 

in the European 

Union: the 

characteristics and 

lessons for the 

future”. 

 

Conferinta naţională “Provocările 

demografice din Republica 

Moldova: cauze, efecte și modalități 

de soluționare bazate pe experiența 

internațională”, Chişinău, Academia 

de Ştiinţe a Moldovei, 3 aprilie 2018  

Moșneaga Valeriu  “Evolution of the 

Migration and 

Diaspora Policy in 

the Republic of 

Moldova” 

 

 

Conferinţa naţională ,,Aspecte 

interdisciplinare ale învățământului 

superior contemporan”, Chişinău, 10 

mai 2018 

Moșneaga Valeriu  ,,Aspecte de 

securitate în 

contextul crizei 

migraționale în UE 

(2014-2016)” 

 

Final Conference of the MPF Action 

,,Support for the Moldovan Call 

Centre for Migrants”, Chisinau, 31 

octombrie 2018  

Moșneaga Valeriu  Migratia in / din 

Republica Moldova 

 

 

Conferința științifico-practică 

internațională Teoria și practica 

administrării publice, Chișinău. 

AAP, 17 mai, 2018  

Iațco Mariana O analiză asupra 

varietății de 

abordare a 

termenului 

„diaspora” 

 

Scientific conference ,,Migration: 

The Challenges of European States”, 

Slovacia, April, 2018. 

 

Turco Tatiana Moldovan Labor 

Migrants in the EU 

Countries: Status 

and Perspectives 

(Based on 

Sociological Resea

rch in Germany, 

Italy, Portugal, UK 

 

Сonferință științifico-practică 

internațională ,,Aspecte socio-

politice și istorico-culturale a situația 

geopolitică modernă”  Sochi, Rusia, 

Decembrie 2018 

Turco Tatiana Молдавские 

сообщества в 

России 

 

Conferința științifico-practică cu 

participarea internațională 

,,Biodiversitatea și factorii ce 

afectează ecosistemele baziunului 

fluviului Nistru”, Tiraspol, 16-17 

noiembrie 2018 

Covaliov Victor 

Covaliova Olga 
Efectul 

substanțelor 

nutritive asupra 

calității apei 

fluviului Nistru și 

metode de 
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prevenire a 

aruncării lor în ape 

naturale 

Conferinţa ștințifico-practică 

naţională cu participare 

internaţională „Profilaxia 

sindromului burnout în sistemul 

medical prin dezvoltarea rezilienței 

emoționale”, Chișinău, 10-13 mai, 

2018 

Turchină Tatiana Conflictul muncă-

familie și starea de 

bine la cadrele 

didactice 

Diplomă de 

participare 

Conferința metodico-aplicativă 

„Zilele absolvenților de psihologie la 

USM”, Chișinău 

Cojocaru Natalia 

Tolstaia Svetlana 

Turchină Tatiana 

Pascari Rodica 

Șaitan Viorica 

Membrii echipei de 

proiect au avut 

contribuții în 

organizarea și 

moderarea 

activităților 

desfășurate în 

cadrului atelierelor 

conferinței (tematica 

discuțiilor s-a referit 

tangențial inclusiv la 

problematica 

abordată în cadrul 

proiectului – 

provocările de rol în 

mediul 

organizațional și 

conflictul muncă-

viață privată) 

 

International Conference Cross-

Cultural Knowledge Exchange, SEA 

15. Interactions between Law, 

Education, Tourism & Culture. 

Ovidius University, Constanța, 5-6 

iulie 2018 

Savva Marianna 

Manolescu Irina 

Professional self-

determination – 

orientation towards 

an appropriate 

carrier. 

prezentare 

 

Participări la Seminarii 

 

Seminarul național ,,Cultura bunei 

vecinătăți – disciplină opțională în 

clasele primare” 14 septembrie 2018, 

Chișinău 

Goraș-Postică 

Viorica 
Cultura bunei 

vecinătăți – 

disciplină opțională 

în clasele primare 

Diplomă de 

participare 

Seminarul național ”Educație 

anticorupție”, 15 septembrie, 2018, 

organizat de CE PRO DIDACTICA 

în cadrul proiectului ”Lecții 

europene-2” 

Goraș-Postică 

Viorica,  
Educație 

anticorupție 

Diplomă de 

participare 

Seminar: Platforma ecologică – 

Cultura şi educaţia ecologică – calea 

spre succes, 13-14 aprilie 2018, 

Tiraspol 

Leşanu Mihai Analiza proiectelor 

ecologice 

Diplomă de 

participare 

Seminar: Platforma ecologică – 

realizări şi perspective, 16-17 

Leşanu Mihai 

PurcicVeaceslav 
Analiza rezultatelor 

obţinute în cadrul 
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noiembrie 2018,  Tiraspol proiectelor 

ecologice 

MA Seminar Module ,,Theories, 

Methodologies & Academic Writing 

in the field of Cultural Heritage & 

Sustainability”, Art History 

Department, Campus Gotland, 

Uppsala University, 9 septembrie 

2018 

Olaru-Cemîrtan 

Viorica 
The role of 
Intangible Cultural 
Heritage in 
Sustainable 
Development  

 

 

MA Seminar Module ,,Theories, 

Methodologies & Academic Writing 

in the field of Cultural Heritage & 

Sustainability”, Art History 

Department, Campus Gotland, 

Uppsala University, 3 decembrie 

2018 

Olaru-Cemîrtan 

Viorica 
Oral History as a tool 
to collect Intangible 
Cultural Heritage – 
techniques, tips and 
risks  
 

 

MA Seminar Module ,,Theories, 

Methodologies & Academic Writing 

in the field of Cultural Heritage & 

Sustainability”, Art History 

Department, Campus Gotland, 

Uppsala University, 4 decembrie 

2018 

Olaru-Cemîrtan 

Viorica 
Identity and 

Ethnicity in 

Intangible Cultural 

Heritage: 

Stereotypes, 

Prejudices and 

Discrimination 

 

VI International Scientific and 

Practical Seminar ,,Political and 

Economic Self-Constitution: 

Citisenship Identity and Education 5 

iunie 2018, Olsztyn, Polonia 

Cojocaru Natalia, 

Șaitan Viorica 
Challenges and role 

demands in the 

universities: work-

family-education 

conflict amongst 

academics 

 

Cojocaru Natalia, 

Curtean Cristina 
 

Work-family 

conflict and 

strategies of 

conciliation among 

school teachers 

 

Seminar ştiinţifico-metodic organizat 

de ICMPD, 27-29 iunie 2018, 

Vienna, Austria 

 

Moșneaga Valeriu  Migratia de munca 

in Moldova, 

Ucraina, Belarus: 

tendintele de baza 

si specificul 

national 

 

Seminarul de informare privind 

posibilităţile de participare la 

Acţiunile COST, 8 mai 2018 

http://usm.md/?p=19144&lang=ro.  

 

 Posibilităţile de 

participare în 

cadrul Acţiunilor 

COST 

http://usm.md/?p=1

9144&lang=ro. 

 

Seminarul de instruire a tinerilor 

cercetători şi doctoranzilor privind 

crearea startup-urilor şi posibilităţile 

de scriere a proiectelor de transfer 

Suditu Natalia Particularităţile 

proiectelor de 

transfer tehnologic.  

 

 

http://usm.md/?p=19144&lang=ro
http://usm.md/?p=19144&lang=ro
http://usm.md/?p=19144&lang=ro
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tehnologic, 15 mai 2018 

Seminarul practic ,,Diseminarea 

rezultatelor cercetării publicului 

larg” prezentat de David Jarmul, 

voluntar al Corpului Păcii (SUA) în 

Republica Moldova, ex-Associate 

Vice President, News and 

Communications, Duke University, 

01 iune 2018. La eveniment au 

participat circa 25 de cercetători, 

cadre didactice și doctoranzi, 

http://usm.md/?p=19166&lang=ro.  

 

   

 

Participări la Mese Rotunde şi Workshopuri 

 

Masa Rotundă ,,Asigurarea siguranței 

copiilor și tinerilor în spațiile virtuale 

prin prisma studiului politicilor publice 

de protecție socială”, 26 ianuarie 2018 

Goraș-Postică 

Viorica 

Asigurarea siguranței 

copiilor și tinerilor în 

spațiile virtuale prin 

prisma studiului 

politicilor publice de 

protecție socială 

Diplomă de 

participare 

Masa Rotundă ,,Calitatea 

învățământului general în Republica 

Moldova: așteptări și constatări PISA”, 

4 mai 2018 

Goraș-Postică 

Viorica 

Calitatea 

învățământului 

general în Republica 

Moldova: așteptări și 

constatări PISA 

Diplomă de 

participare 

Atelierul tematic cu genericul 

,,Mediul educațional informațional”, 

8 octombrie 2018 

Goraș-Postică 

Viorica Mediul educațional 

informațional 

Diplomă de 

participare 

Workshop ,,Viziunea mea pentru școala 

noastră”,  

16 noiembrie 2018 

Dandara Otilia 

 
Viziunea mea pentru 

școala noastră 

Certificat de 

participare 

Masă rotundă „Să înţelegem societatea 

de azi: proiecţii istorice şi teme 

filosofice”, 24 decembrie 2018 

Cocârlă Pavel 
Pavel Cocârlă – 

deputat în Sfatul ţării 

 

37. Masa rotundă „Război după război: 

rezistenta antisovietica în Lituania în 

anii 1944-1953” a Muzeului 

Ocupației și Luptei pentru Libertate 

din Vilnius” 19 octombrie 2018 

Bolea Zinaida Participare la 

discuții privind 

totalurile activității 

de cercetare și 

proiectele de viitor 

 

38. Masa rotundă „Război după război: 

rezistenta antisovietica în Lituania în 

anii 1944-1953” a Muzeului 

Ocupației și Luptei pentru Libertate 

din Vilnius, Chișinău, 19 octombrie 

2018 

Cojocaru Ludmila Participare la 

discuții privind 

totalurile activității 

de cercetare și 

proiectele de viitor 

 

39. Masa rotundă „Război după război: 

rezistenta antisovietica în Lituania în 

anii 1944-1953” a Muzeului 

Ocupației și Luptei pentru Libertate 

din Vilnius, Chișinău, 19 octombrie 

2018 

Corman Galina Participare la 

discuții privind 

totalurile activității 

de cercetare și 

proiectele de viitor 

 

http://usm.md/?p=19166&lang=ro
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WorWorkshop „Psychological and 

emotional support in extremely 

situations” 29-30 noiembrie 2018 

Șaitan Viorica Exerciții, aplicații 

și dezbateri privind 

suportul psihologic 

și emoțional în 

situații 

excepționale 

Diplomă de 

participare 

Advanced Research Workshop 

Functional Nanostructures and 

Sensors for CBRN Defence and 

Environmental Safety and Security 

“FNS-CBRN Defence - 2018” 

(Functional Nanostructures and 

Sensors for CBRN Defence and 

Environmental Safety and Security), 

Chisinau, Moldova, 14-17 mai, 2018 

Covaliov Victor, 

Covaliova Olga 
Materiale noi 

pentru aplicări în 

procese de tratare a 

apei și a deșeurilor, 

elaborate la USM 

 

National Workshop on Environment 

and Health „Creșterea gradului de 

conștientizare și ântărirea 

capacităților privind interconexiunea 

dintre mediu și sănătate în contextul 

Agendei pentru dezvoltare durabilă 

2030”/ ,,Raising Awareness and 

Building Capacity on the inter-

linkages of Environment and Health 

in the context of 2030 Agenda for 

Sustainable Development”, UNEP-

WECF, February 26-28 2018 

Covaliov Victor, 

Covaliova Olga 
  

 

 

 

 

 

Advanced Research Workshop 

Functional Nanostructures and 

Sensors for CBRN Defence and 

Environmental Safety and Security 

“FNS-CBRN Defence - 2018”, 14-17 

mai, 2018 

 

Covaliov Victor, 

Covaliova Olga 
Functional 

Nanostructures and 

Sensors for CBRN 

Defence and 

Environmental 

Safety and Security 

prezentare 

Masa rotundă ,,Managementul 

proiectelor europene. 

Antreprenoriatul şi ocuparea forţei de 

muncă în UE. Etica şi integritatea în 

educaţia doctorală europeană. 

(Sustenaible Education Through 

European Studies for Young 

Researchers (SESYR), Universitatea 

,,Al.I. Cuza” din Iaşi, 8 iunie 2018  

Paladi Florentin 

 
Cluster inovațional 

„Educație – 

Cercetare – Inovare 

– Dezvoltare” 

prezentare 

Bulimaga Tatiana Ghidul 

Cercetătorului – 

exemplu de bune 

practice 

prezentare 

National Workshop on Environment and 

Health, ”Creșterea gradului de 

conștientizare și ântărirea capacităților 

privind interconexiunea dintre mediu și 

sănătate în contextul Agendei pentru 

dezvoltare durabilă 2030”, UNEP-

WECF, Chișinău, Moldova, February 

26-28, 2018 

Covaliova O. Cercetările efectuate 

la USM privind 

procese noi de 

epurare a apelor 

poluate cu substanțe 

organice toxice și 

metale grele 
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Participări la Sesiuni 

 
Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice 

„Metodă, teorie şi practică în arheologia 

contemporană”, Institutul de Arheologie 

„Vasile Pârvan” al Academiei Române, 

28-30 martie 2018, Bucureşti, România 

Niculiță Ion, 

Zanoci Aurel, 

Matveev Sergiu, 

Corobcean Andrei 

Arheologie, istorie 

veche 

 

Sesiunea de comunicăriştiinţifice 

„Mileniitezaurizate”, 25-27 octombrie 

2018, Buzău, România 

Niculiță Ion, 

Zanoci Aurel,  

Băț Mihail 

Arheologie, istorie 

veche 

 

Sesiunea Naţională de Rapoarte 

„Cercetări arheologice în Republica 

Moldova: Campania 2017”, 18 aprilie 

2018 

Niculiță Ion, 

Zanoci Aurel, 

Matveev Sergiu, 

Corobcean Andrei,  

Băț Mihail 

Arheologie, istorie 

veche 

 

Sesiunea ştiinţifică a Departamentului 

Istoria Românilor, Universală şi 

Arheologie, USM, 27 aprilie 2018 

Niculiță Ion, 

Zanoci Aurel, 

Matveev Sergiu, 

Băț Mihail 

Arheologie, istorie 

veche 

 

Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Muzeului 

Naţional de Etnografie şi Istorie 

Naturală „Perspectivecontemporaneîn 

etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturii, 

26 octombrie 2018 

Zanoci Aurel Arheologie, istorie 

veche 

 

Sesiunea ştiinţifică a Departamentului 

Istoria Românilor, Universală şi 

Arheologie, ediţia a V-a, 28 aprilie 2018 

Eremia Ion … credinţa tuturor 

boierilor noştri 

moldoveni, şi mari, 

şi mici 

 

Sesiunea ştiinţifică a Departamentului 

Istoria Românilor, Universală şi 

Arheologie, ediţia a V-a, 28 aprilie 2018 

Rotaru Liliana „Naţionalism” şi 

„naţionalişti” la 

Institutul 

Învăţătoresc din Bălţi 

 

Sesiunea ştiinţifică a Departamentului 

Istoria Românilor, Universală şi 

Arheologie, Ediţia V-a, organizată de 

Facultatea de Istorie şi Filosofie, USM, 

28 aprilie 2018 

Tomuleţ Valentin Recensămintele 

fiscale ale populaţiei 

– sursă importantă în 

studierea 

problemelor 

demografice ale 

Basarabiei în epoca 

modernă 

 

Sesiunea ştiinţifică a Departamentului 

Istoria Românilor, Universală şi 

Arheologie, ediţia a V-a, 28 aprilie 2018 

Cocârlă Pavel Încălcări ale 

disciplinei de muncă 

la USM în anii 70 ai 

se. XX 

 

Sesiunea națională de comunicări 

științifice studențești. Rezumatele 

comunicărilor 25-27 aprillie 2018 

Bogaciuc Ana Faustina Maior 

împărăteasa epocii de 

aur a Romei Antice 

 

Sesiunea științifică a Departamentului 

Istoria Românilor, Universală și 

Arheologie, ediția V, 28 aprilie  2018 

1. Dragnev Emil 

2. Gumenâi Ion 

3. Bercu Igor 

1.Text și imagine în 

epoca lui Ștefan cel 

Mare. Observații pe 

marginea unui 

subiect iconografic 

2.Unele consideraţii 

cu privire la 

comunitatea 
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armenească din 

Orhei 

3.Relaţiiledepropriet

ateînunităţile 

teritorial-

administrative 

otomane din Ţara 

Moldovei (anii 1486-

1621) 

40. Sesiunea „Pledoarie pentru muzee 

ale comunismului în România” 

organizată de Institutul 

de Investigare a Crimelor 

Comunismului și Memoria Exilului 

Românesc (IICCMER), 9-22 aprilie 

2018, Memorialul Penitenciarul 

Pitești, România 

Cojocaru Ludmila Memoria 

deportărilor 

staliniste în 

Basarabia: de la 

documentare 

istorică la statutul 

de patrimoniu 

cultural 

 

Sesiunea de iarnă a seminarului „Logică 

matematică” 

Buzatu Radu -- -- 

 

 

Participări la Colocvii 

 
Colloquium-ul de vară „Complexe 

arheologice din aşezările epocii fierului 

din spaţiul tiso-nistrean” 12-15 iulie 

2018, Saharna 

Niculiță Ion, 

Zanoci Aurel, 

Corobcean Andrei, 

Băț Mihail 

 

 

Arheologie,  

istorie veche 

41. Colocviul Național „Prolegomene din 

istoria psihologiei în Republica 

Moldova”, 25 mai 2018, ULIM 

Bolea Zinaida Particularități ale 

funcționării 

defensive în 

fenomenul 

deportărilor din RSS 

Moldovenească 

 

 

 

Participări la Expoziţii şi Saloane 

 

Expoziție inedită la Parlament. 

Omagiu adus lituanienilor care au 

trecut prin ororile deportărilor,  14 

Martie 2018,  

https://www.publika.md/expozitie

-inedita-la-parlament-omagiu-

adus-lituanienilor-care-au-trecut-

prin-ororile-

deportarilor_2998929.html#ixzz5

YwieA1P8 ;  

https://www.publika.md/expozitie

-inedita-la-parlament-omagiu-

adus-lituanienilor-care-au-trecut-

prin-ororile-

deportarilor_2998929.html 

Cojocaru Ludmila, 

Bîrlădeanu Virgiliu 

Expoziția cu 

genericul ,,Sub cer 

străin. Locuitorii 

Lituaniei în lagărele și 

locurile de exil din 

URSS. Anii 1940 – 

1958”  

 

https://www.publika.md/expozitie-inedita-la-parlament-omagiu-adus-lituanienilor-care-au-trecut-prin-ororile-deportarilor_2998929.html#ixzz5YwieA1P8
https://www.publika.md/expozitie-inedita-la-parlament-omagiu-adus-lituanienilor-care-au-trecut-prin-ororile-deportarilor_2998929.html#ixzz5YwieA1P8
https://www.publika.md/expozitie-inedita-la-parlament-omagiu-adus-lituanienilor-care-au-trecut-prin-ororile-deportarilor_2998929.html#ixzz5YwieA1P8
https://www.publika.md/expozitie-inedita-la-parlament-omagiu-adus-lituanienilor-care-au-trecut-prin-ororile-deportarilor_2998929.html#ixzz5YwieA1P8
https://www.publika.md/expozitie-inedita-la-parlament-omagiu-adus-lituanienilor-care-au-trecut-prin-ororile-deportarilor_2998929.html#ixzz5YwieA1P8
https://www.publika.md/expozitie-inedita-la-parlament-omagiu-adus-lituanienilor-care-au-trecut-prin-ororile-deportarilor_2998929.html#ixzz5YwieA1P8
https://www.publika.md/expozitie-inedita-la-parlament-omagiu-adus-lituanienilor-care-au-trecut-prin-ororile-deportarilor_2998929.html
https://www.publika.md/expozitie-inedita-la-parlament-omagiu-adus-lituanienilor-care-au-trecut-prin-ororile-deportarilor_2998929.html
https://www.publika.md/expozitie-inedita-la-parlament-omagiu-adus-lituanienilor-care-au-trecut-prin-ororile-deportarilor_2998929.html
https://www.publika.md/expozitie-inedita-la-parlament-omagiu-adus-lituanienilor-care-au-trecut-prin-ororile-deportarilor_2998929.html
https://www.publika.md/expozitie-inedita-la-parlament-omagiu-adus-lituanienilor-care-au-trecut-prin-ororile-deportarilor_2998929.html
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Vernisarea expoziţieif oto-

documentare „Războidupă război: 

rezistenţaarmată antisovietică 

înLituania înanii 1944-1953” a 

Muzeului Ocupaţiilor şi a luptelor 

pentru Libertate, Vilnius, Lituania 

Petrencu Anatol Discurs la deschidere  

Expozitia dedicată  Zilei Ştiinţei, 

ediţiaVIII-a, organizată în incinta 

Muzeului Naţional de Istorie, 

10 noiembrie 2018 

Peleah Elena, 

Melnic Victor 

Rezultate lucrului de 

selecţie la plantele 

medicinale 

Diploma de 

participare 

Andrieş Ion,  

Arnaut Vsevolod 

 

Instalație computerizată 

pentru măsurarea din 

interferograme a 

grosimelor peliculelor 

semiconductoare de 

grosimi nanometrici 

 

Beldiga Alexandru,  

Beldiga Maria,  

Bragaru Tudor, 

Căpățână Gheorghe 

Suport inteligent de e-

learning orientat pe 

familii de probleme 

decizionale 

 

Popov Alexandru, 

Butnaru M., Căpățână 

Gh., Căpățână A. 

Tulburări psihice și de 

comportament în 

epilepsie 

 

 

Expoziţia Europene 

a Creativităţii şi 

Inovării 

„EUROINVENT-

2018”, 17-19 mai 

Iaşi, România 

 

Diploma şi Medalie de Aur 

Diploma şi Medalia de Aur 

în cadrul Euro InventBook 

Popov Alexandru,  

Botnaru Mariana, 

Căpăţână 

Gheorghe, 

Căpăţînă Ana 

 

Tulburări psihice şi de 

comportament în 

epilepsie 

SalonulInternațional 

de Invenții șiInovații 

,,TraianVuia”,13-15 

iunie 2018, 

Timișoara, România 

Diploma şi Medalia de 

Argint; 

Medalia cu titlul ,,Premiul 

Special” din partea 

Universităţii de Medicină şi 

Farmacie ,,Victor Babeş” 

Timişoara 

Salonul Internaţional 

al Inovării şi 

Cercetării Ştiinţifice 

Studenţeşti ,,Cadet 

INOVA’18”, 19-21 

aprilie 2018, Sibiu, 

România 

 

Diploma de Excelenţă şi 

Medalia de Aur acordată de 

USMF ,,Nicolae 

Testemiţanu” în cadrul 

Salonului 

Diploma de Excelenţă din 

partea Universităţii Agricole 

şi Medicină Veterinară a 

Banatului ,,Regele Mihai al 

României” 

Beldiga Maria, 

Beldiga Al., 

Bragaru T., 

Căpăţână Gh. 

 

 

Sistem Suport Inteligent 

de E-Learning orientat 

pe familii de probleme 

decizionale 

Târgul Internaţional 

de Inventică şi 

Educaţie Creativă 

pentru Tineret, 7-9 

iunie 2018, Suceava 

Diploma şi Medalia de 

Argint  

Diploma de Excelenţă şi 

Medalia de Bronz acordată 

de Universitatea Tehnică 
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(ICE-USV-2018), 

România 

din Cluj-Napoca 

Expoziţia 

Internaţională de 

Invenţii „Inventica 

2018”, 27-29 iunie 

2018, Iaşi, România 

Diploma şi Medalia de Aur; 

Diplomă de Excelență 

Târgul Internațional 

al Invențiilor 

ISIF’18, ediţia a III-

a, 27-29 septembrie 

Istanbul, Turcia 

Diploma şi Medalia de 

Argint 

Diploma Oficiului de 

Proprietate Industrială a 

Republicii Macedonia 

Expoziţia Europeană 

a Creativităţii şi 

Inovării 

„EUROINVENT-

2018”, 17-19 mai 

Iaşi, România 

Diploma şi Medalia de Aur 

 

Chiriţa A., 

Bulimaga T., 

PrilepovVl. 

Detectarea la distanţă a 

peliculelor subţiri de 

produse petroliere pe 

suprafaţa apei conform 

spectrului lor de 

fotoluminescenţă, 

excitată de radiaţia 

lazer 

Expoziţia 

Internaţională de 

Invenţii „Inventica 

2018”, 27-29 iunie 

2018, Iaşi, România 

Diploma şi Medalie de Aur 

și Diplomă de Excelență 

Method for detection of 

thinfilms of 

petroleumproductsaccor

dingtotheirphotolumine

scencespectrumfromre

motedistance 

Expoziţia Europeană 

a Creativităţii şi 

Inovării 

„EUROINVENT-

2018”, 17-19 mai, 

Iaşi, România 

Diploma şi Medalia de 

Argint 

Covaliov V., 

Covaliova O., 

Bobeica V. 

 

Tehnologia combinată 

de obţinere a biogazului 

cu valoare calorică 

înaltă şi cultivarea 

microalgelor 

Salonul Internaţional 

de Inventică IWIS-

2018, 15-17 

octombrie, Varşovia, 

Polonia 

Diploma şiMedalia de Aur Methanogenic 

transformation of CO2 

in the alcohol digestion 

processes 

Salonul Internaţional 

de Inventică IWIS-

2018,  

15-17 octombrie, 

Varşovia, Polonia 

Diploma şi Medalia de Aur 

şi 

Premiul special din partea 

Universităţii de Medicină şi 

Farmacie ,,Carol Davila” 

din Bucureşti 

Covaliov V., 

Covaliova O. 

Water activation and 

conditions for 

aplications in medical-

biological and 

tehnological process 

Salonul Internațional 

de Invenții și 

Inovații 

,,TraianVuia”,13-15 

iunie 2018, 

Timișoara, România 

Diploma şi Medalia de 

Argint și de Bronz 

Covaliov V., 

Covaliova O., 

Polisciuc G.,  

Nenno V.,  

Bobeica V. 

New 

methodandreactors for 

anaeronbicproduction 

of 

biohidrogenandbiometh

anitscleaningfromadmix

turegases 
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SalonulInternațional 

de Invenții șiInovații 

,,TraianVuia”, 13-15 

iunie 2018, 

Timișoara 

Diploma şi Medalia de 

Bronz  

 

Covaliova O.  

 

 

New method of 

metalscoatingsproducti

on on theporousmatrix 

of nano-tubes TiO2; 

SalonulInternaţional 

de Inventică IWIS-

2018, 15-17 

octombrie, Varşovia, 

Polonia 

Diploma şi Medalia de 

Argint 

CovaliovV., 

Covaliova O., 

Bobeica V., 

PolesciucGh. 

New intensive biogas 

tehnology and 

bioreactor 

 

SalonulInternaţional 

de Inventică IWIS-

2018, 15-17 

octombrie, Varşovia, 

Polonia 

Diploma şi Medalia de 

Argint 

Covaliova O., 

Covaliov V., 

Nenno V.,  

Bobeica V. 

Biogas purification 

from the admixture 

gases combined with 

microalgae cultivation 

Expoziţia 

Internaţională de 

Invenţii „Inventica 

2018”, 27-29 iunie 

2018 Iaşi, România 

Diploma şi Medalia de Aur; 

Diploma de Excelență 

CovaliovV.,  

Covaliova O.,  

Velea S.,  

Moraru I.,  

Timofte N.,  

Ungureanu D.,  

NennoV. 

Preventingthe carbon 

dioxide (СО2) 

emissionsfromthealcoh

olandmethanogenicdige

stionprocesses, 

withitsusing for micro-

algaecultivationandprod

uction of 

forageadditives 

Expoziţia 

Internaţională de 

Invenţii „Inventica 

2018”, 27-29 iunie 

2018 Iaşi, România 

Diploma şi Medalia de Aur; 

Diploma de Excelență 

Covaliov V.,  

Bobeică V., 

Covaliova O.,  

NennoVl., 

Moraru V.,  

Timofte N. 

IntensifiedMethod of 

High-

CaloricityBiogasProduc

tionfromAgro-

IndustrialWastes 

Expoziţia Europeană 

a Creativităţii şi 

Inovării 

„EUROINVENT-

2018”, 17-19 mai 

Iaşi, România 

Diploma de Excelenţă 

 

Colibaba G. 

 

 

Obţinerea 

monocristalelor de ZnO 

de dimensiuni mari cu 

proprietăţi electrice 

controlabile 

Expoziţia 

Internaţională de 

Invenţii „Inventica 

2018”, 27-29 iunie 

2018 Iaşi, România 

Medalie de Aur 

și Diplomă de Excelență 

Salonul de carte 

Tehnico-Ştiinţifică, 

Artistică şi 

Literatură, 

sub egida 

EUROINVENT-

2018 

Diploma şi Medalia de Aur 

şi Menţiunea specială a 

juriului 

Tomuleţ V. Ţinutul Hotin în surse 

statistice ruseşti din 

prima jumătate a 

secolului al XIX-lea 

Salonul de carte 

Tehnico-Ştiinţifică, 

Artistică şi 

Diploma şi Medalia de Aur 

şi Menţiunea specială a 

juriului 

Boldereanu A., 

Matveev S. 

Patrimoniul 

numezmatic al 

Republicii Moldova – 



356 

 

Literatură, sub egida 

EUROINVENT-

2018 

imagine şi legenda 

Salonul de carte 

Tehnico-Ştiinţifică, 

Artistică şi 

Literatură, sub egida 

EUROINVENT-

2018 

Diploma şi Medalia de Aur 

Diploma şi Medalie de Aur 

Gumenai I. 

 

Istoria sfintelor 

Mănăstiri Neamţ şi 

Secu 

Comunităţile romano-

catolice protestante şi 

lipoveneşti din 

Basarabia în secolul al 

XIX-lea 

Târgul Internaţional 

de Inventică şi 

Educaţie Creativă 

pentru Tineret, 7-9 

iunie 2018, Suceava 

(ICE-USV-2018 

Diploma şi Medalia de Aur  Dîru M.,  

Rusu A.,  

Popovici E., 

Palamarciuc O. 

Electrod Cu
2+ 

- selectiv; 

Târgul Internaţional 

de Inventică şi 

Educaţie Creativă 

pentru Tineret, 7-9 

iunie 2018, Suceava 

(ICE-USV-2018) 

Diploma şi Medalia de 

Argint 

Dîru M.,  

Revenco M., 

Palamarciuc O. 

O nouămetodă de 

analiză a 

potasiuluiînpreparatefar

maceutice 

Târgul Internaţional 

de Inventică  şi 

Educaţie Creativă  

pentru Tineret, 7-9 

iunie 2018, Suceava 

(ICE-USV-2018) 

Diploma şi Medalia de Aur  

 

Furtună V.,  

Lungu I.,  

Potlog T. 

 

Solution processable 

bulk heterojunction 

based on doped ZnPc 

and PTCDI for energy 

harvesting; 

Expoziţia 

Internaţională de 

Invenţii „Inventica 

2018”, 27-29 iunie 

2018, Iaşi, România 

Medalia de Aur şi Diplomă 

de Excelenţă 

Salonul Internaţional 

al Inovării şi 

CercetăriiŞtiinţificeS

tudenţeşti ,,Cadet 

INOVA’18”, 19-21 

aprilie 2018, Sibiu, 

România 

Diploma şi Medalia de Aur 

Târgul Internaţional 

de Inventică şi 

Educaţie Creativă 

pentru Tineret, 7-9 

iunie 2018, Suceava 

(ICE-USV-2018) 

Diploma şiMedalia de 

Bronz 

Premiul Special din 

parteaUniversităţii ,,Lucian 

Blaga” din Sibiu 

Lungu I.,  

Furtună V., 

Popuşoi A., Potlog 

T., Dragalina G., 

Robu Ş.  

 

Photosensitive thin 

films based on 

carbazolepolzmers and 

metalophthalocyanines 

Expoziţia 

Internaţională de 

Invenţii „Inventica 

2018”, 27-29 iunie 

Medalia de Aur şi Diploma 

de Excelenţă 

http://usm.md/?p=19471&lang=ro
http://usm.md/?p=19471&lang=ro
http://usm.md/?p=19471&lang=ro
http://usm.md/?p=19471&lang=ro
http://usm.md/?p=19471&lang=ro
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2018, Iaşi, România 

Salonul Internaţional 

al Inovării şi 

Cercetării Ştiinţifice 

Studenţeşti  ,,Cadet 

INOVA’18”, 19-21 

aprilie 2018, Sibiu, 

România 

 

Diploma şi Medalia de 

Bronz 

Diplomă de Excelenţă din 

parteaUniversităţii de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină 

Veterinară a Banatului 

,,RegeleMihai I al 

României” din Timişoara 

Târgul Internaţional 

de Inventică şi 

Educaţie Creativă 

pentru Tineret, 7-9 

iunie 2018, Suceava 

(ICE-USV-2018), 

România 

Diploma şi Medalia de Aur 

și Medalia EUROINVENT: 

Moldovan A.
AB

, 

Munteanu-

Molotievskiy N.
A
,  

Toderaş I.
A
 

Tulpină de fungi 

Beauveriabassiana – 

bioinsecticid pentru 

combaterea 

coleopterelor 

curculionide (
A
Institutul 

de Zoologie, 
B
Universitatea de Stat 

din Moldova) 

Târgul Internaţional 

de Inventică şi 

Educaţie Creativă 

pentru Tineret, 7-9 

iunie 2018, Suceava 

(ICE-USV-2018),  

România 

Diploma şi Medalia de 

Bronz 

Medalia EUROINVENT 

Rusnac R., Popuşoi 

A., Gribincea Al.,  

Robu Ş. 

Materialepolimericecu 

proprietăţi 

antibacteriene; 

SalonulInternațional 

de Invenții șiInovații 

,,TraianVuia”,13-15 

iunie 2018, 

Timișoara, România 

Diploma şi Medalia de Aur 

Diplomă de excelență 

oferită de către 

Universitatea Agrară 

”Regele MihaiI al României 

Trofim A.,Șalaru 

V.,  

Zosim L., Stratulat 

I. 

Strain of 

cyanobacteriumNodular

iaharveyana – source of 

proteins, 

lipidsandcarbohydrates 

Expoziţia Europeană 

a Creativităţii şi 

Inovării 

„EUROINVENT-

2018”, 17-19 mai, 

Iaşi, România 

Diploma şi Medalia de 

Argint 

 

Bulimaga V., 

Pisova M., Zosim 

L., Trofim A. 

Procedeu nou de 

cultivare a 

cianobacteriei Spirulina 

plantensis pentru 

sporirea producţiei de 

exopolizaharude 

Salonul Internațional 

de Invenții și 

Inovații 

,,Traian Vuia”, 13-

15 iunie 2018, 

Timișoara, România 

Diploma şi Medalia de Aur  

 

New procedure 

ofcyanobacteriumSpirul

inaplatensiscultivation 

for 

increasingofexopolisacc

haridesproduction. 

Salonul Internațional 

de Invenții și 

Inovații 

,,Traian Vuia”,13-15 

iunie 2018, 

Timișoara, România 

Medalia de Aur Bulimaga V., 

Rudic V., Pisova 

M., 

Zosim L., Djur S.,  

Chiriac T., Toderaș 

I.,Buzu I.,Cebotari 

V., Bogdan V., 

Gulea A. 

Technologies 

ofbioactivesubstanceso

btainingfromSpirulinabi

omassandthe use of 

some algalpreparations 

in apiculture; 
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Salonul Internațional 

de Invenții și 

Inovații 

,,Traian Vuia”,13-15 

iunie 2018, 

Timișoara, România 

Diploma şi Medalia de Aur 

 

Botnariuc V., 

Gorceac L., Coval 

A., Cinic B.,  

Raievschi S. 

Celule fotovoltaice cu 

joncțiuni din InP. 

 

Expoziţia 

Internaţională de 

Invenţii „Inventica 

2018”, 27-29 iunie 

2018, Iaşi, România 

Medalie de Aur 

și Diplomă de Excelență 

 

Expoziţia 

Internaţională de 

Invenţii „Inventica 

2018”, 27-29 iunie 

2018, Iaşi, România 

Medalie de Aur 

și Diplomă de Excelență 

Paladi F.,  

Bulimaga T.,  

Croitor M.,  

Ciobu V. 

Educational for Drone 

(eDrone) 

Expoziţia 

Internaţională de 

Invenţii „Inventica 

2018”, 27-29 iunie 

2018, Iaşi, România 

Medalie de Aur 

și Diplomă de Excelență 

Paladi F.,  

Bulimaga T.,  

Jalencu M.,  

Gorceac L.,  

Spînu L.,  

SavvaM.,  

Crețu R.,  

Țurcanu C., 

Manolescu I. T. 

Ghidul cercetătorului 

Expoziţia 

Internaţională de 

Invenţii „Inventica 

2018”, 27-29 iunie 

2018, Iaşi, România 

Medalie de Aur 

și Diplomă de Excelență 

Robu Ș.,  

Rusnac R.,  

Prisăcari V.,  

Gonța M.,  

Popuşoi A.,  

Gribincea Al. 

Material polimeric cu 

proprietăți 

antimicrobiene 

Expoziţia 

Internaţională de 

Invenţii „Inventica 

2018”, 27-29 iunie 

2018, Iaşi, România 

Medalie de Aur 

și Diplomă de Excelență  

Medalia de Aur și Diploma 

de Excelență a Universității 

de Medicină și Farmacie 

„Carol Davila” din 

București 

Gulea A. 

Istrati D., 

Ţapcov V., 

Garbuz O., 

Gudumac V., 

Groppa S. 

Inhibitor al proliferării 

celulelor canceroase cu 

o gamă largă de acțiune 

International 

Invention Show  

INOVA 

VALENCIA 2018 

Diploma şi Medalia de Aur Burduniuc O. 

Bălan Gr. 

Rusnac R. 

Ţapcov V. 

Grossu S. 

Rudic V. 

Gulea A. 

 

 

 

 

Inhibator of 

proliferationandmultipli

cation of fungi 

The World 

Exhibition and 

Inventions, 

Researchand New 

Tehnologies, 8
th 

March 

Diploma 

Expoziţia Europeană 

a Creativităţii şi 

Inovării 

Diploma şi Medalia de 

Bronz 

 

Inhibitor of 

increaseandmultiplicati

on of the fungi 
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„EUROINVENT-

2018”, 17-19 mai 

Iaşi, România 

 

Expoziţia 

Internaţională de 

Invenţii „Inventica 

2018”, 27-29 iunie 

2018, Iaşi, România 

 

Diploma şi Medalia de Aur 

Expoziţia Europeană 

a Creativităţii şi 

Inovării 

„EUROINVENT-

2018”, 17-19 mai 

Iaşi, România 

Diploma şi Medalia de Aur 

 

 

 

 

Bălan Gr. 

Burduniuc O. 

Ţapcov V. 

Mitkevich N. 

Rudic V. 

Gulea A. 

Copper 

ContainingAgents 

withAntibacterialActivi

tyAgainst Gram 

PositiveMicroorganism

s 

Expoziţia 

Internaţională de 

Invenţii „Inventica 

2018”, 27-29 iunie 

2018, Iaşi, România 

Diploma şi Medalia de Aur 

 

 

46
th 

International 

Exhibition of 

Inventions, 11-15 

April, Geneva 

Diploma şi Medalia de Aur 

Diploma pentru nivelul 

științific și tehnologic înalt 

al invenției din partea 

Comunităţii Ştiinţifice din 

România, MCI, România 

46
th 

International 

Exhibition of 

Inventions, 11-15 

April, Geneva 

Diploma şi Medalia de Aur 

şi  

Premiul Special acordat de 

către Romanian Association 

for 

NonconventionalTehnologie

s, Bucureşti, România 

Istrati D. 

Ţapcov V. 

Garbuz O. 

Gudumac V. 

Groppa S. 

Gulea A. 

Inhibitor of cancer 

cellsproliferationwithwi

derange of action 

46
th 

International 

Exhibition of 

Inventions, 11-15 

April, Geneva 

Diploma şi Medalia de 

Argint 

Fuior A.,  

Floquet S.,  

Cadot E.,  

Garbuz O.,  

Ţapcov V.,  

Toderaş I., 

Gulea A. 

Compus 

supramolecular nou ca 

proprietăți antioxidante 

puternice 

Expoziţia 

Internaţională de 

Invenţii „Inventica 

2018”, 27-29 iunie 

2018, Iaşi, România 

Medalie de Aur 

și Diplomă de Excelență 

Expoziţia 

Internaţională de 

Invenţii „Inventica 

2018”, 27-29 iunie 

2018, Iaşi, România 

Medalie de Aur 

și Diplomă de Excelență 

Dobrojan S., 

Şalaru V., 

Şalaru V., 

Stratulat I., 

Semeniuc E. 

Procedeu de cultivare a 

castraveţilor şi a 

tomatelor 

 

 


