
 

 

I. Proiecte de cercetare şi inovare 

din cadrul „Program de Stat (2020-2023)” 
 

PRIORITATEA STRATEGICĂ II. AGRICULTURĂ DURABILĂ, SECURITATE ALIMENTARĂ ȘI 

SIGURANȚA ALIMENTELOR 

n/o Cifrul proiectului Titlul proiectului 
Conducătorul 

proiectului, raportor 

Echipa 

parteneră 

1.  20.80009.5107.01 

 

Studii genetico-moleculare și biotehnologice ale 

florii-soarelui în contextul asigurării 

managementului durabil al ecosistemelor 

agricole 

DUCA Maria, 

acad., dr. hab. 

- 

PRIORITATEA STRATEGICĂ III. MEDIU ŞI SCHIMBĂRI CLIMATICE 

2.  20.80009.7007.05 Tehnologii fizice avansate cu aplicarea UVS în 

monitorizarea şi modelarea factorilor de mediu 

Veaceslav 

SPRINCEAN,  

dr.  

- 

3.  20.80009.7007.15 Consolidarea achizițiilor publice durabile în 

Republica Moldova 

Galina ULIAN,  

dr. hab. 

IDIS Viitorul 

4.  20.80009.7007.23 

 

Identificarea, evaluarea şi perfecţionarea unor 

noi procedee de sporire a ratei de creştere a 

peştilor, de diminuare a impactului maladiilor şi 

de îmbunătățire a valorificării furajelor în cadrul 

instalaţiilor piscicole de tip închis alimentate cu 

apă circulantă 

Vadim RUSU, dr. - 

PRIORITATEA STRATEGICĂ IV. PROVOCĂRI SOCIETALE 

5.  20.80009.1606.08 

 

Abordarea epistemologică a dezvoltării 

personale și a educației pentru societate: de la 

strategiile transdisciplinare la finalitățile 

pragmatice ale societății actuale din Republica 

Moldova 

Eugenia 

BOGATU,  

dr. 

 

- 

6.  20.80009.1606.11 

 

Patrimoniul academic universitar din RSS 

Moldovenească: investigarea și valorificarea 

bunelor practici 

Liliana 

ROTARU,  

dr. 

 

- 

7.  20.80009.1606.14 Patrimoniul arheologic din epoca fierului în 

regiunea Nistrului Mijlociu şi bazinul râului 

Cogâlnic: cercetare interdisciplinară şi 

valorificare ştiinţifică 

 

Aurel ZANOCI,  

dr. 

- 

8.  20.80009.1606.15 Modernizarea mecanismelor de guvernare axate 

pe protecția drepturilor omului 

Rodica 

CIOBANU, dr. 

hab. 

- 

9.  20.80009.1606.19 Cultura promovării imaginii oraşelor din 

Republica Moldova prin intermediul artei şi 

metapoeticei 

Aliona GRATI, dr. 

hab. 

- 

10.  20.80009.0807.23 Cadrul conceptual, metodologic și managerial al 

educației nonformale în Republica Moldova 

 

Vladimir GUȚU,  

dr. hab. 

Institutul de 

Științe ale 

Educației 

11.  20.80009.0807.28 Consolidarea sistemului de securitate națională 

prin cunoaștere și comunicare 

Ludmila ROȘCA,  

dr. hab. 

- 

12.  20.80009.0807.30 Protecția consolidată a drepturilor pacientului în 

sistemul asigurărilor obligatorii de asistență 

Aliona 

CHISARI-

- 

http://ephysimlab.usm.md/?lang=ro
http://ephysimlab.usm.md/?lang=ro


medicală 

 

RURAK, dr. 

PRIORITATEA STRATEGICĂ V. COMPETITIVITATE ECONOMICĂ ȘI TEHNOLOGII 

INOVATIVE 

13.  20.80009.5007.02 Materiale nanostructurate avansate pentru 

aplicații termoelectrice și senzori 

Denis NICA, dr. 

hab. 

Institutul de 

Inginerie 

Electronică şi 

Nanotehnologii 

„D.Ghiţu” 

14.  20.80009.5007.10 Produse noi, inovative cu performanțe 

remarcabile în medicina (biofarmaceutica). 

Elucidarea mecanismelor moleculare și celulare 

ale acțiunii acestor produse noi și argumentarea 

folosirii lor la eficientizarea tratamentului unor 

patologii 

Aurelian 

GULEA, acad., 

dr. hab. 

Universitatea de 

Stat de 

Medicină și 

Farmacie „N. 

Testemițanu” 

15.  20.80009.5007.12 Materiale și structuri multifuncționale pentru 

detectarea radiațiilor electromagnetice 

Sergiu 

VATAVU, 

dr. 

- 

16.  20.80009.5007.16 Fotosensibilizatori pentru aplicații în terapia 

fotodinamică și fotovoltaică 

Tamara 

POTLOG,  

dr. 

- 

17.  20.80009.5007.25 Sisteme dinamice multivoce, perturbări 

singulare, operatori integrali și structuri 

algebrice neasociative 

Andrei PERJAN,  

dr. hab. 

- 

 

II. Proiect bilateral (moldo-turc) 
 

PRIORITATEA STRATEGICĂ II. AGRICULTURĂ DURABILĂ, SECURITATE ALIMENTARĂ ȘI 

SIGURANȚA ALIMENTELOR 

n/o Cifrul proiectului Titlul proiectului 
Conducătorul 

proiectului, raportor 

Echipa 

parteneră 

1.  22.80013.5107.2TR 

 

Determination of Bioactivity and 

Antimyeloma Properties of Various 

Cyanobacteria 

Alina TROFIM, dr.  Universitatea din 

Burdur, Turcia 

 

 

 

 

 

 

 

 


