
Prioritățile şi direcţiile strategice la USM în domeniul cercetării și inovării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.381/2019,  

în baza proiectelor câștigate de către Universitatea de Stat din Moldova 
 

Priorități Direcţia strategică Rezultate scontate 

Prioritatea I. 

Sănătate 

 

3) Preparate farmaceutice și 

nutraceutice 

a) elaborarea de preparate farmaceutice și nutraceutice din materie primă autohtonă; 

b) utilizarea surselor naturale existente şi a produselor farmaceutice autohtone în practica medicală; 

c) valorificarea potențialului preparatelor farmaceutice autohtone, a vitaminelor și antioxidanților; 

d) elaborarea aditivilor alimentari de origine naturală în calitate de mijloace de tratament preventiv. 

Prioritatea III. 

Mediu şi schimbări 

climatice 

 

1) Impactul factorilor biotici și 

abiotici asupra mediului și societății 

a) cartografierea stării actuale a componentelor de mediu, în baza Sistemelor Informaționale Geografice, 

instrument modern de cercetare; 

b) determinarea schimbărilor posibile în componentele de mediu (relief, climă, ape, floră, faună), cauzate de 

ritmul accelerat de modificare; 

c) extinderea suprafeţelor de arii naturale protejate de stat cu elaborarea pașapoartelor ecologice, în scopul 

conservării naturii şi utilizării raționale a resurselor naturale; 

d) determinarea zonelor cu stabilitate și instabilitate ecologică a peisajelor; 

e) evaluarea stabilității ecosistemelor urbane în scopul asigurării dezvoltării durabile; 

f) evaluarea învelișului de sol, cu perfecționarea sistemului de clasificare și bonitare a solurilor; 

g) îmbunătățirea calității apei și solurilor prin reducerea poluării în urma deversării apelor uzate în emisare sau 

în mediul natural; 

h) elaborarea de metode alternative de protecţie a plantelor, cu implementarea tehnologiilor avansate de cultivare 

şi a bunelor practici agricole sigure şi prietenoase mediului; 

i) gestionarea surselor de poluare, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și implementarea măsurilor de 

adaptare la schimbarea climei; 

j) integrarea măsurilor și principiilor economiei verzi în procesele de producție din ramurile economiei naționale; 

k) monitorizarea şi prognozarea hazardurilor naturale periculoase; 

l) reducerea impactului substanţelor chimice toxice asupra mediului şi a sănătăţii populaţiei; 

m) reducerea poluării componentelor de mediu ca rezultat al activităţii antropogene; 

n) soluții științific argumentate pentru remedierea terenurilor contaminate cu poluanţi organici persistenţi; 

o) tehnologii de tratare a apelor uzate în scopul protejării apelor de suprafață și subterane; 

p) reducerea riscului seismic pentru obiecte de infrastructură și populație; 

q) utilizarea rațională şi valorificarea resurselor minerale autohtone; 

r) evaluarea potențialului natural al subsolului şi prevenirea proceselor geologice periculoase 

 5) Conservarea biodiversității 
 

a) monitorizarea ecologică pe termen lung a biodiversității speciilor de plante, animale, microorganisme și 

îmbunătățirea substanțială a bazei de cunoștințe despre funcționarea ecosistemelor din Republica Moldova; 

b) dezvoltarea capacităților centrelor de resurse genetice vegetale și animale, a colecțiilor de microorganisme 

tehnologic valoroase, în calitate de patrimoniu natural al țării; 

c) crearea unor baze de date interoperabile cu privire la biodiversitate; 

d) tehnologii eficiente de conservare și valorificare a biodiversității. 



Prioritate IV. 

Provocări societale 
 

1) Inovaţii sociale, educaționale şi 

culturale pentru integrare şi 

adaptare 
 

a) suport științific și instrumente inovaționale pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii; 

b) evaluarea actului de justiție prin testarea satisfacției beneficiarilor 

c) persoane fizice și persoane juridice; 

d) creșterea ocupării forței de muncă și prognozarea competențelor pe domenii și profesii în corespundere cu 

cerințele pieței muncii; 

e) scenarii/modele de asigurare a securităţii naţionale și capacităţii de apărare prin analiza ameninţărilor, riscurilor 

şi vulnerabilităţilor atât la nivel global, regional, cât și local; 

f) consolidarea sistemului de securitate națională a Republicii Moldova în baza principiului „reintegrare prin 

europenizare; 

g) suport științifico-tehnologic și informațional pentru Știința deschisă în Republica Moldova; 

h) cercetări științifice interdisciplinare a evoluției relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în 

contextul oportunităților de modernizare politico-juridică și socio-economică a Republicii Moldova; 

i) consolidarea mecanismelor de protecție a drepturilor omului și a capacităților de funcționare a instituțiilor 

puterii de stat în contextul necesităților de modernizare prin dezvoltare și democratizare. 

3) Patrimoniu material și imaterial 
 

a) studii teoretice în domeniul socio-economic, politic, juridic, umanistic, filosofic, enciclopedic, artistic, 

muzeografic și sportiv, care vor deveni suport temeinic pentru proiectele și cercetările aplicative; 

b) valorificarea științifică a patrimoniului cultural material și imaterial (istoric, juridic, lingvistic, literar, 

arheologic, etnologic, artistic, arhitectural, etc.); 

c) dezvoltarea industriilor creative, dezvoltarea climatului de afaceri în sectorul cultural; 

d) analiza instrumentelor de protejare şi punere în valoare a patrimoniului cultural naţional; 

e) conservarea, restaurarea şi managementul patrimoniului cultural; 

f) digitizarea produselor şi bunurilor culturale, dezvoltarea softului unificat; 

g) programe pentru facilitarea concordiei interetnice, încurajarea diversităţii incluzive a societăţii din Republica 

Moldova; 

h) valorificarea științifică a patrimoniului cultural (a celui lingvistic, literar, folcloric, etnologic, istoric, 

arhitectural, artistic, arheologic, juridic, etc.); 

i) implementarea platformei electronice pentru enciclopedia națională; 

j) suport teoretico-științific și informațional pentru valorificarea patrimoniului arheologic, etnologic, artistic, 

arhitectural în dezvoltarea și promovarea industriilor creative, dezvoltarea turismului. 

 

4) Valorificarea capitalului uman și 

social 
 

a) dezvoltarea unui sistem de protecție social solid și incluziv; 

b) consolidarea expertizei științifice în domeniul științelor educației, asistenței sociale, psihologice și 

psihopedagogice; 

c) consolidarea expertizei științifice în domeniul îmbătrînii active a populației; 

d) politici de reconciliere a obligațiilor de muncă și a vieții de familie; 

e) diminuarea riscurilor de sărăcie (dezvoltarea rezilienței, formarea abilităților psihologice de gestionare a 

situațiilor de criză, crearea condițiilor psihosociale în asistarea traseului profesional); 

f) adaptarea sistemului educațional la noile abordări din societatea contemporană. 

Prioritate V. 

Competitivitate 

1)  Nanotehnologii 
 

a) dezvoltarea infrastructurii, instrumentarului, standardelor, capacităților în cercetare, dezvoltare şi inovare la 

nanoscară; 



economică și 

tehnologii inovative 
 

 

b) sinteza farmaceutică, procesarea și furnizarea medicamentelor prin nanotehnologii; 

c) exploatarea industrială a nanotehnologiilor prin excelență științifică și competiție; 

d) noi mode și soluții teoretice racordate la interpretarea teoretică a rezultatelor experimentale, care își vor găsi 

aplicabilitate în diferite ramuri ale sectorului economic (energetică, tehnologii informaționale și comunicații, 

construcția de mașini, electronică și robotică, explorări geologice, industria farmaceutică, cosmetologică, 

alimentară etc.); 

e) dezvoltarea convertoarelor de energie alternativă bazate pe straturi dimensional reduse cu utilizarea 

tehnologiilor economic accesibile și ecologic atractive pentru microelectronică, medicină și spintronică. 

3) Materiale, tehnologii și produse 

inovative 
 

a) infrastructuri tehnice și de producție, cu racordarea lor la utilitățile publice; 

b) materiale noi, inovative cu performanțe remarcabile și dezvoltarea de noi procese tehnologice sustenabile; 

c) noi funcționalități pentru produse speciale și de larg consum; 

d) materiale cu proprietăți avansate pentru exploatare în condiţii speciale; 

e) dezvoltarea de materiale, structuri performante, ieftine, pentru utilizare în ramurile economiei; 

f) analiza, sistematizarea, generalizarea rezultatelor cercetărilor fundamentale teoretice și propunerea unor noi 

abordări metodice în domeniul fizicii, chimiei, matematicii și informaticii, geologiei și seismologiei; 

g) elaborarea și producerea de dispozitive și instalații electronice și inginerești pentru sistemul de sănătate, 

agricultură și industrie. 

 


