
PROIECTE DE CERCETARE PROGRAM DE STAT (2020-2023) 

Prioritatea IV. PROVOCĂRI SOCIETALE 

Direcţia strategică: Inovaţii sociale, educaționale şi culturale pentru integrare şi adaptare 

Cifrul 

proiectului 

Titlul 

proiectului 

Rezultate preconizate pentru anul 2020 

(maximum 2500 caractere cu spații) 
Perioada de 

derulare 

Conducător 

de proiect / 

coordonator 

echipa USM 

(nume, 

prenume, titlu 

științific) 

Volum 

alocații 

bugetare pe 

anul 2020 

(mii lei) 

Volum 

cofinanțare 

USM 

pe anul 2020 

(mii lei) 

Organizația 

coordonatoare 

Organizația 

partener 

20.80009.1606.15 Modernizarea 

mecanismelor 

de guvernare 

axate pe 

protecția 

drepturilor 

omului 

- Investigarea surselor bibliografice pe

direcțiile de cercetare din cadrul

proiectului; cunoașterea practicilor

naționale și internaționale în domeniul

tematic al proiectului.

- Identificarea și adaptarea metodologiilor

adecvate și eficiente pentru cercetarea din

perspectiva fiecărei direcții.

- Elaborarea metodologiei de chestionarea

a bunei guvernări; aplicarea metodologiei

în vederea obținerii materialului

factologic.

- Organizarea evenimentelor științifice: 1

conferință științifică națională cu

participare internațională; 2 Mese

Rotunde, 1 Seminar teoretic.

- Prezentarea rapoartelor științifice în

cadrul meselor rotunde și a conferințelor

științifice internaționale.

- Elaborarea a 20 articole științifice privind

rezultatele cercetării și publicarea în

reviste de specialitate și/sau culegerii de

studii.

- Identificarea și înaintarea propunerilor

pentru proiecte de cercetare

complementare și tangențiale (licență,

masterat și doctorat).

- Promovarea direcțiilor de cercetare în

curricula universitară.

- Prezentarea Raportului anual.

01.01.2020-

31.12.2023 

Conducător de 

proiect: 

Rodica 

CIOBANU, 

dr. 

560,0 50,0 Universitatea de 

Stat din Moldova 

-



Direcţia strategică: Patrimoniu material și imaterial 

Cifrul 

proiectului 

Titlul 

proiectului 

Rezultate preconizate pentru anul 2020 

(maximum 2500 caractere cu spații) 
Perioada de 

derulare 

Conducător 

de proiect / 

coordonator 

echipa USM 

(nume, 

prenume, titlu 

științific) 

Volum 

alocații 

bugetare pe 

anul 2020 

(mii lei) 

Volum 

cofinanțare 

USM 

pe anul 2020 

(mii lei) 

Organizația 

coordonatoare 

Organizația 

partener 

20.80009.0807.36 Evoluția 

istorică a 

Moldovei din 

antichitate 

până în epoca 

modernă în 

contextul 

civilizației 

europene. 

Basarabia în 

cadrul 

Imperiului 

Rus. Sinteză 

academică, 

studii, 

documente și 

materiale 

didactice. 

Partea I. 

- Vor fi realizate activități de cercetare și

documentare în biblioteci și arhive în

vederea studierii literaturii și surselor

istoriografice și de arhivă inedite la

tematica proiectului; vor fi selectate și

supuse analizei diverse documente edite

și inedite, studii și articole la tema

cercetării.

- Vor fi elucidate subiectele controversate

și mai puțin reflectate în istoriografie

referitoare la: esenţa şi caracterul

politicilor economice, sociale şi fiscale

ale ţarismului în Basarabia în prima

jumătate a sec. al XIX-lea; situaţia social-

economică şi politică pentru identificarea

evoluţiei cantitativă şi calitativă a

schimbărilor produse în Basarabia în

prima jumătate a sec. al XIX-lea;

elucidarea aprofundată a proceselor

sociale care s-au produs în Basarabiei în

perioada stăpânirii ruseşti.

- Vor fi elaborate și prezentate spre discuție

2 compartimente la volumele de sinteză

din cadrul proiectului; va fi publicat 1

articol științific în revistă cu vizibilitate

internațională; va fi elaborată şi

prezentată pentru discuţie 1 monografie

științifică (prima variantă) la tematica

proiectului.

- Va fi realizată participarea la conferința

de totalizare cu prezentarea rezultatelor

activității în cadrul proiectului.

01.01.2020-

31.12.2023 

Conducător de 

proiect: 

Igor 

CERETEU, 

dr. hab. 

Coordonator 

echipa USM: 

Valentin 

TOMULEȚ, 

dr. hab. 

75,9 50,0 Institutul de 

Istorie 

Universitatea 

de Stat din 

Moldova / 

Muzeul 

Național de 

Etnografie și 

Istorie 

Naturală 

20.80009.1606.08 Abordarea 

epistemologic

ă a dezvoltării 

personale și a 

- Elaborarea metodologiei cercetării și a

ghidului de interviu; aplicarea în

instituțiile care fac parte din eșantionul

cercetării.

01.01.2020-

31.12.2023 
Conducător de 

proiect: 

Eugenia 

BOGATU, dr. 

294,0 50,0 Universitatea de 

Stat din Moldova 

-



educației 

pentru 

societate: de 

la strategiile 

transdisciplin

are la 

finalitățile 

pragmatice 

ale societății 

actuale din 

Republica 

Moldova 

- Analiza informației obținute în vederea

înțelegerii cum sunt percepute

disciplinele Educație pentru societate și

Dezvoltare personală și identificarea

pașilor de urmat ca aceste discipline să

contribuie la formarea unor persoane cu

abilități de comunicare și acțiune eficientă

în cadrul sferei publice, care

conștientizează riscul comportamentelor

prin care se încalcă legislația sau prin care

se îndepărtează de stilul sănătos de viață.

- Elaborarea raportului cercetării cu

prezentarea structurii manualelor pentru

disciplinele Educație pentru societate și

Dezvoltare personală, care vor servi drept

suport didactic pentru elevii și profesorii

implicați în activitatea de predare-

învățare la ciclul liceal.

- Prezentarea publică a rezultatelor

cercetării calitative Educație pentru

societate și dezvoltare personală –

atitudini și practici ale  elevilor claselor

liceale.

- Organizarea Conferinței Științifice

Internaționale – Școala Internațională de

Metodologie în Științele Socio-umane,

ediția a IV-a, USM, 2020.

- Publicarea Raportului cercetării: Educație

pentru societate și dezvoltare personală –

atitudini și practici ale  elevilor claselor

liceale.

Pregătirea și prezentarea spre publicarea a

3 articole științifice la tematica

proiectului.

20.80009.1606.14 Patrimoniul 

arheologic 

din epoca 

fierului în 

regiunea 

Nistrului 

Mijlociu şi 

bazinul râului 

Cogâlnic: 

cercetare 

interdisciplin

ară şi 

- Acumularea informaţiilor cu privire la

siturile arheologice din epoca fierului din

raioanele Rezina, Şoldăneşti, Hânceşti şi

Cimişlia, având ca surse de documentare

publicaţiile anterioare, repertoriile

arheologice existente, materialele de

arhivă, fondurile muzeelor etc. Fixarea

coordonatelor GPS şi stabilirea suprafeţei

siturilor arheologice. Măsurători

topografice şi geofizice preliminare.

Prelevarea probelor de sol. Documentarea

preliminară a siturilor arheologice cu

01.01.2020-

31.12.2023 

Conducător de 

proiect:  

Aurel ZANOCI, 

dr. 

731,5 50,0 Universitatea de 

Stat din Moldova 

-



valorificare 

ştiinţifică 

ajutorul tehnicilor de teledecţie. 

- Periegheze sistematice şi identificarea

siturilor cu potenţial arheologic ridicat.

Constatarea stării de conservare a siturilor

arheologice. Stabilirea gradului de

antropizare a solului din siturile de unde

au fost prelevate probe. Digitizarea

informaţiei căpătate în baza teledecţiei şi

în urma cercetărilor de teren.

Georefenţierea informaţiei arheologice

recuperate şi elaborarea hărţilor zonelor

cercetate. Clasificarea şi descrierea

principalelor categorii de artefacte

descoperite. Determinări cronologice a

siturilor cercetate.

- Organizarea conferinţei internaţionale

„Archaeological Landscape in South-

Eastern Europe”; publicarea materialelor

conferinţei.

- Diseminarea informaţiilor preventive prin

comunicări la întruniri ştiinţifice

naţionale şi internaţionale, precum şi prin

publicarea a 6 articole în reviste şi

culegeri, editate în ţară şi peste hotare.

Direcţia strategică: Valorificarea capitalului uman și social 

Cifrul 

proiectului 

Titlul 

proiectului 

Rezultate preconizate pentru anul 2020 

(maximum 2500 caractere cu spații) 
Perioada de 

derulare 

Conducător 

de proiect / 

coordonator 

echipa USM 

(nume, 

prenume, titlu 

științific) 

Volum 

alocații 

bugetare pe 

anul 2020 

(mii lei) 

Volum 

cofinanțare 

USM 

pe anul 2020 

(mii lei) 

Organizația 

coordonatoare 

Organizația 

partener 

20.80009.0807.23 Cadrul 

conceptual, 

metodologic 

și managerial 

al educației 

nonformale în 

Republica 

Moldova 

- Lista cuprinzătoare de surse bibliografice

în mai multe limbi.

- Instrumentarul de evaluare a

funcționalității educației nonformale a

adulților.

- Cadrul analitic al diferitor abordări cu

privire la Educația nonformală a adulților

(subcapitol pentru monografie).

- Cadrul analitic al studiului stării actuale

ale Educației nonformale a adulților în

Republica Moldova (subcapitol pentru

monografie).

01.01.2020-

31.12.2023 

Conducător de 

proiect: 
Vladimir 
GUȚU, dr. hab.

 

481,5 50,0 Universitatea de 

Stat din Moldova 

Institutul de 

Științe ale 

Educației 



- Capitol pentru monografia „Teoria și

practica Educației nonformale în

Republica Moldova”.

- Articole științifice (4), comunicări

științifice (2).

- Premise și repere teoretice și

metodologice de cercetare în continuare.

20.80009.0807.30 Protecția 

consolidată a 

drepturilor 

pacientului în 

sistemul 

asigurărilor 

obligatorii de 

asistență 

medicală 

- Sistematizarea rezultatelor şi concluziilor

obţinute în urma  analizei domeniului de

specialitate, supus cercetării.

- Instrumente elaborate în scopul evaluării

gradului de protecţie a drepturilor

pacientului:

Schiţa de conturare a profilului suportului

normativ-regulatoriu în materia

drepturilor pacientului;

Schema de determinare a cazurilor de

malpraxis în cadrul prestării serviciilor de

sănătate pacienţilor asiguraţi;

Modelul de analiză şi sintetizare a

practicii judiciare naţionale şi străine în

materia protecţiei drepturilor pacienţilor.

- Elaborarea instrumentelor statistice de

evaluare:

Ansamblul de acte normative, regulatorii

şi operaţionale care acordă suport

formalizat protecţiei drepturilor pacien-

tului;

Numărul de cazuri stabilite de malpraxis

în cadrul prestării serviciilor de sănătate

pacienţilor;

Sumarul  practicii judiciare naţionale şi

străine în materia protecţiei drepturilor

pacienţilor.

- Elaborarea diagramei grafico-schematice

a valorilor obţinute în urma prelucrării

rezultatelor evaluării gradului de protecţie

a drepturilor pacienţilor asiguraţi.

- Publicarea a 6 (şase) articole ştiinţifice în

reviste de specialitate:

3 (trei) articole în reviste ştiinţifice

recunoscute din Republica Moldova;

- 3 (trei) articole în reviste ştiinţifice

recunoscute din străinătate.

01.01.2020-

31.12.2023 

Conducător de 

proiect: 

Nicolae 

SADOVEI, dr. 

hab. 

257,6 50,0 Universitatea de 

Stat din Moldova 

- 

20.80009.0807.38 Evaluarea 

multidimensi

- Evidențierea rolului incubatorului de

afaceri din mediul universitar ca o

01.01.2020-

31.12.2023 

Conducător de 

proiect: 

170,1 0,0 Institutul 

Național de 

Universitatea 

de Stat din 



onală și 

dezvoltarea 

ecosistemului 

antreprenorial 

la nivel 

național și 

regional în 

vederea 

impulsionării 

sectorului 

IMM în 

Republica 

Moldova 

componentă importantă a ecosistemului 

antreprenorial; 

- Cercetarea abordărilor conceptuale și

delimitările a Incubatorului de afaceri din

mediul universitar şi mediul de afaceri;

- Elaborarea recomandărilor metodologice

orientate spre evaluarea activității

incubatoarelor de afaceri amplasate în

mediul universitar;

- Elaborarea și publicarea a 2 articole

științifice în reviste cu vizibilitate

internațională;

- Diseminarea rezultatelor științifice prin

participarea la conferințe naționale și

internaționale.

Natalia 

VINOGRAD

OVA, dr. 

Coordonator 

echipa USM: 

Mariana 

DOGA-

MÎRZAC, dr. 

hab. 

Cercetări 

Economice 

Moldova 

20.80009.1606.10 Bazele 

teoretice și 

metodologice 

ale asigurării 

activității 

psihologice în 

sistemul de 

învățământ 

general din 

perspectiva 

abordărilor 

societale 

contemporane 

- Vor fi elaborate instrumentele de

expertiză a metodologiilor existente de

prevenţie, evaluare, intervenţie

psihologică.

- Va fi realizată expertiza psihologică a

metodologiilor existente de asigurare

psihologică în sistemul de învățământ

general.

- Vor fi prezentați indicatori, de analiză și

expertiză a activității psihologice în

învățământul general; baze de date și

opinii cu referire la conceptualizarea și

modelarea asigurării activității

psihologice.

- Vor fi expertizate metodologiile existente

de asigurare psihologică în sistemul de

învățământ general; Vor fi prelucrate

rezultatele cu referire la expertiza

metodologiilor de asigurare psihologică

în sistemul de învățământ general.

- Vor fi organizate baze de date pentru

indicii studiați.

- Vor fi prezentate capitole pentru studiul

științific privind analiza politicilor

internaționale cu referire la asigurarea

activității psihologice în sistemul de

învățământ general.

01.01.2020-

31.12.2023 

Conducător de 

proiect: 

Oxana 

PALADI, dr. 

Coordonator 

echipa USM: 

Angela 

POTÂNG, dr. 

224,5 50,0 Institutul de 

Științe ale 

Educației 

Universitatea 

de Stat din 

Moldova 


