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Forma 1 – Organigrama 

Universitatea de Stat din Moldova   

INSTITUTUL CERCETARE şi INOVARE 

 

 
 

Prorector pentru activitatea ştiinţifică 

Director ICI 

 

Consiliul ştiinţific al USM 

Centre de excelenţă 
- Educaţie şi cercetare în Matematică şi Informatică (CECMI) 
- Chimia aplicată şi ecologică 

- Centrul Regional Interdisciplinar Ştiinţifico-Educaţional pentru 

       STUDIUL MATERIALELOR AVANSATE (CaRISMA) 

 

 

Incubatorul Inovaţional „Inventica USM” 
 

Secretar ştiinţific al ICI 

 

Biroul Studii doctorale  

Secţia Managementul activităţii 
de cercetare şi inovare 

    

 

Laboratoare de Cercetări Ştiinţifice 
- Fizica semiconductorilor 

- Înregistrare fototermoplastică 

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

- Fotonică şi metrologie fizică 

- Structuri matematice fundamentale  

- Modelare matematică şi optimizare 

- Tehnologii informaţionale 

- Materiale avansate în biofarmaceutică şi tehnică  
- Chimie ecologică 

- Redox procese şi tehnologii avansate în apă, produse cosmetice, 
farmaceutice şi alimentare  

- Algologie 

- Ficobiotehnologie 

- Ecofiziologia umană şi animală 

- Securitatea biologică 

- Biochimia plantelor  

- Procese pedogenetice 

- Dezvoltarea politicilor educaţionale 

- Sociologia politicii 

- Tracologie 

- Lingvistică aplicată şi literatură comparată 

 

Consiliul şcolii 

Doctorale 

Directorul şcolii 

Doctorale/ Preşedintele 
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Doctoranzi 
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Şcoli doctorale 
- Şcoala Doctorală De Matematică Şi Ştiinţa Informaţiei 
- Şcoala Doctorală de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti 
- Şcoala Doctorală de Ştiinţe Chimice 

- Şcoala Doctorală de Ştiinţe Biologice şi Geonomice 

- Şcoala Doctorală de Psihologie şi Ştiinţe Ale Educaţiei 
- Şcoala Doctorală de Ştiinţe Economice 

- Şcoala Doctorală de Ştiinţe Juridice 

- Şcoala Doctorală de Ştiinţe Sociale 

- Şcoala Doctorală de Istorie, Arheologie şi Filosofie 

- Şcoala Doctorală de Studii Lingvistice şi Literare 

- Şcoala Doctorală studii De Lingvistică Romano-Germanică şi 

Literatură Universală şi Comparată 

 

 

Secţia Protecţie şi valorificare  
a elaborărilor ştiinţifice 

    

 

http://usm.md/?page_id=11834
http://usm.md/?page_id=11840
http://usm.md/?page_id=11845
http://usm.md/?page_id=11849
http://usm.md/?page_id=11853
http://usm.md/?page_id=11857
http://usm.md/?page_id=11889
http://usm.md/?page_id=11865
http://usm.md/?page_id=11869
http://usm.md/?page_id=11873
http://usm.md/?page_id=11876
http://usm.md/?page_id=11876


Resurse umane (angajaţi de bază + cumul intern)*: 

 

 2016 

 Total, inclusiv De bază Cumul intern 

Personal total (persoane fizice) 264 104 149 

inclusiv:    

cercetători ştiinţifici 211 80 131 

doctori în ştiinţe 107 41 66 

doctori habilitaţi 33 4 29 

cercetători ştiinţifici pînă la 35 ani 48 25 23 

doctoranzi    

postdoctoranzi    

 
*Organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării-membrii de profil indică şi persoanele angajate prin cumul intern 

 

 



2.2. TOTAL, ALOCA II BUGETARE 12911,5 10779 8484 1809,9 485,2 0 2132,4 2132,4 0 0
inclusiv

2.2.1. RESURSE GENERALE, TOTAL 10524,6 9827,2 8412,6 938,7 475,9 0 697,4 697,4 0 0
Inclusiv 

2.2.1.1. Cercet ri ştiin ifice fundamentale, total 5845,7 5531,3 4826,5 425,6 279,2 0 314,4 314,4 0 0
Inclusiv 

2.2.1.1.1. Proiecte de cercetări instituţionale 5419,2 5159,3 4582,3 335,7 241,3 259,9 259,9

2.2.1.1.2. Proiecte din cadrul programelor de stat 179,5 179,5 88 77,4 14,1 0

2.2.1.1.3. Proiecte pentru tineri cercetători 247 192,5 156,2 12,5 23,8 54,5 54,5

2.2.1.1.4. Proiecte pentru procurarea echipamentului 0 0 0

2.2.1.1.5. Proiecte internaţionale bilaterale 0 0 0

2.2.1.1.6. Alocaţii din fondul de rezervă 0 0 0

2.2.2. Cercet ri ştiin ifice aplicative, total 4678,9 4295,9 3586,1 513,1 196,7 0 383 383 0 0
Inclusiv 

2.2.2.1 Proiecte de cercetări aplicative instituţionale 3874,3 3552,8 3214,4 250,7 87,7 321,5 321,5

2.2.2.2. Proiecte din cadrul programelor de stat 160 130 76,5 39,2 14,3 30 30

2.2.2.3. Proiecte pentru tineri cercetători 90 76 56,2 14,8 5 14 14

2.2.2.4. Proiecte pentru procurarea echipamentului 0 0 0

2.2.2.5. Proiecte internaţionale bilaterale 313,1 295,6 173,6 87,9 34,1 17,5 17,5

2.2.2.6. Alocaţii din fondul de rezervă 60 60 60 0

2.2.2.7.
   Proiecte de inovare şi transfer tehnologic - Dezvoltarea 
infrastructurii Incubatorului de Inovare

181,5 181,5 65,4 60,5 55,6 0

2.2.2.8 Alte proiecte - Conexiunea la centrele de excelență 50,8 50,8 26,4 24,4 0

2.2.3. PREG TIREA CADRELOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.3.1.    Doctorat 0 0 0

2.2.3.2.    Postdoctorat 0 0 0

2.3. Venituri colectate interne 2386,9 951,9 71,4 871,2 9,3 0 1435 1435 0
Inclusiv

2.3.1. Servicii cu plat 119,8 105,7 71,4 25 9,3 14,1 14,1

2.3.2. Cofinantarea proiectelor 2267,1 846,2 846,2 1420,9 1420,9

2.4. Resurse ale proiectelor finan ate din surse externe
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Anexa 1.1.  

FIŞELE PROIECTELOR DE CERCET RI FUNDAMENTALE/APLICATIVE  
 

Fişa proiectului de cercet ri fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direc iei strategice, codul şi denumirea proiectului  

„Materiale, tehnologii şi produse inovative‖  
15.817.02.27F „Procese de interac iune a ionilor elementelor de tranzi ie şi p mânturi 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 electronic , 
spintronic , optoelectronic  şi fotonic  

III. Termenul execut rii  
01.01.2016 – 31.12.2018 

IV. Volumul total planificat al finan rii 
3200,0 mii lei  

V. Volumul finan rii pe perioada evaluat  (mii lei) 
Finan area planificată ( mii lei)   397,0 Executată ( mii lei)    397,0 

VI. Subdiviziunile organiza iei executoare (laborator, sec ie, sector etc.) 
Centrul de cercet ri ştiin ifice „Materiale şi dispozitive semiconductoare‖ 

LCŞ „Fizica semiconductorilor‖, USM 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, func ia în cadrul proiectului 

1. Nedeoglo Dumitru – doctor habilitat în ştiin e fizico-matematice, cercet tor ştiin ific 
principal. 

Conduc torul proiectului. 
2. Colibaba Gleb – doctor în ştiin e fizico-matematice, cercet tor ştiin ific coordonator. 

Executant responsabil. 

3. Suşchevici Constantin – doctor în ştiin e fizico-matematice, cercet tor ştiin ific coordonator. 
4. Radevici Ivan – doctor în ştiin e fizico-matematice, cercet tor ştiin ific superior. 
5. Nedeoglo Natalia – doctor în ştiin e fizico-matematice, cercet tor ştiin ific superior. 
6. Dementiev Igor – doctor în ştiin e fizico-matematice, cercet tor ştiin ific superior. 
7. Goncearenco Evghenii – master, cercet tor ştiin ific. 
8. Goglidze Tatiana – cercet tor ştiin ific. 
9. Iurieva Tatiana – master, inginer coordonator. 

10. Caramalac Anatoli – tehnician cat. I 

  

VIII. Sumarul activit ilor proiectului realizate în anul 2016  
 Activită i planificate Activită i realizate şi rezultate noi ob inute în cadrul 

proiectului (150 de  cuvinte) 

1. Elaborarea tehnologiei de 

sintez  a mono- şi nanocrista-

lelor de ZnO şi ZnSe dopate cu 
ioni de elemente de tip d şi f şi 
cercetarea proceselor de 

interac iune dintre acestea.  
Analiza comparativ  a 
influen ei parametrilor 

tehnologici de sintez  asupra 
structurii şi componen ei 
defect-impuritare a 

monocristalelor de ZnSe  

Prin metoda transferului chimic al vaporilor cu utilizarea 

iodului în calitate de agent transportator au fost sintetizate 
monocristale de ZnSe şi pentru prima dat  dopate în 
procesul de creştere concomitent cu impurit i de Mn-Gd şi 
Mn-Yb. Au fost ob inute serii de probe de ZnSe:Mn:Gd şi 
ZnSe:Mn:Yb de divers  concentra ie şi raport al 
impurit ilor dopante. Este propus modelul, în conformitate 
cu care Mn, incorporându-se în re eaua de ZnSe creaz  
concuren  impurit ii de fon de Cu la completarea VZn. La 

rândul s u, ionii de Gd, Yb incorporându-se în VSe şi 
posedând starea de sarcin  3+, genereaz  VZn şi atrag ionii 
impurit ilor de fon în împrejurimea sa. Este elaborat  
tehnologia de dopare a cristalelor de ZnSe, ZnSe:Gd şi 
ZnSe:Yb cu impuritate de Na prin difuzie termic  din 
topitur  ori vapori de topitur  Se+Na2Se. Este ar tat c , 
prezen a impurit ii de Gd şi Yb în aceste cristale amplific  



 

luminescen a în regiunea de margine a spectrului. Este 
elaborat  tehnologia de ob inere a nanocristalelor de ZnO, 
sintetizate în matrice polimeric . Dimensiunile 
nanocristalelor ob inute constituie 5 nm. Prezen a structurii 
de scar  nanometric  a ZnO este confirmat  de observarea 
efectului ―deplasare în albastru‖ în spectrele de FL şi 
transmisie optic . Este elaborat  tehnologia de dopare a 
ZnO nanodimensional, ob inut prin metoda hidrotermal , cu 
impurit ile de elemente de tip d: Cu, Mn, Co, Mo, Pd. 

 

IX. Lista lucr rilor ştiin ifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectual ) cu referin  la proiectul 
dat pe anul 2016 (conform formei 4 din structura raportului) 

 

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

1. RADEVICI, I.; NEDEOGLO, N.; SUSHKEVICH, K.; HUHTINEN, H.; NEDEOGLO, D.; 

PATURI, D. Magnetic and luminescent properties of vanadium-doped ZnSe crystals. Physica 

B.2016,503,11-17.ISSN 0921-4526.(IF: 1.348) http://dx.doi.org/10.1016/ j.physb. 2016.09.015 

2. COLIBABA, G. ZnO:HCl single crystals. Thermodynamic analysis of CVT system, feature of 

growth and characterization. Solid State Sciences. 2016, 56, 1-9. (IF: 2.041) 

Articole în reviste na ionale 

1. GOGLIDZE, T.I.; DEMENTIEV, I.V.; COVAL, A.V.; NEDEOGLO, N.D.; NEDEOGLO, 

D.D. Luminescent properties of ZnO powders synthesized by the isovalent substitution 

method. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2016, 15, (1-2). 5-9. 

Teze ale comunic rilor la conferin e ştiin ifice interna ionale 

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

Influence of molybdenum presence in the process of crystal growth on radiative properties 

of zinc selenide. 8
th
 International Conference on Materials Science and Condensed Matter 

Physics. Abstracts. 12-16 September 2016. Chişin u-2016. p. 87-88. 

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

NEDEOGLO, D.D. Synthesis, optical and luminescent properties of nano-sized ZnO 

crystals in polymer matrix. 8
th
 International Conference on Materials Science and 

Condensed Matter Physics. Abstracts. 12-16 September 2016. Chişin u-2016. p. 232. 

3. COLIBABA, G.; SHTEPLIUK, I.; AVDONIN, A.; INCULET, I. Carrier transport 

fenomena in high conductive ZnO:HCl single crystals. 8
th
 International Conference on 

Materials Science and Condensed Matter Physics. Abstracts. 12-16 September 2016. 

Chişin u-2016. p. 102. 

4. COLIBABA, G. CVT ZnO single crystal growth based on HCl-CO gas mixture. 8
th
 

International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics. Abstracts. 

12-16 September 2016. Chişin u-2016. p. 103. 

5. GONCEARENCO, E.; COLIBABA, G.; NEDEOGLO, D. Influence of Thermal Treatment 

in Zn and Se vaporous on luminescent properties of the ZnSe:Gd crystals. The International 

Conferences celebrating 55 years of higher education and 40 years of technical higher 

education info „Vasile Alexandri‖ University of Bacau. June 02-04, 2016. Bac u. 

Conference Proceedings. p. 135. 

6. RADEVICI, I.; SUSHKEVICH, K.; COLIBABA, G.; HUHTINEN, H.; NEDEOGLO, D.; 

PATURI, P. Perspectives of Bulk and Nanosized II-VI Compounds for Light-Emission 

Application. Springer Science + Business Singapore: IFMBE Proceedings. 2016, v. 55. p. 

142-145. 

7. SIRKELI, V.; RADEVICI, I.; SUSHKEVICH, K.; HUHTINEN, H.; NEDEOGLO, N.; 

NEDEOGLO, D.; PATURI, P. Luminescent properties of ZnSe:Ni crystals. Materiale 

Conferin ei Ştiin ifico-Practice Interna ionale „Ştiin a, educa ie, cultur ‖, 4 februarie 2016. 
Comrat. Moldova. 2016. .1. p. 547-551. 

8. CARAMALAC, A.; GONCEARENCO, E.; SUSHKEVICH, C.; NEDEOGLO, D. 

Photoluminescent properties of the Mn and Yb doped ZnSe crystals. 4
th
 International 

Symposium ―Optics its application‖. 25-28 July 2016. Yerevan. Armenia. 2016. 

Teze ale comunic rilor la conferin e ştiin ifice na ionale 

http://dx.doi.org/10


 

1. , .; , .; , .   
 ZnSe,   Gd  Mn. Conferin a ştiin ific  na ional  cu 

participarea interna ional  „Integrare prin cercetare şi inovare‖ cu prilejul anivers rii a 70 
de ani de la fondarea USM. Rezumatele ale comunic rilor. 28-29 septembrie 2016. USM. 

Chişin u. 2016. p. 277-280. 

2. . .    ZnSe,  
 Mn  Yb. Sesiunea na ional  de comunic ri ştiin ifice studen eşti. Edi ia 

dedicat  anivers rii a 70 de ani ai USM. Rezumatele comunic rilor. 21-22 aprilie 2016. 

Chişin u. 2016. p. 77-79. 

 

X. Relevan a rezultatelor ştiin ifice teoretice / aplicative ob inute (pîn  la 200 de cuvinte), 2016  

Prioritatea cercetărilor realizate, fa ă de cele existente, este aceea că, acestea au permis 
continuarea formării bazei fizico-tehnologice de sinteză şi dopare a cristalelor de ZnSe şi ZnO cu 
impurită i de elemente d şi f, precum şi cercetarea complexă a proprietă ilor electrice, optice şi 
luminescente ale acestora. Este elaborat modelul de interac iune a ionilor impuritari de elemente 
de tip d (Mn, Cu) şi f (Gd, Yb) cu impurită ile de fon şi defectele native. Pentru prima dată a fost 
realizată doparea cristalelor de ZnSe cu impuritate de holmiu şi s-a arătat că, ionii de Ho, 
incorporându-se în subre eaua de zinc a ZnSe micşorează concentra ia impurită ii de fon CuZn, 

schimbând starea ei de sarcină (Cu2+→Cu+) din vecinătatea sa şi formează complexe pe baza VZn. 

Aceste procese conduc la redistribuirea intensită ii benzilor de luminescen ă în domeniul de 
margine, unde lungi şi IR a spectrului. Este elaborată tehnologia de ob inere a pulberilor 
nanodimensionali în matrice polimerică prin metoda chimică în solu ii apoase a polimerilor: PVA, 
poliacrilamidă, syntanol, polibutilmetacrilat, polietilenglicol. Este elaborată tehnologia de dopare 
a ZnO nanodimensional, ob inut prin metoda hidrotermală şi depunerii chimice cu impurită i de 
metale de tranzi ie Cu, Mn, Co, Mo, Pd. 
 

XI. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiin ifice teoretice / aplicative ob inute în cadrul proiectului în 
anul 2016 (pîn  la 300 cuvinte) 

Este formată baza fizico-tehnologice de sinteză şi dopare a mono- şi nanocristalelor de ZnO cu ioni 
de metale de tranzi ie. Este stabilit că, în monocristalele de ZnO:Cl:Ag, recoapte la aer la 1000° , 
prezen a impurită ii de Ag măreşte considerabil partea de radia ie a CEI asociate cu donorii de 
adâncime mică (370 nm) şi măre te intensitatea radia iei din regiunea undelor lungi la temperaturi 
joase, preponderent în diapazonul 580-700 nm, unde sunt depistate benzi de FL noi, localizate la 

590, 630 şi 670 nm. S-a stabilit că pentru ob inerea luminescen ei UV puternic eviden iate 
(max=337 nm) cele mai perspective sunt nanopulberile de ZnO:Mn, ob inute prin metoda 
hidrotermală sau depunere chimică cu con inut minim de Mn (0,0003%), dar odată cu aceasta 

intensitatea luminescen ei în regiunea vizibilă a spectrului se stinge. Aceasta permite a precăuta 
ZnO:Mn drept un material semiconductor, capabil de concuren ă în domeniul optoelectronicii UV 
cu nitrura de galiu. Este elaborată tehnologia şi realizată o serie de experimente pentru doparea 
cristalelor de ZnSe, ZnSe:Gd, ZnSe:Yb cu impuritate pu in adîncă de Na prin metoda difuziei din 
topitură, sau vapori de topitură Se+Na2Se, recoacere în vapori de Na2Se6 pur, difuzie din pelicula 

de amestec Na2Se6 - NaOH depus pe suprafa a cristalului  de ZnSe. Este arătat că, în domeniul de 
margine a spectrului de FL a cristalelor de ZnSe:Yb/Gd, recoapte în vapori de topitură de Se+8% 
mol.Na2Se (930°C, 50 ore), se măre te luminescen a cu λ = (459÷460) nm, ceea ce corespunde 

tranzi iilor radiative bandă de conduc ie → nivel acceptor de mică adâncime NaZn (Ea= 119±3 
meV). S-a stabilit că, doparea cristalelor de ZnSe în vapori de topitură pură Na2Se6 măre te 
intensitatea de radia ie cu λ = 460 nm, ce corespunde radia iei acceptorilor de mică adâncime de 
tip hidrogen (NaZn). Prezen a suplimentară a Yb/Gd amplifică intensitatea acestei radia ii cu 20÷50 

%. Micşorarea nivelului de excitare (pină la 17%) conduce la mărirea intensită ii de radia ie la 
460 nm (NaZn). 

 

XII. Beneficiarul (ministere, institu ii de stat sau private, întreprinderi, etc.) 
Rezultatele elaborării tehnologice şi cercetărilor fundamentale pe proiectul dat vor fi folosite în 
procesul de studii la pregătirea speciali tilor în USM şi UTM, Institutul de Fizică Aplicată şi 
Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghi u‖ AŞM, institu ii şi întreprinderi ale 
ministerelor industriei electronice şi energetice. 

 



 

Anexa 1.1. 

Fişa proiectului de cercet ri fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direc iei strategice, codul şi denumirea proiectului  

16.02 „Materiale, tehnologii şi produse inovative‖;  
15.817.02.29F„Fenomene fononice şi termoelectronice în materiale nanostructurizate‖ 

II. Obiectivele proiectului  

Principalul scop al proiectului este cercetarea teoretico-experimental  fundamental  a fenomenelor 
fononice şi termoelectrice în materialele nanostructurizate. În proiect se planific  efectuarea 
studiului teoretic multilateral al fenomenelor fononice şi transportului de c ldur  în aşa materiale 
nanostructurate ca grafenul laminat şi suprare elele ordonate ori neordonate din nanocristale de 
siliciu sau germaniu, amplasate în matrici amorfe (siliciu amorf, SiO2, plastic). Partea experimental-

teoretic  a proiectului vizeaz  studiul detaliat al fenomenelor termoelectrice în pelicule granulate 
sub iri din materiale compozite pe baz  de oxizi metalici în sistemul ZITO (ZnO-In2O3-SnO2). În 
astfel de pelicule este posibil  realizarea valorilor înalte ale factorului termoelectric de calitate 
ZT~1 la temperaturi T~200-500  datorit  efectului hemorezistiv dirijat şi autoorganiz rii regiunii 
din apropierea suprafe ei nanocristalitelor, care duc la majorarea brusc  a factorului electronic de 
putere şi concomitent la micşorarea conductibilit ii termice de re ea datorit  împr ştierii puternice 
a fononilor pe interfe ele nanocristalitelor. 

III. Termenul execut rii  
2015 – 2018 

IV. Volumul total planificat al finan rii 
(mii lei)  

V. Volumul finan rii pe perioada evaluat  (mii lei) 
Finan area planificată ( mii lei) 865,7 Executată ( mii lei) 865,7 

VI. Subdiviziunile organiza iei executoare (laborator, sec ie, sector etc.) 
LCŞ „Fizica şi ingineria nanomaterialelor şi sinergetica „E. Pokatilov‖ 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, func ia în cadrul proiectului 
1 NICA Denis, c. .c. (0.5 sal.) 
2 BOLDÂREV Serghei, ef lab. 
3 BRÎNZARI Vladimir, c.ş.c. 
4 ISACOVA Calina, c.ş. 
5 CRÎŞMARI Dumitru, c.ş. 
6 COCEMASOV Alexandr, c.ş.s. 
7 CLIUCANOV Alexandr, c.ş.c. 
8 ROŞCA Liudmila, ing. cat. I 
9 TARACANOVA Larisa, ing. c. 

10 PALADI Florentin, c.ş.p (0.5 sal.) 

11 GAIU Nicolae, c.ş. (0.5 sal.) 
12 ASCHEROV Artur, c.ş. (0.5 sal.) 
13 TACU Nina, ing. cat. I (0.5 sal.) 

14 BORIS Iulia, c. .s. (0.5 sal.) 
15 BARSUC Alexandr, c.ş.s. (0.5 sal) 
16 RUDIC Marina, tehn. cat. I (0.5 sal) 

17 GHEORGHIENCO Alexei, tehn. cat. I (0.5 sal) 

18 NICA Xenia, tehn. cat. I (0.5 sal) 

19 CIORICI Corneliu, tehn. cat. I (0.5 sal) 

 

VIII. Sumarul activit ilor proiectului realizate în anul 2016  
 Activită i planificate Activită i realizate şi rezultate noi ob inute în cadrul 

proiectului (150 de  cuvinte) 

  

1. Dezvoltarea teoriei 

transportului fononic în 
A fost dezvoltat  teoria conductibilit ii termice de re ea în 
nanofirele segmentate Si/Ge i în peliculele nanocristaline 



 

nanofirele segmentate Si/Ge i 
în peliculele nanocristaline 
sub irii ITO/ZITO. 

sub irii ITO/ZITO. Am demonstrat, c  c ptarea modelor 
fononice în segmente nanofirelor mic oreaz  putermic 
conductibilitatea termic  fononic  într-undiapazon larg al 

temperaturei: 50 – 400 K. De asemenea, am ar tat, ca 
conductibilitatea termic  a peliculelor ITO/ZITO depinde 
puternic atât de temperatur , cât i de dimensiunile i 
orientatrea reciproc  a nanocristalitelor. Deoarece 
dimensiunea nanocristalitelor în peliculele ob inute prin 
metoda spray-pirolizei depinde mult de temperatura 

pirolizei, viteza de pulverizare, concentra ia substan ei 
dizolvate i a solventului, este posibil de a modifica într-un 

diapazon larg de valori conductibilitatea termic  de re ea 
(de la 1 pân  la ~3 W/mK la temperatura camerei) prin 

modificarea condi iilor de depunere a peliculei.  

 Studierea propriet ilor 
electrofizice a sistemului triplu 

metal-oxid ZITO (ZnO-In2O3-

SnO2) în domeniul solu iilor 
solide egal substituite, dopate 

cu Ga i Al. 

Au fost cercetate caracteristicile termoelectrice i structu-

rale ale peliculelor sub iri dopate în  baza sistemului ZITO, 
ob inute prin metoda spray-pirolizei. Rezultatele m sur ri-

lor arat , c  la dopare ( [Ga] < 10 % at.) nu are loc mic o-

rarea conductibilit ii electrice în domeniul temperaturilor 
înalte (250 - 500° ). De asemenea, doparea în diapazonul 
de concentra ii indicat anterior este urmat  de o majorare a 
coeficientului Seebek (de pân  la 2 ori). În rezultat, la o 
concentra ie optimal  a Ga intercalat de ~ 8% at., factorul 

de putere atinge valoarea de 2.3 mWm
-1

K
-2 

la temperatura 

de 480° . Valoarea ob inut  este aproape de 3 ori mai mare 

decât valoarea analogic , ob inut  în materialul nedopat. 
IX. Lista lucr rilor ştiin ifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectual ) cu referin  la proiectul 

dat pe anul 2016 (conform formei 4 din structura raportului) 

- manuale/ dic ionare/ lucr ri didactice (na ionale / interna ionale) 
1. CIOCANU Gh., PALADI F., DANDARA O., NICULI  A., SADOVEI N., GORCEAC L., 

URCANU N., BULIMAGA T., BAB R  E. Strategia resurselor umane pentru cercetători 
(HRS4R): realizări i pa i de urmat pentru Universitatea de Stat din Moldova. Chişin u: CEP-

USM, 2016. 41 p. 

2. PALADI F., BULIMAGA T., PROHIN M. (coordonatori), Tehnologiile inova ionale ale 
Universită ii de Stat din Moldova. Lucrare editat  în cadrul Proiectului Tempus „Re eaua de 
Transfer Tehnologic – TecTNet‖. Chişin u: CEP-USM, 2016. 40 p. 

3. PALADI, F. Termodinamica şi fizica statistică: Curs de fizică teoretică. Partea II. Fizica 
statistică. Chişin u: CEP-USM, 2016. 108 p., ISBN 978-9975-71-843-1. 

4. PALADI, F.; CIOBU, V.; ENI, N.; PRIMAC, V. Procesarea datelor: Studii de caz. Chişin u: 
CEP USM, 2016. 120 p., ISBN 978-9975-71-801-1. 

5. , . .; , . . , . .    
     .  N1130. -   

 . -2016, 61 p., ISBN 978-5-91741-177-4. 

6. , . .; , . . , . .; . . .  
      .  N1133. 

-    . -2016, 34 p., ISBN 978-5-91741-182-8. 

7.  . .;  . .      
   ―   ‖. Editura: A&V 

Poligraf, Comrat, 2016, 56 p., ISBN: 978-9975-3106-9-7. 

8.  . .;  . .;  . .     
    ―  ‖. Editura: A&V Poligraf, 

Comrat, 2016, 36 p., ISBN: 978-9975-3106-8-0. 

- capitole în monografii şi culegeri (na ionale / interna ionale) 
9. BANICHUK, N.; BARSUK, A.; NEITTAANMAKI, P.; JERONEN, J.; TUOVINEN, T. On 

Bifurcation Analysis of Implicitly Given Functionals in the Theory of Elastic Stability. In: 

NEITTAANMAKI, P.; REPIN, S.; TUOVINEN, T. eds. Mathematical Modelling and 

Optimization of Complex Structures. Springer International Publishing Switzerland, 2016, v. 



 

40, pp.175-188. doi 10.1007/978-3-319-23564-6_11. 

10. COCEMASOV, A.; NIKA, D. Phonons and thermal conductivity in Si nanolayers and planar 

Si/Ge superlattices. In: CAN ER V.; PALADI F.; NICA, D. eds. Progrese în fizica teoretică. 

Editura: CEP USM, Chi in u, 2016, pp. 262-296. ISBN: 978-9975-71-817-2. 

11. NIKA, D.L.; BALANDIN, A.A. Thermal transport in graphene, few-layer graphene and 

graphene nanoribbons. In: Thermal Transport in Low Dimensions. (Lecture Notes in Physics 

921. From Statistical Physics to Nanoscale Heat Transfer). Resp. ed. S. LEPRI. Springer 

International Publishing Switzerland, 2016, ch. 9, pp. 339-363. doi 10.1007/978-3-319-29261-8. 

12. NIKA, D.L.; COCEMASOV, A.I.; BALANDIN, A.A. Thermal Conductivity of Segmented 

Nanowires. In: TIGINYANU, I.; TOPALA, P.; URSAKI, V. eds. Nanostructures and thin 

films for multifunctional applications: Technology, Properties and Devices (Nanoscience and 

technology). Springer International Publishing Switzerland, 2016, Ch. 16, pp. 507-531. doi 

10.1007/978-3-319-30198-3. 

13. KOROTCENKOV, G.; BRINZARI, V. PSi-Based Betavoltaics. In: KOROTCENKOV, G. ed. 

Porous Silicon: From Formation to Application.: Optoelectronics, Microelectronics and 

Energy Technology Applications, CRC Press, Boca Raton, USA, 2016, v. 3, ch. 11,  pp. 240-

247. ISBN: 9781482264586 - CAT# K24426. 

14. KOROTCENKOV, G.; BRINZARI, V. PSi-Based Ultrasound Emitters (Acoustic Emission). 

In: KOROTCENKOV, G. ed. Porous Silicon: From Formation to Application. Biomedical and 

Sensor Applications, CRC Press, Boca Raton, USA, 2016, v. 2, ch. 10, pp. 198-206. ISBN: 

9781482264562 - CAT# K24425. 

15. KOROTCENKOV, G.; BRINZARI, V.; CHO, B.K.  Chapter 12: PSi-Based Preconcentrators, 

Filters, and Gas Sources. In: KOROTCENKOV, G. ed. Porous Silicon: From Formation to 

Application. Vol. 2: Biomedical and Sensor Applications, CRC Press, Boca Raton, USA, 2016, 

v.2, pp. 224-238. ISBN: 9781482264562 - CAT# K24425. doi 10.1007/s00604-015-1741-z.  

16. PALADI, F. Tendin e actuale în înv mântul superior din Republica Moldova. In: Reflec ii 
ale membrilor echipei de Exper i Na ionali în Reforma Învă ământului Superior din cadrul 
Programului Erasmus+. echipa de exper i: Nadejda Velişco [et al.]. Edi ia 2016 / Oficiul Na . 

Erasmus+ în Moldova, pp.15−19. ISBN 978-9975-71-868-4. 

17. PALADI, F.; BARSUC, A. Teoria si experimental generarii si extinctiei nucleelor cristaline in 

lichide subrecite. In: CAN ER, V.; PALADI, F.; NICA, D., eds. Progrese în fizica teoretică. 

Editura: CEP USM, Chi in u, 2016, pp. 191-229. ISBN 978-9975-71-817-2. 

18. PALADI, F.; CIOBU, V. Aplica ii adaptiv-parametrice în fizica teoretic . In: CAN ER, V.; 
PALADI, F.; NICA, D., eds. Progrese în fizica teoretică. Editura: CEP USM, Chi in u, 2016, 

pp. 230-261. ISBN 978-9975-71-817-2. 

19. , .      : 
        

. In: CAN ER, V.; PALADI, F.; NICA, D., eds. Progrese în fizica teoretică. 
Editura: CEP USM, Chi in u, 2016, pp. 161-190. ISBN 978-9975-71-817-2. 

20. , .; , .; , .     

     In2O3. In: CAN ER, V.; PALADI, F.; NICA, 

D., eds. Progrese în fizica teoretică. Editura: CEP USM, Chi in u, 2016, pp. 297-324. ISBN: 

978-9975-71-817-2. 

21. , .; , .; , .     
        . 

In: CAN ER, V.; PALADI, F.; NICA, D., eds. Progrese în fizica teoretică. Editura: CEP 

USM, Chi in u, 2016, pp. 325-357. ISBN: 978-9975-71-817-2.  

- articole din reviste cu factor de impact: 

• articole din reviste cu factor de impact mai mare     3 

22. BRINZARI, V.; CHO, B.K.; KOROTCENKOV, G. Carbon 1s photoemission line analysis of 

C-based adsorbate on (111) In2O3 surface: The influence of reducing and oxidizing conditions. 

Applied Surface Science. 2016, 390, 897–902, ISSN: 0169-4332.  

doi:10.1016/j.apsusc.2016.08.142  (IF: 3.38). 

23. KOROTCENKOV, G.; BRINZARI, V.; CHO, B.K.  Conductometric gas sensors based on 

metal oxides modified with gold nanoparticles: a review. Microchim. Acta. 2016, 183, 1033-

1054. ISSN, 0026-3672. DOI: 10.1007/s00604-015-1741-z. (IF=3.741). 

24. KARGAR, F.; DEBNATH, B.; KAKKO, J.-P.; SAYNATJOKI, A.; LIPSANEN, H.; NIKA, 

http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2016.08.142


 

D.L.; LAKE, R.K.; BALANDIN, A.A. Direct observation of confined acoustic phonon 

polarization branches in free-standing semiconductor nanowires. Nature Communications. 

2016, 7, 13400 (7 pagini). ISSN: 2041-1723. doi: 10.1038/ncomms13400 (IF: 11.329). 

25. MALEKPOUR, H.; RAMNANI, P.; SRINIVASAN, S.; BALASUBRAMANIAN, G.; NIKA, 

D.L.; MULCHANDANI, A.; LAKE, R.K.; BALANDIN, A.A. Thermal conductivity of 

graphene with defects induced by electron beam irradiaton. Nanoscale. 2016, 8, 14608-14616. 

ISSN 2040-3364. doi: 10.1039/c6nr03470e (IF: 7.76). 

26. STOLYAROV, M. A.; LIU, G.; BLOODGOOD, M.A.; AYTAN, E.; JIANG, C.; 

SAMNAKAY, R.; SALGUERO, T.T.; NIKA, D.L.; RUMYANTSEV, S.L.; SHUR, M.S.; 

BOZHILOV, K.N.; BALANDIN, A.A. Breakdown current density in h-BN-capped quasi-1D 

TaSe3 metallic nanowires: prospects of interconnect applications. Nanoscale. 2016, 8, 15774-

15782. ISSN 2040-3364.  doi: 10.1039/c6nr03469a (IF: 7.76). 

• articole din reviste cu factor de impact                     1,0-2,9 
27. BANICHUK, N.; BARSUK, A.; IVANOVA, S.; JERONEN, J.; MAKEEV, E.; TUOVINEN. 

T. Vibrations of a continuous web on elastic supports. Mechanics Based Design of Structures 

and Machines: An International Journal (USA)(published online 22.11.2016) ISSN: 1539-

7742.  doi.org/10.1080/15397734.2016.1261034 (IF: 1). 

28. BRINZARI, V.; NIKA, D.L.; DAMASKIN, I.; CHO, B.K.; KOROTCENKOV, G. 

Thermoelectric properties of nano-granular indium-tin-oxide within modified electron filtering 

model with chemisorbed-type potential barriers. Physica E. 2016, 81, 49-58.  ISSN: 1386-

9477. doi: 10.1016/j.physe.2016.02.011 (IF: 1.904).  

29. KOROTCENKOV, G.; BRINZARI, V.; CHO, B.K.  In2O3-based multicomponent metal oxide 

films and their prospects for thermoelectric applications. Solid State Sciences. 2016) 52, 141-

148. ISSN: 1293-2558. doi:10.1016/j.solidstatesciences.2015.12.019                     (IF=1.991). 

30. KOROTCENKOV, G.; BRINZARI, V.; HAN, S.H.; CHO, B.K. Gas-sensing properties of 

In2O3 films modified with gold nanoparticles, Materials Chemistry and Physics. 2016, 175, 

188-199. ISSN: 0254-0584.  doi.org/10.1016/j.matchemphys.2016.03.018. (IF: 2.1).  

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

31. KOROTCENKOV, G.; BRINZARI, V.; CHO, B.K. In2O3- and SnO2 based thin film ozone 

sensors: fundamentals. Review article, J. Sensors. 2016, article ID3816094, (31 pages), 

Hindawi Publishing Corporation. ISSN: 1687-7268. doi.org/10.1155/2016/3816094 (IF: 

0.712). 

32. KOROTCENKOV, G.; BRINZARI, V.; CHO, B. K. Nanoscaled In2O3:Sn films as material 

for thermoelectric conversion: achievements and limitations, Bull. Mater. Sci., 2016, 39(5), 

1349–1354. ISSN: 0250-4707.  doi: 10.1007/s12034-016-1240-9  (IF: 0.9). 

– articole din alte reviste editate în str in tate 

33. BANICHUK, N.; BARSUK, A.; JERONEN, J.; NEITTAANMAKI, P.; TUOVINEN, T. On 

some bifurcation analysis techniques for continuous sistems. Rakenteiden Mekaniikka (Journal 

of Structural Mechanics), 2016, 49(2), 52-68. ISSN 0783-6104. 

– articole din reviste na ionale: 
• categoria C 

34. , . .; , . .     
 Studia Universitatis. Seria tiin e exacte i economice. 2016, nr. 7 (97), 

ISSN: 1857-2073.  

- rapoarte publicate/Teze ale comunic rilor la congrese, conferin e, simpozioane, în 
culegeri (na ionale / interna ionale)  

35. BANICHUK, N.; BARSUK, A.; NEITTAANMAKI, P.; TUOVINEN, T. On asymptotic 

properties and bifurcation analysis of implicity given functionals. VII European Congress on 

Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS-2016), Crete, 

Greece, June 5-10, 2016. Plenary Raport. Abstracts. 

36. BRINZARI, V.; DAMASKIN, I.; CHO, B.K.; KOROTCENKOV, G. Comparative photo-

emission study of (111) and (100) In2O3 surfaces: insights the adsorption and chemiresistive 

effects. 8
th
 Int. conf. on Material Science and Condensed Matter Physics (MSCMP 2016), 

Chisinau, Moldova, 12-16 September, 2016. Book of abstracts,  p.218, SSNN 5P. 

37. CIOBU V., BOGU  I., Paladi F. Modelarea spectrului de oscila ie în sisteme simetrice cu 
multe grade de libertate. Conferin a ştiin ifică na ională cu participare interna ională 
,,Integrare prin Cercetare şi Inovare‖ cu prilejul aniversării a 70 de ani de la fondarea 



 

Universită ii de Stat din Moldova. Chisinau, Moldova, 28−29 septembrie 2016, Rezumate ale 

comunic rilor: tiin e ale naturii i exacte. USM,  p.242−245.  
38. CIOBU V., BOGUSH I., Paladi F. Modeling molecular vibrations and spectra of fullerene 

C60. . 8
th
 Int. conf. on Material Science and Condensed Matter Physics (MSCMP 2016). 

Chisinau, Moldova, 12−16 September 2016. Book of abstracts, p. 60. 
39. ENI, N.; CIOBU, V.; PALADI, F. Proiectarea formelor pentru introducerea documentelor în 

sistemul informatic „e-Admiterea‖ la USM. Conferin a ştiin ifică na ională cu participare 
interna ională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare‖ cu prilejul aniversării a 70 de ani de la 
fondarea Universită ii de Stat din Moldova. USM, Chisinau, Moldova, 28−29 septembrie 
2016. Rezumate ale comunic rilor: tiin e ale naturii i exacte,  p. 245−249. 

40. ISACOVA, C.I.; COCEMASOV, A.I.; NIKA, D.L. Strong suppression of the lattice thermal 

conductivity in silicon-based segmented nanowires. 8
th
 Int. conf. on Material Science and 

Condensed Matter Physics (MSCMP 2016). Chisinau, Moldova, 12−16 September 2016. Book 

of abstracts, p. 202. 

41. KLYUKANOV, A.A.; NIKA, D.L. Saturation magnetization and heat capacity of 

ferromagnetics. 8
th
 Int. conf. on Material Science and Condensed Matter Physics (MSCMP 

2016). Chisinau, Moldova, 12−16 September 2016. Book of abstracts, p. 74. 

42. KOROTCENKOV, G.; BRINZARI, V.; CHO, B.K. Advantages and limitations of 

multicomponent conductive metal oxides designed for gas sensor applications, IUPAC 

12
th
 International Conference on Novel Materials and Their Synthesis (NMS-XII) 

Changsha, China,  14-19 October 2016.  Abstract book KL53-F (keynote). 

43. NIKA, D. Phonon engineering in graphene materials. Conferin a tiin ifică Na ională cu 
participarea interna ională „Integrarea prin cercetare i inovare‖. Chi in u, RM, 28-29 

Septembrie, 2016, Rezumatele ale comunic rilor, tiin ele ale naturii i exacte, p. 257-258. 

44. NIKA, D.L.; BALANDIN, A. A. Phonon engineering in graphene materials. 8
th
 Int. conf. on 

Material Science and Condensed Matter Physics (MSCMP 2016). Chisinau, Moldova, 

September 12-16, 2016. Book of abstracts, p. 205. 

45. PALADI, F.; PRIMAC, V. The application of information technologies in the renewable 

energy sector. 10
th
 International Conference on Industrial Power Engineering (CIEI-2016). 

România, Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bac u, 02−04 June 2016, Abstracts,  p. 54. 
46. PRIMAC, V.; PALADI, F. Trends in the use of IT in the energy sector. 10

th
 International 

Conference on Industrial Power Engineering (CIEI-2016). România, Universitatea "Vasile 

Alecsandri" din Bac u, 02−04 June 2016, Abstracts,  p. 55−56.  
47. , .; , .; , .     

    Si/SiO2. Conferin a tiin ifică Na ională cu 
participarea interna ională „Integrarea prin cercetare i inovare‖, Chi in u, RM, 28-29 

Septembrie, 2016. Rezumatele ale comunic rilor, tiin ele ale naturii i exacte, 270-273. 

48.  .       
   .     

 " . . " ( -2016). , , 16-20 

 2016, . 525-526. 

 

X. Relevan a rezultatelor ştiin ifice teoretice / aplicative ob inute (pîn  la 200 de cuvinte), 2016  

C utarea materialelor nanostructurizate noi de perspectiv , având propriet i termoelectrice i 
termice îmbun t ite, continu  a fi una din direc iile de cercetare prioritare în lume la momentul 
actual. În cadrul proiectului noi am ar tat, c  peliculele nanocristaline sub iri ITO/ZITO cu 
structur  optimal  a nanogranulelor, pot fi materiale de perspectiv  pentru aplica iile termoelectrice. 
Utilizarea în practic  a unor astfel de materiale poate s  mic oreze costul dispozitivelor 
termoelectrice, cât i îmbun t easc  caracteristicile de lucru ale lor.  

 

XI. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiin ifice teoretice / aplicative ob inute în cadrul proiectului în 
anul 2016 (pîn  la 300 cuvinte) 

1. În colaborare cu grupele de experimentatori de la Universitatea din California – Riverside, SUA i de la 
Universitatea din Aalto, Finlanda a fost efectuat  în premier  cercetarea teoretico-experimental  
complex  a confinementului fononilor acustici în nanofirele din GaAs cu diametrul cuprins între 80 i 
128 nm. Am ar tat, c  dispersia fononilor acustici, vitezele de grup ale fononilor i densit ile st rilor 
fononice depind puternic de diametrul nanofirelor. Rezultatele ob inute vor permite o dirijare mai exact  



 

a propriet ilor fononice ale nanostructurilor, care la rândul s u va putea permite îmbun t irea 
parametrilor de lucru a dispozitivelor termoelectrice, nanoelectronice i spintronice. Noutatea i 
importan a tiin ific  înalt  a acestor rezultate sunt confirmate prin publicarea lor în revista tiin ific  
interna ional  Nature Communications cu factorul de impact 11.32. 

2. În primier  a fost ar tat experimental, c  doparea peliculelor sub iri ZnO-In2O3-SnO2 de Ga poate 

îmbun t i propriet ile termoelectrice ale acestor pelicule. Am stabilit, c   la o concentra ie optimal  a 
Ga intercalat de ~ 8% at., factorul de putere atinge valoarea de 2.3 mWm

-1
K

-2 la temperatura de 480° . 
Valoarea ob inut  este aproape de 3 ori mai mare decât valoarea analogic , ob inut  în materialul 
nedopat. 

 

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

Întreprinderile i institutele de cercetare tiin ific , care se ocup  de ingineria propriet ilor electronice, 
optoelectronice i termice ale nanostructurilor.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa 1.1.  

Fişa proiectului de cercet ri fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direc iei strategice, codul şi denumirea proiectului  

„Materiale, tehnologii şi produse inovative  

Dispozitive optoelectronice şi de înregistrare a informa iei optice ob inute pe baz  de materiale 
semiconductoare multifunc ionale şi de structuri nanolamelare 

15.817.02.34A‖ 

II. Obiectivele proiectului  

-Fabricarea celulelor solare cu straturi n
+
CdS-p

-
InP-p

+InP i n+
CdS-n

+
InP-p

-
InP-p

+
InP cu efect de 

câmp la interfa  cu eficacitatea ≥15% i asamblarea moduluilui fotovoltaic cu putere 1,0W; 

-Fabricarea probelor experimentale a celulelor solare SnO2-CdS-CdO-CdTe-Ni cu eficacitatea 

transform rii energie solare în energie electric   ≥14%; 
-Optimizarea tehnologiei de cre tere a straturilor buferale dintre substrat-strat cu scopul reducerii  

concetra iei defectelor i a electronilor din structurile GaN/.../Si i cre terea straturilor cu reciclare 
termic ; 
-Doparea straturilor de GaN/.../Si pentru ob inerea straturilor cu conductibilitate electric  de tip –p; 

-Ob inerea heterojonc iunelor p-n în straturile de GaN/.../Si, studierea propriet ilor electrice, i de 
electro- foto- luminescen  ale lor; 
-Elaborarea i asamblarea dispozitivelor optoelectronice pentru cercetarea complex  a obiectelor 
tehnice i biologice în timp real prin metoda holografiei interferometrice; 

-Elaborarea tehnologiei de ob inere a structurilor nanolamelare de GaTe-CdTe i GaTe-ZnTe prin 

metoda intercal rii atomilor de Cd i Zn în pl cile de GaTe monocristalin pentru structuri multistrat 
cu efect fotoelectric transversal; 

-Studiul propriet ilor optice, electroluminescente i fotoelectrice a structurilor nanolamelare GaTe-

CdTe i GaTe-ZnTe, cu i f r  puncte interplanare metalice, pentru caracterizarea structurilor 
fotosensibile i a elementelor electroluminescente i stabilirea propriet ilor aplicative ale acestora. 

III. Termenul execut rii  
1.01.2015-31.12.2018 

IV. Volumul total planificat al finan rii 
(mii lei) 

V. Volumul finan rii pe perioada evaluat  (mii lei) 
Finan area planificată ( mii lei)- 1742,2 Executată ( mii lei)-  1742,2 

VI. Subdiviziunile organiza iei executoare (laborator, sec ie, sector etc.) 
LCŞ „Fizica semiconductorilor‖,  
LC  „Înregistrarea Fototermoplastic ‖, 
LC  „Fotonica i Metrologie‖. 

VII. Executorii   

 

 Nume, prenume, func ia în cadrul proiectului 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Gorceac Leonid, dr., cerc. şt. coord.  
Gaşin Petru, dr. hab., cerc. şt. princ. 
Vatavu Sergiu, dr., conf. cerc. cerc., şt. sup. 
Feodorov Vladimir, dr., cerc. şt. sup. 
Gagara Liudmila, dr., cerc. şt. sup. 
Rotaru Corneliu, cerc. şt. 
Antoniuc Constantin, cerc. şt. 
Bercu Elena, Ing. cat. I. 

Botnariuc Vasile, dr., cerc. şt. coord. 
Raevski Simion, dr., cerc. şt. coord.  
Coval Andrei, dr., cerc. şt. coord.  

Cinic Boris, cerc. şt. 
Corşac Oleg, dr., cerc. şt. coord.  
Nasedchina Nadejda, cerc. şt. 
Prilepov Vladimir, dr., cerc. şt. sup. 
Chiri a Arcadii, dr., cerc. şt. coord.  



 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

 

Suman Victor, cerc. şt.  
Ciornîi Alexei, Ing. cat. I 
Spoial  Dorin, cerc. şt. 
Chetruş Petru Ion, dr., cerc. şt. sup. 
Caraman Mihail, dr. hab., cerc. şt. princ.  
Evtodiev Igor, dr. hab., cerc. şt. coord.  
Gaugaş Petru, dr., cerc. şt. sup. 
Nicorici Valentina, dr., cerc. şt. sup. 
Osadciuc Valeriu, cerc. şt. 
Dmitroglo Liliana, cerc. şt.  
Until  Dumitru, cerc. şt. 
Chetruş Petru Mihai, dr., cerc. şt. sup. 
Moldovanu Serghei, cerc.st. 

Rusnac Dumitru , tehnic cat.II 

 

VIII. Sumarul activit ilor proiectului realizate în anul 2016  
 Activită i planificate Activită i realizate şi rezultate noi ob inute în cadrul 

proiectului (150 de  cuvinte) 

  

1. 

 

Ob inerea homostructurilor 
n

+
InP-p

o
InP-p

+
InP cu strat 

intermediar p
o
InP crescut 

repetat. 

 

Asamblarea modulului 

fotovoltaic pe baza hetero-

jonc iunilor/homojunc iuni-lor 

din InP i determinarea 
parametrilor fotoelectrici. 

Au fost ob inute homostructuri n+
InP-p

o
InP-p

+
InP cu strat 

epitaxial intermediar p
oInP crescut repetat în sistemul In-

PCl3-H2. Au fost cercetate propriet ile electrice şi 
fotoelectrice a homojonc iunilor din InP cu şi f r  strat 
frontal nCdS. 

 A fost asamblat modulul fotovoltaic în baza 

heterojonc iuni/homojunc iuni de InP i efectuate test ri 
fotoelectrice. 

 

2. 

 

Dezvoltarea tehnologiei de 

ob inere a heterostructurilor 
CdS-CdTe cu strat bufer CdO 

cu grosimi nanometrice i 
cercetarea propriet ilor 

electrice i fotoelectrice. 
 

Au fost ob inute heterojonc iunile CdS-CdTe cu strat bufer 

de CdO cu grosimi nanometrice (3’50 nm) i elaborat  
structura de contact. A fost cercetat  influien a grosimii 
stratului de CdO asupra parametrilor electrici i 
fotoelectrici a structurii CdS-CdO-CdTe i determinat  
grosimea optimal  a straturilor de CdO. Sa determinat 
mecanismul de transport a curentului i a efectului 
fotovoltaic în structurile CdS-CdO-CdTe cu strat de CdO cu 

grosime optimal . 
3. Optimizarea condi iilor de 

ob inere a straturilor de AlGaN 
pe suporturi AlN/Si prin 

varierea raportului  fluxurilor  

precursorilor i temperaturii de 
depunere . Ob inerea straturilor 
de GaN pe structurile 

optimizate de AlGaN/AlN/Si i 
doparea lor cu impurit i 
acceptoare. Cercetarea 

structurii, propriet ilor 
electrice i de luminescen . 

Au fost determinate procedeele tehnologice optimale 

(raportul  fluxurilor precursorilor aluminiu/galiu, 

amoniacului, temperatura suportului) de depunere a 

straturilor sub iri de AlGaN pe suporturi de AlN/Si. 

 

Sa determinat regimul tehnologic de ob inere a straturilor 
sub iri de GaN, depuse pe suporturi de AlGaN/AlN/Si, 
dopate cu Zn.Au fost cercetate propriet ile electrice i de 
luminescen  a straturilor de GaN. 
 

4. Elaborarea dispozitivelor 

optoelectronice pentru 

identificarea obiectelor de la 

distan  prin metoda de 
interferometrie holografic .  
Elaborarea  metodei  

interferometriei holografice 

A fost elaborat  metoda i asamblat  instala ia 
experimental  pentru identificarea microobiectelor dup  
spectrul de fotoluminescen  pe baza tehnologiei 

holografice. 

 

A fost elaborat  o metod  nou  a interferometrii holografice 
pentru obiectele netransparente care împr tie difuz lumina. 



 

pentru obiectele netransparente 

care împr tie difuz lumina. 
Elaborarea purt torilor 
fotosensibil pe baz  de ITO – 

As-Se-S – Va2O5 pentru 

înregistrarea informa iei optice, 
hologramelor i 
interferogramelor.  

Au fost crea i purt tori pe baz  de straturi fotosensibile a 
sistemului As-Se-S – Va2O5 pentru interferometria 

holografic  în timp real i cercetate caracteristicile de 
frecven  a contrastului. A fost elaborarat i construit 
dispozitivul optic experimental cu interferometrie 

holografic  pentru m surarea deplas rii longitudinale, 
transversale i unghiulare a obiectelor care împr tie difuz 
lumina cu precizia de λ/2 a radia iei lazerului utilizat.. 

5. Elaborarea tehnologiei de 

ob inere a compozitului 
monolamelar care con ine 
aranj ri periodice de 
împachet ri planare GaTe-

ZnTe cu puncte de Ga  

i cercetarea propriet ilor 
structurale, optice, 

fotoelectrice i luminescente a 
structurilor ob inute. 
 

A fost determinat regimul tehnologic (temperatura i timpul 
de tratare în vapori de Zn) de ob inere a compozitului 
monolamelar GaTe-ZnTe cu puncte de Ga interplanare. Au 

fost cercetate structurii cristaline i propriet ilor optice, 
fotoelectrice i luminescente a lamelelor de GaTe i a 
structurilor ZnTe-GaTe cu strat nanometric de ZnTe cu 

puncte de Ga. 

IX. Lista lucr rilor ştiin ifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectual ) cu referin  la proiectul 
dat pe anul 2016 (conform formei 4 din structura raportului) 

- capitole în monografii şi culegeri (na ionale / interna ionale), - 
1. ROBU, S.; ABADIE, M.; Andries, I.;  A. CHIRITA, A.; NASEDKINA, N.; IVANCIC, A.;  

CORSAC, O. Polymeric Recording Media Based on Carbazole Containing Copolymers and 

Benzoxyphthalocyanines of Transition Metals. In: Chemical Engineering of Polymers 

Production of Functional and Flexible Materials. Edit: O. V. Mukbaniani, Apple Academic 

Press, 2016 (Cap.III, par.26. pp.198-208) ISBN: 9781771884464 

2. ROBU, S.; DRAGLINA, G.; POPUSOI, A.;  NASEDKINA, N.; COVAL, A.;    POTLOG, T. 

Synthesis and Research of Some Phtalocyaninic Dyes with Cu, Zn for Testing in the Systems of 

Solar Cells Type. In: Chemical Engineering of Polymers Production of Functional and Flexible 

Materials. Edit: O. V. Mukbaniani, Apple Academic Press, 2016 (Cap.III, par.25. pp. 190-198) 

ISBN: 9781771884464. 

-      articole din reviste cu factor de impact: 

- articole din reviste cu factor de impact mai mare 3  

1. SCHUCHARDT, A.;  BRANISTE, T.; MISTRA, YK.; DEDG, M.;   MECKLENBURG, M.; 

STEVENS-KALCEFF, M.A.;  RAEVSCHI, S.; SCHULTE, K.; KIENLE, L.;  ADELUNG, R.; 

TIGHINYANU, I. Three-dimensional Aerographite-GaN hybrid networks: Single step 

fabrication of porous and mechanically flexible materials for multifunctional applications. 

Scientific Reports. 2015, 5, 8839. ISSN: 2045-2322. (IF:5.578). (nu a fost inclus  în 2015). 
- articole din reviste cu factor de impact 1,0-2,9 

1. CARAMAN, I.; DMITROGLO, L.; EVTODIEV, I.; LEONTIE, L.; UNTILA, D.; 

HAMZAOUI, S.; ZERDALI, M.; ŞUŞU, O.; BULAI, G.; GURLUI, S. Optical properties of 
ZnO thin films obtained by heat treatment of Zn thin films on amorphous SiO2 substrates and 
single crystalline GaSe lamellas. Thin Solid Films (2016), doi: 10.1016/j.tsf.2016.01.027 (IF: 

1.7). 

2. CARAMAN, I.; SPALATU, N.; EVTODIEV, I.; UNTILA, D.; LEONTIE, L.; CARAMAN, M. 

Photoelectric and photoluminescent properties of CdTe-GaTe composite. Phys. Status Solidi B 

(2016), 10.1002/pssb.201600485 (IF: 1,489). 

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

1. ANDRIES, T.; GALSTIAN, A.; CHIRITA, A. Approximate analysis of the diffraction 

efficiency of transmission phase holographic gratings with smooth non-sinusoidal relief. 

Journal of optoelectronics and advanced materials, 2016, v.18 (1-2), 56-64. (IF: 0.429) 

2. SIMASHKEVICH, A.; SHERBAN, D.; CARAMAN, M.; RUSU, M.; BRUC, L.; CURMEI, N. 

Photovoltaic structures ITO/SiO . Surface Engineering and Applied Electrochemistry (2016), 52 

(3), pp. 284-288. (IF: 0,289, 2012). 

- articole din reviste cu factor de impact 0,01-0,09 

- articole din alte reviste editate în str in tate, 



 

1. EVTODIEV, I; CARAMAN, I; KANTSER, V; UNTILA, D; ROTARU, I; DMITROGLO, L; 

EVTODIEV, S; CARAMAN, M. Crystalline structure and surface morphology of A
III

B
VI

 type 

lamellar semiconductor nanocomposites obtained by heat treatment in Cd and Zn vapor. In: 

TIGINYANU, I.; TOPALA, P.; URSAKI, V., eds. Nanostructures and Thin Films for 

Multifunctional Applications: Technology, Properties and Devices. Springer International 

Publishing, 2016, p. 333-379. doi. 10.1007/978-3-319-30198-3_11. 

2. EVTODIEV, I; CARAMAN, I; KANTSER, V; UNTILA, D; ROTARU, I; DMITROGLO, L; 

EVTODIEV, S; CARAMAN, M. Optical and photoelectric properties of GaS, GaSe, GaTe and 

InSe semiconductors and nanocomposites obtained by heat treatment in Cd and Zn vapor. 

In:TIGINYANU, I.; TOPALA, P.; URSAKI, V., eds. Nanostructures and Thin Films for 

Multifunctional Applications: Technology, Properties and Devices. Springer International 

Publishing, 2016, p. 381-413. doi. 10.1007/978-3-319-30198-3_12. 

3. EVTODIEV, I; CARAMAN, I; KANTSER, V; UNTILA, D; ROTARU, I; DMITROGLO, L; 

EVTODIEV, S; CARAMAN, M. Photoluminescence of nanocomposites obtained by heat 

treatment of GaS, GaSe, GaTe and InSe single crystals in Cd and Zn vapor. In: TIGINYANU, 

I.; TOPALA, P.; URSAKI, V., eds. Nanostructures and Thin Films for Multifunctional 

Applications: Technology, Properties and Devices. Springer International Publishing, 2016, p. 

415-446. doi. 10.1007/978-3-319-30198-3_13. 

-      articole din reviste na ionale: 
- categoria A, 

1. GASHIN, P.; GAGARA, L.; KETRUSH, P.; INCULETZ, I.; FIODOROV, V.; AMJAD, Q. 

Photoelectrical parameters of nCdS-pCdTe thin-film solar cells with a CdO buffer layer. 

Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2016. 15(1-2), 54-59. 

- categoria B, 

1. BOTNARIUC, V.; GASHIN, P.; GORCEAC, L.; KETRUSH, P.; CINIC, B.; COVAL, A.; 

RAEVSKY, S. Influen a trat rii termice în azot sau în vid  asupra propriet ilor de GaN crescute 
pe Si(111) prin metoda HVPE. Ştudia Universitates Moldaviae, seria ştiin e exacte şi 
economice, 2015, nr.7(87), 9-12.(nu a fost inclus  în 2015). 

             -     categoria C, 

- articole din alte reviste na ionale 

-     articole în culegeri (na ionale / interna ionale), 
1. AVORNIC, G.; A EVSCHII, V.; EVTODIEV, S.; EVTODIEV, I. Expertiza ecologico-

judiciar  în contextul dreptului mediului na ional i interna ional – parte component  a tiin elor 
integrate PASCO în Republica Moldova: Realiz ri i Perspective. Culegere de materiale de la 
Conferin a ştiin ific  cu participare interna ional  „Problemele ecologice şi geografice în 
contextul dezvolt rii durabile a Republicii Moldova: realiz ri i perspective‖, consacrat  
anivers rii a 150 de ani de la apari ia ecologiei ca ştiin , a 70 de ani de la fondarea primelor 

institu ii ştiin ifice academice şi a 20 de ani de la înfiin area USPEE ,,C. Stere", Chişin u, 
Republica Moldova, 14-15 septembrie 2016. p. 25-47. 

- rapoarte publicate/Teze ale comunicг ilor la congrese, conferin e, simpozioane, în culegeri 
(na ionale / interna ionale), 
1. CARAMAN, I.; UNTILA, D.; EVTODIEV, I. Propriet ile optice ale monocristalelor de InSe 

tratate termic în vapori de Cd. Conferin a ştiin ific  na ional  cu participare interna ional  
„Integrare prin cercetare şi inovare‖ cu prilejul anivers rii a 70 de ani ai USM. 28-29 septembrie 

2016. Rezumate ale comunic rilor: tiin e ale naturii i exacte. Chi in u, 2016. p. 238-242. 

2. UNTILA, D. Structura i unele propriet i optice ale cristalelor de GaSe dopate cu Eu. 
Conferin a ştiin ific  na ional  cu participare interna ional  „Integrare prin cercetare şi inovare‖ 
cu prilejul anivers rii a 70 de ani ai USM. 28-29 septembrie 2016. Rezumate ale comunic rilor: 

tiin e ale naturii i exacte. Chi in u, 2016. p. 265-268. 

3. BOTNARIUC, V.; GASHIN, P.; GORCEAC, L.; INCULETZ, I.; CINIC, B.; COVAL, A.; 

RAEVSKY, S. Celule fotovoltaice cu homojonc iune din InP. Conf. Şt. Na ional  cu 
participatrea interna ional  „Integrare prin cercetare şi Inovare‖ cu prilejul anivers rii a 70 ani 
de la fondarea USM din 28-29 sept. 2016. 

4. GAGARA, L.; GAŞIN, P.;  ANTONIUC, C.; FEDOROV, V.;  INCULE , I.   
 CdSexTe1-x   CdS-CdSexTe1-x   . Conf. Şt. Na ional  cu 

participatrea interna ional  „Inegrare prin cercetare şi Inovare‖ cu prilejul anivers rii a 70 ani de 
la fondarea USM din 28-29 sept. 2016. 



 

5. S. Vatavu, N. von Morze, S. Wiesner, S. Moras, V. Hinrichs, J. Gasiorowski, D. R. T. Zahn, M.-

Ch. Lux-Steiner, and M. Rusu, CuInSe2 Nanostructures Prepared by Chemical Close-Spaced 

Vapor Transport for Hybrid Photovoltaic Devices EMRS-2016 Spring Meeting. Symposium V 

(V.P2.26), Lille, France, May 2-6, 2016. 

6. CARAMAN, I; EVTODIEV, I; UNTILA, D; GAŞIN, P, CARAMAN, M. Optical and 
photoluminescent properties of Ga2O3-Ga2S3 polycrystalline composite. EMRS-2016 Spring 

Meeting. Symposium: L. Full Program, p. L-41. (Poster L.P.28). 

7. EVTODIEV, I; UNTILA, D; CARAMAN, I; DMITROGLO, L; KANTSER, V. Structural and 

optical properties of composites containing A
III

B
VI

 and A
II
B

VI
 semiconductors. EMRS-2016 

Spring Meeting. Symposium: Z. Full Program, p. Z-20. (Poster Z.6.2). 

8. SPALATU, N; CARAMAN, I; UNTILA, D; EVTODIEV, I; LEONTIE, L; CARAMAN, M. 

Photoelectric and photoluminescent properties of CdTe-GaTe composite. EMRS-2016 Spring 

Meeting. Symposium: Z. Full Program, p. Z-21. (Poster Z.6.3). 

9. UNTILA, D; CARAMAN, I; EVTODIEV, I; KANTSER, V; EVTODIEV, S; CARAMAN, M. 

Absorption and photoluminescence of Eu doped GaSe single crystals. EMRS-2016 Spring 

Meeting. Symposium: BB. Full Program, p. BB-68. (Poster BB.P2.12). 

10. UNTILA, D; EVTODIEV, I; KANTSER, V; SPALATU, N; CARAMAN, M. Obtaining and 

characterization of Eu doped GaSe crystals by XRD and Raman spectroscopies. EMRS-2016 

Spring Meeting. Symposium: BB. Full Program, p. BB-69. (Poster BB.P2.13). 

11. DMITROGLO, L.; CARAMAN, I.; EVTODIEV, S.; UNTILA, D.; EVTODIEV, I. Optical 

properties and morphology of A
III

B
VI

 – own oxide semiconductor structures. The international 

conferences celebrating 55 years of higher education and 40 years of technical higher education 

into ―Vasile Alecsandri‖ University of Bacau. OPROTEH-2016. The 22 th National Symposium 

of Fracture Mechanics 2016 ―Moise Tuturea‖ Students Contest Society on Engineering and 

Management. BAC U, JUNE 02-04, 2016. Conference Proceedings. Abstracts. p. 58. 

12. SERGENTU, V.;  PRILEPOV, V.;  ZALAMAI, V.; GASHIN, P. Water as nanostructurated 

material. 8
th
 International Conference Materials Science and Condensed Matter Physics, 12–16 

September 2016, Chisinau, Republic of Moldova. Abstracts, p.222. 

13. FEDOROV, V.;  SUMAN, V.;  GAGARA, L.;  GASHIN, P. Structura of CdTe-CdO-CdS ITO 

SOLAR CELLS GROWN ON GLASS SUBSTRATES. 8
th
 International Conference Materials 

Science and Condensed Matter Physics, 12–16 September 2016, Chisinau, Republic of 

Moldova. Abstracts, p.273. 

14. S. VATAVU, S.; MORZE, N.; WIESNER, S.; V. HINRICHS, V.;  M.-Ch. LUX-STEINER, M.-

CH.;  RUSU, M. CuInSe2 Nanostructures for Hybrid Photovoltaics 8th International Conference 

Materials Science and Condensed Matter Physics; 12–16 September 2016, Chisinau, Republic 

of Moldova. Abstracts, p.274. 

15. BOTNARIUC, V.; CINIC, B.; COVAL, A.; GASHIN, P.; GORCEAC, L.; TIRON, St.; 

RAEVSKY, S. STUDY OF GaN//Si LAYERS TREATED IN NITROGEN OR IN VACUUM 

AT HIGH TEMPERATURES. 8
th
 International Conference Materials Science and Condensed 

Matter Physics; 12–16 September 2016, Chisinau, Republic of Moldova. Abstracts, p.93. 

16. BOTNARIUC, V.; GASHIN, P.; GORCEAC, L.; KETRUSH, P.; CARAMAN, M.; COVAL, 

A.; RAEVSKY, S. Si-GaN structure based photodetector for a wide range of wavelength 

spectrum. 8th International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics 

(MSCMP), September 12-16, 2016, Chi in u. Abstracts, CEP USM, p. 96. 

17. BOTNARIUC, V.; GASHIN, P.; GORCEAC, L.; KETRUSH, P.; INCULETZ, I.; CINIC, B.; 

COVAL, A.; RAEVSKY, S. PHOTOVOLTAIC CELLS WITH nCdS-pInP AND AN 

EPITAXIAL INTERMEDIATE p
o
InP LAYER. 8

th
 International Conference Materials Science 

and Condensed Matter Physics, 12–16 September 2016, Chisinau, Republic of Moldova. 

Abstracts, p.268. 

18. BOTNARIUC, V.;  GORCEAC, L.; RAEVSCHI, S.;  POTLOG, T.; DOBROMIR, M.; LUCA, 

D. SURFACE COMPOSITION OF GaN, AlGaN LAYERS GROWN ON Si SUBSTRATES 

INVESTIGATED BY XPS. 8
th
 International Conference Materials Science and Condensed 

Matter Physics; 12–16 September 2016, Chisinau, Republic of Moldova. Abstracts, p.275. 

19. SPOIALA, D. M. Some features of the frequency dependent electrical properties of ε-GaSe 

layered monocrystals. 8th International Conference on Materials Science and Condensed Matter 

Physics (MSCMP), September 12-16, 2016, Chi in u. Abstracts, CEP USM, p. 106. 
20. CHIRITA, A. APPLICATION OF HOLOGRAPHIC METHODS FOR OBJECTS 



 

DETECTING. 8
th
 International Conference Materials Science and Condensed Matter Physics, 

12–16 September 2016, Chisinau, Republic of Moldova. Abstracts, p.251. 

21. ROTARU, C. PHYSICAL PROCESSES IN ZnO/CdS/CdTe HETEROJONCTION. 8th 

International Conference Materials Science and Condensed Matter Physics, 12–16 September 

2016, Chisinau, Republic of Moldova. Abstracts, p.278. 

22. CARAMAN, I.; EVTODIEV, I.; LEONTIE, L.; EVTODIEV, S.; UNTILA, D.; CARAMAN, 

M.; DOROFTEI, C.; CARLESCU, A.; SUSU, O. Optical and photoelectric properties of 

submicrometer structures obtained by dry heat treatment of p- and n-InSe single crystals. 11th 

International Conference on Physics of Advanced Materials. September 8-14, Cluj-Napoca, 

Romania. Daily Program and Abstracts. T5-P4. p. 95-96. 

23. KANTSER, V.; EVTODIEV, I.; UNTILA, D. Two-dimentional semiconductors and new 

functional opportunities for electronic and photonic devices. 8th International Conference on 

Materials Science and Condensed Matter Physics (MSCMP), September 12-16, 2016, Chi in u. 
Abstracts, CEP USM, p. 44. 

24. UNTILA, D.; CARAMAN, I.; EVTODIEV, I. Luminescent properties of GaS compound 

thermally annealed in Zn vapour. 8th International Conference on Materials Science and 

Condensed Matter Physics (MSCMP), September 12-16, 2016, Chi in u. Abstracts, CEP USM, 
p. 209. 

25. DMITROGLO, L.; CARAMAN, I.; UNTILA, D.; EVTODIEV, I. The photoluminescence of 

GaSe-CaSe microcrystalline composite. 8th International Conference on Materials Science and 

Condensed Matter Physics (MSCMP), September 12-16, 2016, Chi in u. Abstracts, CEP USM, 
p. 216. 

26. EVTODIEV, S.; CARAMAN, M. Structural and optical properties of Ga and In oxides on 

A
III

B
VI

 semiconductor substrate. 8th International Conference on Materials Science and 

Condensed Matter Physics (MSCMP), September 12-16, 2016, Chi in u. Abstracts, CEP USM, 
p. 223. 

27. UNTILA, D.; KANTSER, V. Optical properties of Eu doped GaS single crystals. 8th 

International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics (MSCMP), 

September 12-16, 2016, Chi in u. Abstracts, CEP USM, p. 226-227. 

28. , .; , . .; , .;  , .; , .; , 
.; , .   GaN,     HVPE  

       .   I  
  „  ,   :   

‖,  - , 2017. (acceptat de comitetul organizatoric al conferin ei). 
29. NICORICI, V.; GASIN, P.; KETRUSH, P.; NICORICI, A. Electrophysical properties of Cd1-

xMnxTe crystals  for solar energetic. The International Conferences OPROTEH-2016. 

Conference Proceedings. Abstracts, Bac u, Romania, June 02-04, 2016. P.54. 

30. NICORICI, V; NEDELEA, V.; KETRUSH, P.; NICORICI, A. Obtaining of PbTe:Ga thin films 

by magnetron process. The International Conferences OPROTEH-2016. Conference 

Proceedings. Abstracts, Bac u, Romania, June 02-04, 2016. P.57. 

 

Brevete de inven ii: 
1. BOTNARIUC, V.;  CINIC, B.; COVAL, A.; GORCEAC, L.; RAEVSCHI, S.  Procedeul de 

creştere a structurii p+
InP-p

-
InP-n

+
CdS pentru celulele fotovoltaice, nr.972 din 2015.02.19. 

Cerere de brevet de inven ii: 
1. BOTNARIUC, V.;  CINIC, B.; COVAL, A.; GAŞIN, P.; GORCEAC, L.; RAEVSCHI, S.  

Procedeu de creştere a structurii n+
-p

o
-p

+
InP prin metoda HVPE pentru celule solare. Cerere de 

brevet de inven ie, iunie 2015, Nr. a .2016.0074 din 2016.06.23. 
2. CHIRITA, A.; V.PRILEPOV, V.; BULIMAGA, T. Metoda de identificare a pelicolelor sub iri 

de produse petroliere conform spectrului fotoluminiscen ei la distan . Cerere de brevet s 
20160010 din 2016.01.29. 

Participare la Saloane Interna ionale de Inven ii, medalii: 
1. CHIRITA, A.  ―Metod  de m surare a dimensiunilor petelor de produse petroliere pe suprafa a 

apei la distan ‖,  Medalie de aur, Salonul Interna ional de Inven ii ―TRAIAN VODA‖ 25-27, 

mai 2016, Timişoara, Romania. 
2. ZASAVITCHI, E.; CANTER, V.; SIDORENCO, A.; SAPOVAL, O.; BELENCIUC, A.; 

CHIRITA, A. ―Laboratory facility and technique for determining the yield of reagents used in 



 

operations of active influence on hydrometeorological processes‖, Gold medal, EUROINVENT 
2016, Iasi, Romania. 

3. BOTNARIUC, V.;  CINIC, B.; COVAL, A.; GORCEAC, L.; RAEVSCHI, S. Celul  
fotovoltaic  cu heterojonc iunea nCdS-pInP şi strat intermediar pInP. Salonul Interna ional de 
inven ii „Traian Vuia‖, Timişoara, 27 mai 2016, medalie de argint. 

4. BOTNARIUC, V.;  CINIC, B.; COVAL, A.; GORCEAC, L.; RAEVSCHI, S.  Celul  
fotovoltaic  cu HJ nCdS-pInP cu strat intermediar pInP. Salonul Interna ional de inven ii 
Euroinvent, edi ia 8 – 2016, Iaşi 19-21 mai 2016, medalie de aur. 

 

Premiul Municipal pentru tineret, domeniul fizica, edi ia 2016 – 1  (UNTILA, D) 

 

X. Relevan a rezultatelor ştiin ifice teoretice / aplicative ob inute , 2016  

 

În cadrul proiectului au fost ob inute în condi ie de laborator heterostructuri n+
CdS-p

0
InP-p

+
InP i  

nCdS-CdO-pCdTe ce vor sta la baza producerii în masă a celulelor solare cu randamentul 17% i 
12% respectiv.  Cercetările efectuate dau posibilitatea de a pune baza tehnologiei eficiente de 
conversie a energiei solare în energie electrică. 
A fost  determinat regimul tehnologic de ob inere a straturilor sub iri de GaN, depuse pe suporturi 
de AlGaN/AlN/Si, dopate cu Zn. Aceste straturi permit fabricarea jonc iunilor p-n care se utilizează 
pe larg ca  diode de luminiscen ă în regiunea vizibilă a spectrului. A fost elaborarat i construit 
dispozitivul optic experimental cu interferometrie holografică pentru măsurarea deplasării 
longitudinale, transversale i unghiulare a obiectelor care împră tie difuz lumina cu precizia de λ/2 

a radia iei lazerului utilizat. Aceasta va permite determinarea parametrilor diferitor uleuri. 

Au fost ob inute materiale nanocompozite noi GaTe-ZnTe care sunt de perspectivăpentru 
confec ionarea detectoarelor de radia ii de diferite energii. 
Rezultatele elaborărilor tehnologice şi cercetărilor fundamentale în cadrul proiectului pot fi 
folosite în procesul de studii în pregătirea tinerilor specialişti în USM, UTM; Institutului de Fizică 
Aplicată; precum şi în institu ii şi în întreprinderi . 
 

 

XI. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiin ifice teoretice / aplicative ob inute în cadrul proiectului în 
anul 2016  

 Concluzii : 

 S-a constatat c  homostructura n+
CdS-p

+
InP-p

-
InP-p

+
InP are fotosensibilitatea mai pronun at  cu 

15…20%, iar eficien a CF pe baza lor constituie 13,5%, spre deosebire de 4,4% pentru CF ob inute 
pe baza structurii f r  strat frontal n+CdS. CF pe baza heterojonc iunii nCdS-pInP cu strat 

intermediar p
-InP crescut repetat  are eficien a 17,3% . 

 Întroducerea stratului sub ire de CdO (5’8 ) la hotarul HJ nCdS-pCdTe mic oreaz  concentra iea 
centrelor de recombinare ce duce la m rirea eficien ei transform rii energiei solare în energie 
electric  cu 2,8’4,1%. 

 Au fost ob inute straturi de GaN pe siliciu ( Si(111):B,  - 0.1) prin metoda reac iilor chimice de 
transport (HVPE) . Ca straturi intermediare între substrat-strat au fost utilizate straturi sub iri de 
AlN, AlGaN , sintetizate într-un singur proces tehnologic. Sau stabilit principalii parametri 

tehnologici de sintetizare a straturilor epitaxiale (temperatura de depunere : 970 -1000 
0
C , fluxurile 

de gaze reactante:  hidrogen, amoniac,  clorur  de hidrogen , corespunz tor, 3,5 slpm, 1 slpm, 2-8 

smlpm). Zincul este un element activ de suprafa , el modific   mecanismele de cre tere a straturilor 
de GaN. Dac  pe straturile epitaxiale  de GaN vom depune  în continuare straturi  dopate cu zinc 
atunci propriet ile fizice, morfologia  se modific . Straturile devin plate, conductibilitatea electric  
poate sa creasc  cu 3-4 ordine 

 În baza surselor coerente de radia ie laser 447 nm, 532 nm şi 632,8 nm a fost construit  o instala ie 
holografic  de cercetare în timp real a propriet ilor fizico-chimice ale produselor petroliere. A fost 

elaborat  metodologia de cercetare a influen ei termice a ac iunii radia iei laser 447 nm în produse 

petroliere precum şi cercetarea spectrelor lor de luminescen . A fost eleborat  instala ia optic  
precum şi metodologia de lucru ce permit în timp de 0,2 s înregistrarea cu ajutorul camerei CCD 
schimbarea fazei semnalului ce ine de influen a termic  a radia iei laser 447 nm în volumul 
produsului petrolier precum şi înregistrarea distribu iei spectrale a luminescen ei. 



 

 Folosirea stratului intermediar de V2O5 duce la conservarea reliefului static al imaginii, faptul ce 

poate fi folosit cu succes pentru elaborarea purt torilor pentru înregistrarea informa iei optice. 
 Prin m sur tori XRD, Raman, FL, s-a demonstrat c  nano- şi microcompozite GaTe-ZnTe se ob in 

prin tratament termic a pl cilor monocristaline de GaTe în vapori de Zn la temperaturi din intervalul 

620 K-1070 K, cu durata de la 10 min pân  la 60 ore. 
 Spectrele de FL a compozitului GaTe-ZnTe ob inut prin tratament termic al pl cilor monocristaline 

de GaTe în vapori de Zn, la temperatura 1000 K i 1070 K, este compus din banda de emisie a 
excitonilor în cristalitele de GaTe, i dou  benzi de natur  impuritar  în cristalitele de ZnTe din 

compozit. 

prin tratament termic la temperatura 1000 K i 1070 K, a pl cilor monocristaline de GaTe în vapori de Zn s-a 

ob inut un material compus din cristalite de GaTe i de ZnTe. Diametrele medii ale cristalitelor de GaTe şi 
ZnTe din compozit sunt egale cu ~37 nm şi, respectiv, 68 nm. Spectrele de absorb ie la temperatura normal  
a compozitului ob inut la temperatura 1073 K con in dou  pante de cre tere pronun at  a luminii în 
cristalitele de GaTe i ZnTe localizate în regiunea energiilor 1,65’1,75 eV i, respectiv, 2,15’2,25 eV 

 

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

Întreprinderile şi institutele de cercetare ştiin ific , care se ocup  de elaborarea dispozitivelor electronice i 
optoelectronice.  

 

 

 



 

Anexa 1.1.  

Fişa proiectului de cercet ri fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direc iei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Materiale, tehnologii şi produse inovative, 15.817.02.39A, ―Celule solare multi-jonctiune pe baza 

straturilor sub iri nanostructurate din semiconductori organici i anorganici‖ 

II. Obiectivele proiectului  

1) Cre terea eficien ei celulelor solare anorganice comercial viabile CdS/CdTe prin conceperea 
unui nou design în regiunea contactului frontal i analiza comparativ  a rezultatelor ob inute cu 

cele mondiale; 

2) Elaborarea tehnologiei de sintez  a celulelor solare  organice de tip TCO/PEDOT/CuPc/Al, 

TCO/ PEDOT /ZnPc/Al utilizînd centrifugarea sau evaporarea termic  în vid i încorporarea 
acestora în celula solar  anorganic . Studiul straturilor nanostructurate i interfe elor cu metode 
fizice moderne (XRD, XPS, SEM, spectroscopia optica); 

3) Elaborarea tehnologiei de sintez  a celulelor solare organice de tip „heterojonc iuni distribuite 
în volum‖ (BHJ): TCO/PEDOT/P3HT/Al; TCO/PEDOT/PCBM/Al i TCO/PEDOT// 

P3HT:PCBM(1:1)/Al utilizînd centrifugarea sau evaporarea termic  în vid i încorporarea în 
celula solar  anorganic . Studiul straturilor nanostructurate i interfe elor cu metode fizice 
moderne (XRD, XPS, SEM, spectroscopia optica); 

4) Clarificarea modelelor pentru explicarea mechanismelor de func ionare a celulelor solare 
realizate. 

 

III. Termenul execut rii  
01.01.2015-31.12. 2018   

IV. Volumul total planificat al finan rii 
(mii lei) 

V. Volumul finan rii pe perioada evaluat  (mii lei) 
Finan area planificată ( mii lei)   108,2 Executată ( mii lei)   108,2 

VI. Subdiviziunile organiza iei executoare (laborator, sec ie, sector etc.) 
Laboratorul Materiale organice/anorganice in optoelectronica 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, func ia în cadrul proiectului 
  

1 Tamara Potlog, cercet. şt.coordonator 
2 Galina Dragalina, cercet. şt.coordonator 
3 Stefan Robu, cercet. tiin ific super. 
4 Ana Popusoi, cercet. tiin . 
5 Furtuna Vadim  cerccet. stagiar 

6 Lungu Ion ing. cat. II 

7 Vamesu Denis  ing.cat. II 

VIII. Sumarul activit ilor proiectului realizate în anul 2016  
 Activită i planificate Activită i realizate şi rezultate noi ob inute în cadrul 

proiectului (150 de  cuvinte) 

1. 

 

 

 

 

 

2 

 

Documentare despre 

tehnologii de sinteză, dopare, 
solubilitate  a materialelor 

organice compozite pe baza de 

ftalocianina cu aplicatii la 

realizarea celulelor solare; 

Sinteza ftalocianinelor de cu, 

zn   si compozitelor pe baza lor 

pe suport de sticla si 

caracterizarea proprietatilor 

fizico-chimice si opto-

electronice. 

Teste preliminare privind 

 Au fost obtinute straturi (Cu,Zn)Pc, perylene   si 

straturi bistratificate fotosensibile   (Cu,Zn)Pc:Perylene prin 

metoda volumului cuaziinchis.  

Suprafata straturilor de  (Cu, Zn)Pc este rugoasa, iar a  

perylenului  neteda, stralucitoare. Suprafata stratului bistra-

tificat de (Cu,Zn)Pc:Perylene   era de asemenea rugoasa  cu 

figuri mici  de forma  alungita. Cu cresterea temperaturii de 

tratare termica  in atmosfera de hydrogen  morfolofia 

straturilor  bistratificate se modifica , creste densitatea 

figurilor  si  dimensiunea acestora. Cu alte cuvinte 

morfologia se imbunatatste si stratul bistratificat actioneaza 

ca un strat fotogenerator de purtatori de sarcina electrica. 

 Au fost realizate dispositive fotovoltaice pe baza 



 

realizarea structurilor pentru 

aplicatii fotovoltaice 

straturior bistratificate (Cu,Zn)Pc:Perylene    

Parametrii fotovoltaici depind de grosimea stratului activ 

(Cu, Zn)Pc. Stratul bistratificat  (Cu, Zn)Pc/Perylene 

imbunatateste curentul de scurtcircuit  datorita cresterii 

numarului de electroni si goluri transferati intramolecular si 

separarii efficiente de cimpul electric intern a structurii 

acestora. Cresterea grosimii stratului de perilene in stratul 

bistratificat deterioreaza parametrii fotovoltaici a celulei, iar 

cresterea grosimii (Cu,Zn)Pc in stratul bistratficat  conduce 

la cresterea tensiunii de circuit deschis pina la valori de 0.7 

V. Eficienta dispozitivelor este  limitata de valorile mici a 

curentului de scurtcircuit si factorului de umplere care la 

rindul sau, este functie de valoarea resistentelor serie si 

sunt. 

IX. Lista lucr rilor ştiin ifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectual ) cu referin  la proiectul 
dat pe anul 2016 (conform formei 4 din structura raportului) 

– capitole în monografii şi culegeri (na ionale / interna ionale):  
1. Tamara Potlog. Thin-Film Photovoltaic Devices Based on A2B6 Compounds In: 

TIGINYANU, I; TOPALA, P; URSAKI, V., eds. Nanostructures and Thin Films for 

Multifunctional Applications: Technology, Properties and Devices. Springer International 

Publishing, 2016, p. 143-184. doi. 10.1007/978-3-319-30198-3_11 

– articole din reviste cu factor de impact: 

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

2. T. Potlog, M. Dobromir, D. Luca, P. Onufrijevs, A. Medvids. Rutile to anatase phase 

transition in TiO2:Nb thin films by annealing in H2 atmosphere. Current Applied Physics, 

Volume 16, Issue 8, August 2016, Pages 826-829; 

3. Ghimpu, T. Potlog, A. Resmerita, I. Tiginyanu, A.  Farcas. Structure and morphology of 

nanoporous ZnO and dark current-voltage characteristics of the glass/(TCO)/ZnO/poly 2,7-

(9,9-dioctylfluorene)-alt-(5,5 '-bithiophene)/Ag structure. Journal of Applied Polymer Science. 

V. 132, Iss. 33,  2015 , pp.42415(1-7) 

– articole din alte reviste editate în str in tate,  
1. S. Robu, G. Dragalina, A. Popusoi, N. Nasedkina, A. Covali, and T. Potlog.  Synthesis and 

Research of Some Phtalocyaninic Dyes with Cu, Zn for Testing in the Systems of Solar Cells 

Type In book "Chemical Engineering of Polymers. Production of Functional and Flexible 

Materials." Editors: Omari V. Mukbaniani, DSc Marc J. M. Abadie, DSc Tamara Tatrishvili, 

PhD, November 2016. Hard ISBN: 9781771884457 E-Book ISBN: 9781771884464 

– articole din reviste na ionale: 
• categoria A,  

1. Dumitru DUCA, Tamara POTLOG. DISPOZITIVE FOTOVOLTAICE PE BAZA 

FTALOCIANINEI DE CUPRU FABRICATE PRIN METODA VOLUMULUI 

CVASIÎNCHIS, STUDIA UNIVERSITATIS MOLDAVIAE , 2016, nr.2(92) Seria ―Stiinte 
exacte si economice‖ ISSN 1857-2073 ISSN, p.22-29; 

2.  Vadim Furtuna, Dumitru Duca,  Tamara Potlog. STRATURI NANOSTRUCTURATE DE 

Zno DOPATE CU Al  PENTRU FOTOELECTROZI ÎN STRUCTURILE HIBRIDE PE 
BAZA FTALOCIANINEI DE CUPRU. STUDIA UNIVERSITATIS MOLDAVIAE , 2016, 

nr.2(92) Seria ―Stiinte exacte si economice‖ ISSN 1857-2073 ISSN, p.22-29; 

– rapoarte publicate/Teze ale comunic rilor la congrese, conferin e, simpozioane, în culegeri 
(na ionale / interna ionale), 
1. T. Potlog, D. Duca, V. Furtuna1 S. Robu, G. Dragalina, A. Popusoi. MORPHOLOGY 

STUDY AND PHOTOVOLTAIC PERFORMANCE OF THE 

PHTHALOCYANINES/PERYLENE THIN FILMS. Abstracts  International symposium 

Priorities of Chemistry for a Sustainable Development Bucharest, 2016, ed XII. P. 98; 

2. S. Raevschi, V. Botnariuc, L. Gorceac, T. Potlog, M. Dobromir , D. Luca. SURFACE 

COMPOSITION OF GaN, AlGaN LAYERS GROWN ON Si SUBSTRATES 

INVESTIGATED BY XPS. Abstracts. MSCMP ,Chisinau, 2016, p.153 

3. .Robu, I.Andrie , G.Dragalina, D.Mitcov, N.Nasedchina. Purt tor de Informa ie Electro-

fotografic. Medalie de Bronz la  Salonul Traian Vuia, Timi oara, România, 27 mai 2016; 



 

Brevete de inven ii: 
1. .Robu, T.Potlog, G. Dragalina. A.Popu oi si altii. Cerere de brevet nr 2016 0050 din 

2016.05.10 

 

X. Relevan a rezultatelor ştiin ifice teoretice / aplicative ob inute (pîn  la 200 de cuvinte), 2016  

Obiectivele stiintifice ale proiectului de cercetare si relevanta lor in contextul cercetarilor din domeniu 

pe plan international sunt adaptate contextului actual al globalizarii lumii stiintifice din R. Moldova. 

Prin obiectivele vizate proiectul urmareste descoperirea unor materiale noi cu inalt impact in cercetarea 

de baza privind elaborarea dispozitivelor fotovoltaice – sursa de energie inepuizabila. De asemenea, un 

alt beneficiu il constituie implementarea de noi tehnologii moderne din  chimie si ingineria moleculara 

cu formarea de tineri specialisti in domeniu. De asemenea, rezultatele acestui proiect vor avea impact 

economic şi social pozitiv prin facilitarea integr rii cercet rilor moldovenesti în efortul european de 
cercetare prin diseminarea rezultatelor şi eficientizarea modalit ilor de cooperare în cadrul grupurilor 
de cercetare interdisciplinar . Prin acest proiect se urmareste obtinerea unor materiale ce au ca rezultat 

elaborarea de noi surse de energie regenerabile cu cost redus de productie. Principalii beneficiari vor fi 

agen ii economici furnizori de energie electric  conven ional ,  ministerul educatiei, USM  care va 

beneficia de un nucleu interdisciplinar de cercetare fundamentala şi aplicativ  avansat  in domeniul 
fotovoltaicii care va facilita  dobandirea de cunostinte avansate, in vederea asigurarii rezervorului de 

metode, tehnici, proceduri, modele si teorii, pentru cresterea valorii si notorietatii stiintifice pe plan 

international. 

 

 

XI. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiin ifice teoretice / aplicative ob inute în cadrul proiectului în 
anul 2016 (pîn  la 300 cuvinte) 

In cadrul etapei din 2016 a proiectului susnumit au fost ob inute in premiera i studiate sisteme conjugate 
din polimeri de Perylene  si  ftalocianina de Cu si Zn. Au fost obtinute in premiera straturi bistratificate (Cu, 

Zn)Pc/Perylene fotosensibile in domeniul vizibil. Pentru obtinerea straturilor s-a utilizat metoda volumului 

cuaziinchis si metoda de tratare termica in flux de hydrogen.  Utilizarea tratarii termice postdepunere in 

mediu reductiv – hidrogenul se aplica  pentru a extrage oxigenul impuritar din straturi. Analiza XRD a 

straturilor de (Cu, Zn)Pc/Perylene confirma formarea acestuia si imbunatatirea structurii dupa aplicarea 

tratamentului termic in in flux de hydrogen cu prezenta fazei stabile a CuPc si a fazei de perilen. In 

spectrele de  absorbtie a acestor straturi s-au evidentiat doua benzi B si Q,  specific metaloftalocianinelor de 

Cu si Zn si aparitia  celei de a treia de o intensitate mai mica in intervalul (420 -550) nm.  Banda Q cu 

maxime de intensitate ridicata in intervalul (680-710) nm indica tranzitii specifice ftalocianinelor. Banda 

Soret specifica de asemenra metaloftalocianinelor  in cazul straturilor bistatificate devine mai putin intensiva 

si fara maxime. Banda din intervalul (420 -550) nm poate fi atribuita st rii cu transfer de sarcin  (CT), care 
de obicei apare in sistemele de electroni π in prezen a grup rilor donoare şi acceptoare, datorit  unui transfer 
de sarcin  intramolecular intre donor (Cu, Zn)Pc şi acceptor (Perylene).  
Au fost obtinute structurile ITO/(Cu, Zn)Pc:Perylene/Al  si realizate dispositive  fotovoltaice. 

Cercetarile caracteristicilor curent-tensiune la iluminarea 100 mW/cm
2
, 300 K indica ca parametrii 

fotovoltaici depind de grosimea stratului activ (Cu, Zn)Pc. Stratul bistratificat  (Cu, Zn)Pc/Perylene 

imbunatateste curentul de scurtcircuit  datorita cresterii numarului de electroni si goluri transferati 

intramolecular si separarii efficiente de catre cimpul electric intern a excitonilor formati. Cresterea grosimii 

stratului de perilene in stratul bistratificat deterioreaza parametrii fotovoltaici a celulei, iar cresterea grosimii 

(Cu,Zn)Pc in stratul bistratficat  conduce la cresterea tensiunii de circuit deschis pina la valori de 0.7 V. 

Eficienta dispozitivelor  0.2 %  este  limitata de valorile mici a curentului de scurtcircuit si factorului de 

umplere, care la rindul sau, este functie de valoarea resistentelor serie si sunt. 

Beneficiarul (ministere, institu ii de stat sau private, întreprinderi, etc.) Ministerul Educatiei a Republicii 

Moldova 

 

 



 

Anexa 1.1. 

Fişa proiectului de cercet ri fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direc iei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Direc ia strategic : cod 05 Biotehnologie  

15.817.05.02F  Substanţele biologic active ca bază a valorificării biotehnologiilor moderne în 
modularea şi adaptarea proceselor metabolice ale organismelor vii 

II. Obiectivele proiectului  

 Determinarea condi iileor de proteoliza globulinelor 11S din semin e de a reduce activitatea lor 
alergen . Dezvoltarea condi iilor de  izolare şi separare a produselor de peptide a  proteolizei 
ficocianinei. Screeningul popula iei cartografiere de grâu la izoformele de peroxidaz  (în 

cooperare cu IPK, Gatersleben, Germania; Institut N. Vavilov, St.Petersburg, Rusia).  Studierea 

caracteristicilor biochimice a uleurilor eterice a speciilor ini iale de mentha pe parcursul 
perioadei de vegeta ie, descenden ele lor generative, selectarea formelor perspective. 

 Eviden ierea statutului func ional a sistemului sanguin şi a esuturilor adiacente în deregl rile 
metabolice pe fondul administr rii substan elor biologic active. 

 Elaborarea tehnologiilor de ob inere a selenficocianinei şi a diverselor frac ii polipeptidice cu 
con inut de selen cu posibile efecte antioxidante şi antiproliferative. 

 Aspecte morfofiziologice şi biochimice ale termotoleran ei soiurilor autohtone de soia tratate cu 
substan e biologic active. 

 

III. Termenul execut rii  
2015-2018 

IV. Volumul total planificat al finan rii 
(mii lei) 

V. Volumul finan rii pe perioada evaluat  (mii lei) 
Finan area planificată ( mii lei)    1811,8 Executată ( mii lei)    1811,8 

VI. Subdiviziunile organiza iei executoare (laborator, sec ie, sector etc.) 
LCŞ Biochimia Plantelor 

LCŞ Ecofiziologia Uman  şi Animal  

LCŞ Ficobiotehnologie 

LCŞ Securitate biologic  

VII. Executorii   

 Nume, prenume, func ia în cadrul proiectului 
1.  Şutov Andrei, dr.hab., cerc.şt.principal 
2.  Ciobanu Vasile, dr.,  cerc.şt.coord. 
3.  Kahovskaia Irina, dr., şef labor. 
4.  Rudacova Angela, dr., cerc.şt.coord. 
5.  Peleah Elena, dr.,cerc.şt.super. 
6.  Melnic Victor, dr., cerc.şt.super.   
7.  Cherdivar  Ala, Msci, cerc.ştiin . 
8.  Rudacov Serghei, Msci, cerc.ştiin . 
9.  Stepurina Tatiana, Msci, cerc.ştiin . 
10.  Climova Natalia, Msci, cerc.şt.stagiar  
11.  Bejinari Marina, master.an. II. , cerc.şt.stagiar 
12.  Lollo Liudmila, Msci, inginer coord. 

13.  Socinschi Maria, f/g, tehnic cat I. 

14. Leşanu Mihai, dr., şef lab. 
15. Bîrsan Ana, dr., cerc.şt.coord. 
16. Morari Lilia ,cerc. ştiin ific 

17. Begu Tamara, cerc. ştiin ific 

18. Ni  Radu, cerc. ştiin ific 

19. Frunze Maria, dr, cercet.st. coord. 

20.  Bacalov Iurie, dr., şef de laborator 
21.  Chiri a Elena, dr., cercet tor ştiin ific coordonator  
22.  Croitori Constantin, cercet tor ştiin ific 



 

23.  Para Iulian, cercet tor ştiin ific 

24.  Verebcean Anna, cerc. ştiin ific 

25.  Casco Doina, cercet tor ştiin ific 

26.  Crivoi Aurelia, dr.hab.,  cercet tor ştiin ific principal 
27.  Ciocîrlan Victor,dr. cercet tor ştiin ific 

28.  Bodrug Tatiana, inginer coord. 

29.  Cernei Galina, inginer coord. 

30.  Ilieş Ana, cercet tor ştiin ific stagiar 
31. Şalari Irina, cercet tor ştiin ific 

32.  Cojocaru Ana, cercet tor ştiin ific 

33. Pozdneacova Ilona, cerc. ştiin ific stagiar 
34.  Bîrsan Dragalina, tehnic. cat.I 
35. Dru a Adriana, tehnic. cat.I 
36. Cojocari Lidia,dr, cercet tor ştiin ific 

37. Bulimaga Valentina, dr., cercet tor ştiin ific coordonator 
38. Pisova Maria, dr., şef de laborator 
39. Reva Veceslav, dr. hab., cercet tor ştiin ific coordonator 
40. Zosim Liliana, dr., cercet tor ştiin ific 

41. C ldare Iana, tehnic. cat.I 

  

VIII. Sumarul activit ilor proiectului realizate în anul 2016  
 Activită i planificate Activită i realizate şi rezultate noi ob inute în cadrul 

proiectului (150 de  cuvinte) 

1. 1. Studierea caracteristicilor 

biochimice şi elaborarea 
condi iilor de ob inere a 
formelor i componentelor 
compuşilor biologic activi.  

 

 

 

 

2. Analiza spectrelor polimorfe 

de proteine şi ADN  specifice 
pentru unele dintre 

genotipurile de soia cu  

caractere contraste de 

rezisten  la  temperatur . 
 

 

3. Eviden ierea statutului 
func ional a sistemului 
sanguin şi a esuturilor 
adiacente în deregl rile 
metabolice pe fondul 

administr rii substan elor 
biologic active. 

 

4. Tehnologii de ob inere a 
selenficocianinei şi a 
diverselor frac ii polipeptidice 
cu con inut de seleniu. 

 

S-au ob inut peptide individuale a    ficocianinei şi 
screening-ul popula iei pentru cartografierea grâului la 

izoformele de peroxidaz . S-au studiat caracteristicile 

biochimice a uleurilor eterice a unor specii de ment  pe 
parcursul perioadei de vegeta ie şi descenden ele lor 
generative. S-au optimizat metodele de ob inere a 
uleiurilor eterice  din plante medicinale cu ac iune 
antimicrobian . 
 

S-a selectat materialul biologic cu caracter contrastant; 

s-au analizat cantitativ şi calitativ proteinele şi ADN; s-

a analizat comparativ  spectrele polimorfe specifice de 

proteine şi ADN. 

 

 

 

 

 

S-a studiat influen a substan elor  biologic active asupra 
simptomelor clinice incipiente şi statutului func ional al 
sângelui în patologiile metabolice. 
 

 

 

S-au elaborat tehnologii de ob inere a biomasei de 
spirulin  cu con inut sporit de  seleniu şi 
focobiliproteine, de extragere şi purificare a 
selenficocianinei, precum şi de ob inere în baza ei a 
unor frac ii de peptide bioactive   ob inute la hidroliza 
cu tripsin  şi papain , s-au stabilit activit ille lor 
antioxidante, antimicrobiene, anticancer. 

IX. Lista lucr rilor ştiin ifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectual ) cu referin  la proiectul 
dat pe anul 2016 (conform formei 4 din structura raportului) 



 

Lista publica iilor se prezint  în ordine alfabetic  şi va fi structurat  separat  

– monografii (na ionale / interna ionale),  
1. CRIVOI A., ERHAN E., DELEU I., Bazele fiziologice ale sportivilor înot tori. 

Monografie. Complexul Editorial, INSC, 2016, 136 p., ISBN 978-9975-4453-6-8.  

– manuale/ dic ionare/ lucr ri didactice (na ionale / interna ionale),  
1. CHIRI A E., CRIVOI A., BACALOV IU., BACALOV  I., ILIEŞ A., CROITORI C., 

COJOCARI L., CIOCÎRLAN V., CERNEI G., BODRUG T., PARA I., Mecanisme 

integrative de control ale activită ii nervoase superioare, Suport de curs, Chişin u, Imprint 
Star, 2016, 120 p. ISBN: 978-9975-3108-3-3 

2. CRIVOI A.,  A EVSCHI V., COJOCARI L. Calitatea vie ii şi s n tatea. Manual. Editura 
Vasiliana 98, Iaşi, 2016, 603 p. ISBN 978 -973-116-504-2.  

3. TARHON P.; BÎRSAN A. Lucr ri de laborator la cursul de Fiziologie a plantelor. 

Chişin u: USM, 2016. 239 p. ISBN 978-9975-71-809-7. 

–  capitole în monografii şi culegeri (na ionale / interna ionale),  
1. BÎRSAN A., ROTARU V. Rolul fiziologic şi biochimic al microelementelor în plante. In: 

Microelementele în componentele biosferei şi aplicarea lor în agricultură şi medicină. 

Chişin u: „Pontos‖, 2016, pp. 27-57. ISBN 978-9975-51-724-9. 

2. CEPOI L., ZINICOVSCAIA I., ZOSIM L., CHIRIAC T., RUDIC V., RUDI L., DJUR S., 

ELENCIUC D., MISCU V., BATIR L., BULIMAGA V. and GULEA A. Metals Removal by 

Cyanobacteria and Accumulation in Biomass. Chapter 6 in e-book: Cyanobacteria for 

Bioremediation of Wastewaters, Inga ZINICOVSCAIA and Liliana CEPOI Editors, Springer  

International Publishing Switzerland, 2016, p.61-112. ISBN 978-3-319-26749-4 ISBN 978-3-

319-26751-7. 

– articole din reviste cu factor de impact: 

• articole din reviste cu factor de impact mai mare     3 

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

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

• articole din reviste cu factor de impact                    0,01-0,09 

– articole din alte reviste editate în str in tate,  
1. BOLGA M., STEPURINA T., ILIASENCO O., POLICARPOV A., VRABI V., 

GONCEARUC,V., PALADII  I., SPRINCEAN C., VRABIE E. Isolation of Protein Mineral 

Concentrates at Electrophysical Processing of Whey in Stationary Regime. Studii şi Cercetări 
Ştiintifice. Chimie şi Inginerie Chimică, Biotehnlogi, Industrie Alimentară, Scientific Study & 
Reserch. Chemedtry & Chemycal Engineering, Biotechnology, Food Undustry, 2016, v.17(3), 

p.239 – 147, ISSN 1582-540X. 

2. RUDAKOVA A.S., RUDAKOV S.V., DAVYDOVA N.V., MIRSKAYA G.V., 

ZHURAVLEVA  E.V., CHESNOKOV YU.V.  Isozymic analysis of esterases of mature seeds 

of hexaploid soft wheat (Triticumaestivum L.). Agricultural iology, 2016, vol.51, nr.3, p.327-

334. doi: 10.15389/agrobiology. 2016.3.327eng. ISSN 2412-0324; doi: 10.15389/agrobiology. 

2016.3.327rus. ISSN 2313-4836. 

– articole din reviste na ionale: 
• categoria A,  

• categoria B,  

1. BULIMAGA V., ZOSIM L., PISOVA M., RUDIC V. , ŞOVA S., Influen a selenitului de  
Fe(III) si a  intensit ii de iluminare asupra con inutului de ficobiliproteine, seleniu şi fier în 
biomasa cianobacteriei Spirulina platensis. Studia Universitatis, Ştiin e reale şi ale naturii, 
2016, nr.2, p.73-76. 

2. CHERDIVAR   A., RUDAKOVA  A., UTOV A. Proteoliza limitat  a alergenului Ara h1, 
globulina de rezerv  7s din semin ele de arahide. Studia Universitatis Moldaviae, ser. Ştiin e 
reale şi ale naturii. 2016, 6(96) (în tipar). ISSN 1814-3237. 

3. CHERDIVAR  A., RUDAKOVA A., UTOV A. Globulinele de rezerv  7S din semin e ca 
alergeni. Imunoreactivitatea încruci at  între globulinele de rezerv  7S i 11S. Studia 
Universitatis Moldaviae, Ştiin e reale şi ale naturii. CEP USM, 2016, 1(91), 56-60. ISSN 1814-

3237. 

4. CHISELI A O., BUR EVA S., BÎRSA M., BULIMAGA V., VASILICIUC A. Viability and 

antimicrobial activity of Streptomyces strains from NCNM after lyophilization. Studia 

Universitatis, Ştiin e reale şi ale naturii, 2016, nr.1(91), p.67-71.  



 

5. CRIVOI A.,  BACALOV IU., CHIRI A E., ILIEŞ A., AŞEVSCHI V., COJOCARI L., PARA 
I., BACALOV  I. Poluarea sonor  şi s n tatea uman , Studia universitatis, seria Ştiin e reale şi 
ale naturii, nr.1 (91), Chi in u, 2016, p. 3-9, ISSN-1814-3237.  

6. PARA I., Caracteristica st rii func ionale a glandelor endocrine în diabetul experimental pe 
fondul administr rii extraselor din produse apicole, Studia universitatis, seria Ştiin e reale şi ale 
naturii, nr.1 (91), Chi in u, 2016, p. 28-31, ISSN-1814-3237. 

7. RUDAKOVA A., BULIMAGA V., PISOVA M., REVA V., CLIMOVA N., RUDAKOV S., 

ZOSIM L. Evaluarea spectrului de peptide  la frac ionarea  prin metode  cromatografice  a 
hidrolizatelor enzimatice ale ficocianinei şi Se-ficocianinei. Studia Universitatis, Ştiin e reale şi 
ale naturii, 2016, nr.2, (în tipar). 

8.  ., M  .,  .  .  , 
    . Studia Universitatis Moldaviae, ser. Ştiin e reale şi 

ale naturii. 2016, (în tipar). ISSN 1814-3237. 

• categoria C, 

1. CRIVOI A., AŞEVSCHI V., BACALOV Iu., CHIRI A E., ILIEŞ A., COJOCARI L. Impactul 
tehnologiilor moderne asupra habitatului uman. Revista Noosfera, USPEE „C. Stere‖, N.16, 
2016, p.147-153, ISSN 1857-3517. 

2. CRIVOI A., AŞEVSCHI V., BACALOV Iu., CHIRI A E., ILIEŞ A., COJOCARI L. 
Managementul stresului profesional. Revista Noosfera, USPEE „C. Stere‖, N 16, 2016, p.153-

161, ISSN 1857-3517. 

3. CRIVOI A., A EVSCHI V., COJOCARI L., BACALOV IU., CHIRI A E., ILIEŞ A., 
BACALOV I., PARA I. Influen a stresului educa ional asupra performan elor cognitive. 
Universitatea de Studii Politice şi Economice ‖Constantin Stere‖, Revista „C. Stere‖, Nr. 4(8), 
Chi in u, 2016, p.68-75, ISSN 1857-3517. 

4. CRIVOI A., BACALOV IU., CHIRI A E., ILIEŞ A., PARA I. Calitatea ecologic  a unor 
produse agroalimentare de provenien  animalier . Universitatea de Studii Politice şi 
Economice ‖Constantin Stere‖, Revista „C. Stere‖, Nr. 4(8), Chi in u, 2016, p.88-95, ISSN 

1857-3517. 

– articole din alte reviste na ionale  
– articole în culegeri (na ionale / interna ionale), 
1. BATIR L., ZOSIM L., ELENCIUC D. Study of copper and iron distribution in different 

fractions extracted from arthrospira biomass.    
 ,     «   2016». Kiev, 

6-8 , 2016, 4-5. 

2. BATIR L.M, ZOSIM L.S., ELENCIUC D.I. Copper distribution in different fractions extracted 

from spirulina biomass.  -   «  
    ». . , 3-7 , 2016, . 312-314. 

3. CRIVOI A.,  A EVSCHI V., COJOCARI L. Expertiza rezisten ei la stres a organismului în 
traumatisme. Culegeri de materiale : Problemele ecologice şi geografice în contextul dezvolt rii 
durabile a Republicii Moldova: realiz ri şi perspective, Conferin  ştiin ific  cu participare 

interna ional ,  Chi in u, 14-15 septembrie, Iaşi, 2016, p. 88-93, ISBN 978-9975-9611-3-4.  

4. CRIVOI A.,  A EVSCHI V., COJOCARI L. S n tatea popula iei umane în interdependen  ci 
mediul în Republica Moldova. Culegeri de materiale : Problemele ecologice şi geografice în 
contextul dezvolt rii durabile a Republicii Moldova: realiz ri şi perspective, Conferin  
ştiin ific  cu participare interna ional ,  Chi in u, 14-15 septembrie, Iaşi, 2016, p. 64-71, ISBN 

978-9975-9611-3-4.  

5. CRIVOI A.,  CHIRI A E., ILIEŞ A. Evaluarea calit ii aerului atmosferic din spa iile verzi ale 
Municipiului Chişin u. Culegeri de materiale : Problemele ecologice şi geografice în contextul 
dezvolt rii durabile a Republicii Moldova: realiz ri şi perspective, Conferin  ştiin ific  cu 
participare interna ional ,  Chi in u, 14-15 septembrie, Iaşi, 2016, p. 164-168, ISBN 978-9975-

9611-3-4.   

6. CRIVOI A., A EVSCHI V., COJOCARI L., BACALOV IU., CHIRI A E., ILIEŞ A., 
SUVEIC  L., MOROŞAN V. Calitate apei potabile şi influen a ei asupra morbidit ii 
popula iei autohtone. Culegeri de materiale : Problemele ecologice şi geografice în contextul 
dezvolt rii durabile a Republicii Moldova: realiz ri şi perspective, Conferin  ştiin ific  cu 
participare interna ional ,  Chi in u, 14-15 septembrie, Iaşi, 2016, p. 78-86, ISBN 978-9975-

9611-3-4.  



 

7. ELENCIUC D.; ZOSIM L.; BATÎR L. Studiul productivit ii cianobacteriei Spirulina platensis 
şi a capacit ii de acumulare a fierului şi cromului în biomas  la cultivare în prezen a 
compuşilor coordinativi ai Fe(III) şi Cr(III). Conferin a ştiin ific  cu participare interna ional  
„Biodiversitatea în contextul schimb rilor climatice‖. Chişin u, 25 noiembrie 2016, p. 64-68. 

8. JIG U GH., BLIDARI A., BÎRSAN, A., GATMAN C.  Mecanisme şi legit i de evolu ie a 
st rii de humus a cernoziomurilor arabile a spa iului dintre Prut şi Nistru, În  Mater. simpoz. 
Factori şi procese pedogenetice din zona temperat  : Iaşi, România, 2016, p. 12-13. 

9. JIG U GH.; BÎRSAN A.       
 , În  Mater. conf.  . .  – 140 :   

, : Eco-TIRAS, 2016, p. 108-111. ISBN 978-9975-66-515-5. 

10. JIG U GH.; CERNOLEV E.; ACCIU A.; BÎRSAN A.; BLIDARI A.; GATMAN C.  Istovirea 
solului – fenomen pedofunc ional global, În  Mater. simpoz. Factori şi procese pedogenetice din 
zona temperat  : Iaşi, România, 2016, p. 14-15. 

11. JIG U, GH.; BÎRSAN, A.  Considera ii conceptuale privind biologizarea studiilor pedologice, 
În  Mater. simpoz. Turism în Ceahl u – prezent şi perspective, ed. A III-a : Ed. Cetatea 

Doamnei, Piatra Neam , 2016, p. 150-163. ISBN 978-606-643-277-1. 

12. LEŞANU M., PURCIC V.        
, În  Mater. conf.  . .  – 140 :   , : 

Eco-TIRAS, 2016, p. 165-167. ISBN 978-9975-66-515-5. 

– rapoarte publicate/Teze ale comunic rilor la congrese, conferin e, simpozioane, în 
culegeri (na ionale / interna ionale), 

1. BACALOV Iu., BACALOV  I., CRIVOI A. Modific rile nivelului de estradiol în diabetul 
alloxanic pe fondalul administr rii fitopreparatului MASP IV. Conferin a Ştiin ific  Na ional  
cu Participare Interna ional  , Integrare prin Cercetare şi Inovare, Ştiin e ale naturii şi exacte, 
28-29 septembrie, Chişin u, 2016, p. 10-14 ISBN 978-9975-71-814-1. 

2. BATIR L.. ZOSIM, L.; ELENCIUC, D. Copper distribution in different fractions extracted 

from spirulina biomass. IV   ,   
  «        
». , 12-14 , 2016, 78-79. 

3. BOLGA M., STEPURINA T., ILIASENCO O., POLICARPOV A., VRABI V., 

GONCEARUC  V., PALADII  I., SPRINCEAN  C., VRABIE  E. Isolation of Protein Mineral 

Concentrates at Electrophysical Processing of Whey in Stationary Regime. The Interntional 

conference of aplied science, CISA, University Vasile Alecsandri, Bacau, Romania, June 02-

04, 2016.p-42 

4. BULIMAGA V., RUDAKOVA A., RUDI L., PISOVA M., ZOSIM L., CLIMOVA N. 

Capacitatea antioxidant  a frac iilor de peptide  ob inute din ficocianin  la hidroliza  
enzimatic . Teze la Conferin a Ştiin ific  INTEGRARE PRIN CERCETARE I INOVARE‖ 
28-29 septembrie 2016, Chişin u, p.46-49. 

5. CHERDIVAR   A., RUDAKOV S., RUDAKOVA A. Proteoliza limitat  ca modalitate de 
reducerea alergenicit ii globulinei de rezerv  7S din semin ele de arahide. Integrare prin 

Cercetare şi Inovare, Conferin a ştiin ific  na ional  cu participare interna ional  cu prilejul 
anivers rii a 70 de ani de la fondarea Universit ii de Stat din Moldova. USM,28-29 septembrie 

2016. Rezumate ale comunic rilor. CEP USM. p. 74-77. ISBN 978-9975-71-814-1. 

6. CRIVOI A.,  BACALOV IU., CHIRI A E., BACALOV I. The level of thyroxin after 
administration of herbal extract on the background of hypothyroidism, al XII-lea Congres 

Na ional al Societ ii Române de Fiziologie: ―Fiziologia: de la observa ie la mecanism 
molecular‖, Craiova, 2016, p.44. 

7. CRIVOI A.,  BACALOV Iu., CHIRI A E., ILIEŞ A., COJOCARI L., PARA Iu., COJOCARI 
A., CASCO D., BACALOV I., POZDNEACOVA I., DRU A A., CIOCÎRLAN V. Substan ele 
biologic active ca baz  a tratamentului deregl rilor metabolice. Conferin a Ştiin ific  Na ional  
cu Participare Interna ional  , Integrare prin Cercetare şi Inovare, Ştiin e ale Naturii şi Exacte, 
28-29 septembrie, Chişin u, 2016, p. 3-6, ISBN 978-9975-71-814-1. 

8. CRIVOI A.,  YAACOUBI Saleh, CHIRI A E., ILIEŞ A., COJOCARI L. Fitoterapia în 
tratamentul deregl rilor endocrine. Conferin a Ştiin ific  Na ional  cu Participare 
Interna ional , Integrare prin Cercetare şi Inovare, Ştiin e ale Naturii şi Exacte, 28-29 

septembrie, Chişin u, 2016, p. 7-10, ISBN 978-9975-71-814-1. 

9. CRIVOI A., BACALOV IU.,  CHIRI A E.,  ILIEŞ A., BACALOV  IR., PARA I.  Evaluarea 



 

terapeutic  a unor extrase din plante medicinale în contextul p str rii biodiversit ii şi s n t ii 
umane, ,,Biodiversitatea în contextul schimb rilor climatice‘‘, Materialele Conferin ei 
ştiin ifice cu participare interna ional , 25 noiembrie 2016, Chisin u-2016, p. 343-346, ISBN-

978-9975-108-02-7.  

10. CRIVOI A., BACALOV IU., BACALOV I., CHIRI A E. Repercussions of native 

phytopreparation in preventing metabolic disorders, al XII-lea Congres Na ional al Societ ii 
Române de Fiziologie: ―Fiziologia: de la observa ie la mecanism molecular‖, Craiova, 2016.  

11. ELENCIUC D., ZOSIM, L., BATIR L. New possibilities of obtaining of antidiabetic 

preparations based from biomass of cyanobacterium Spirulina platensis. IV  
 ,     «   

     ». , 12-14 , 2016, 86-87. 

12. ELVIRA V., STEPURINA T., VRABIE V., SPRINCEAN C., PALADII I. The electrophysical 

processing of whey for obtaining safe and healty products. Proceeding of the Internaional 

scientific conference on microbial biotechnology, October 12-13, 2016, Chisinau, p. 112. ISBN 

978-9975-3129-3-6. 

13. LEŞANU M.  Ob inerea de metaboli i secundari în cultura izolat  de Mentha piperita L. În 
Mater. conf. USM, Integrare prin cercetare şi inovare, 28-29 septembrie 2016, CEP USM,  

Chişin u, 2016, p. 14-16,  ISBN 978-9975-71-814-1 

14. ZOSIM  L., BATIR L., ELENCIUC D. Iron distribution in various bioactive fractions which 

are components of spirulina biomass. IV   , 
    «      

  ». , 12-14 , 2016, p.89-91. 

15.  . .,  . .,  . .      
  Spirulina platensis     

(II). ІІ  -    «  
 », , 1 , 2016, c.87. 

16. , .; , .     . 
  :    . II 

 -  -  ―», , 3  2016. 
c.14-16. 

17.  . .,  . .,  . .  ,     
,    . ІІ  -  
  «   », , 1 , 

2016, c.89. 

18.  . ,  . .    
    .  . V  

 . V   .  DFLIM. - , 
 4-8 , 2016, .100.  

19.  . ,  . .,  . .,   . .   
        MASP– IV, T  

 XIV  -  : B :  , 
   ,  – , 2016, c. 314-317.  

20.  .,  .,  .,  .   
      . Integrare prin 

Cercetare şi Inovare, Conferin a ştiin ific  na ional  cu participare interna ional  cu prilejul 
anivers rii a 70 de ani de la fondarea Universit ii de Stat din Moldova. USM, 28-29 septembrie 

2016. Rezumate ale comunic rilor. CEP USM.  p.154-157. ISBN 978-9975-71-814-1. 

21.  . .,  . .,  . .,  . .  
   .      

:       . 

    . - , 21-23 

, 2016. c. 386-390. ISBN 978-5-905200-32-8. 

22.  .,  . 11s   :   
 . Integrare prin Cercetare şi Inovare.Conferin a ştiin ific  na ional  

cu participare interna ional  cu prilejul anivers rii a 70 de ani de la fondarea Universit ii de 
Stat din Moldova. USM, 28-29 septembrie 2016. Rezumate ale comunic rilor. CEP USM. p. 
151-154. ISBN 978-9975-71-814-1. 



 

Brevete de inven ii 
BULIMAGA V., RUDIC V., PISOVA M., DENCICOV L., GON A M., DUCA Gh. Procedeu 

de ob inere a mixoxantofilei din biomasa cianobacterie Spirulina platensis. Brevet MD 4360, 

2016.02 

Cereri de brevet de inven ie: 
1. BULIMAGA V., PISOVA M. Metod  spectrofotometric  de determinare a seleniului  total în 

biomasa algal  şi seleniului anorganic în lichid cultural cu KI şi amidon. Cerere de brevet nr. a 
20160088 din 21.07.2016.  

2. BULIMAGA V., PISOVA M. Procedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis  - surs   
de exopolizaharide acide. Cerere de brevet nr. a 20160091 din 21.07.2016. 

Medalii la expozi ii: 
1. BULIMAGA V., ZOSIM L., DJUR S., RUDIC V., GULEA A., TURT   C., OVA S., 

LAZARESCU A. Noi procedee de cultivare a spirulinei i de ob inere a biomasei, cu 
con inut  pronosticat de fier sau germaniu . – medalie de aur. Salonul  Interna ional de 
Inven ii i  Inova ii ,,TRAIAN  VUIA‖ Timi oara edi ia II, în perioada 25-27 mai 2016. 

2. BULIMAGA V., RUDIC V., PISOVA M., ZOSIM L., DENCICOV L., GON A M., 
DUCA Gh, Technology of mixoxanthophyl obtaining from Spirulina platensis biomass. 

EUROINVENT, Iaşi, 19-21 mai 2016 International Conference on Innovative Research. 

medalie de aur. 

3. FLOQUET S., CADOT E., HIJAZI A., GULEA A., APCOV V., BULIMAGA V., 
ZOSIM L. Use of molebdenium complex as regulator of polzsaccharides quantity in 

Spirulina  platensis biomass. Salon International  des Inventions, Geneve, 13-17 avril, 

2016, medalie de aur. 

X. Relevan a rezultatelor ştiin ifice teoretice / aplicative ob inute (pîn  la 200 de cuvinte), 2016  

LCŞ Biochimia Plantelor.  
       Proteoliza limitat  cu papain   îndep rtat   din epitopii 9 şi18 IgE identifica i în alergenul 7S 

Ara h1de  arahid  poate utilizat  pentru a reduce alergenicitatea proteinei. Analiza izoformelor de 
esteraz  în semn ele mature de gr u moale hexaploid a permis eviden ierea  soiurilor şi liniilor cele 
mai promi toare ca forme parentale de reproducere şi analiz  genetic  în încrucişare. Analiza 
structural  a proteolizei limitat  globulinei 11S din Ginkgo Biloba a demonstrat sl birea 
interac iunilor intersubunitare urmat  de scindarea  subunit ii asupra mecanismului cooperativ. 
Formele spontane autohtone de Ment  şi ecotipuri din diferite regiuni au fost impar ite în 3 grupe 
de hemorase dup  acumularea  compuşilor principali biologic activi. La soiurile NistruR-1 şi 
M.verticillata, Iargora s-a evenden iat ca forme cu o recolta înalt  de biomas  şi ulei eteric la hectar. 
S-a demonstrat c  ponderea de ulei volatil este mai mare la prima faz  (înr murire) şi în doua faz  
(înflorire în mas ) de dezvoltare din frunze de Monarda fistulosa şi Mentha piperita. 
LCŞ Securitate biologică 

       Au fost ob inute rezultate complexe asupra indicilor cantitativi ai productivit ii unor soiuri de 
soia cu rezisten  divers  la secet  pe fond de administrare a humatului. S-a analizat spectrul 

polipeptidic al proteinelor sumare din frunze la plantele de soia, ca expresie a activit ii genelor. 
Plantulele de soia ob inute în condi ii in vitro pot fi incluse în programele de testare a ac iunii 
factorilor de stres. 

LCŞ Ecofiziologie Umană şi Animală 

        S-a elaborat un fitopreparat autohton cu ac iune hipoglicemiant , cu un grad înalt de 
bioaccesibilitate şi asimilare , bogat în vitamine, microelemente şi alte principii bioactive ce  
influen eaz  benefic asupra tuturor tipurilor de metabolism şi m resc capacitatea de rezisten  a 
organismului, ceea ce este foarte important în diabetul  zaharat. Rezultatele cercet rilor 
experimentale permit de a include extrasul cercetat în lista preparatelor cu ac iune hipoglicemiant  
utilizate în terapia diabetului zaharat. Folosirea extrasului dat  d  posibilitate de a optimiza 
tratamentul macro şi microangiopatiilor, mai ales, a diabetului zaharat tip II. Preparatul dat este 
simplu şi accesibil, cu perspectiv  deoarece este preg tit  din plante locale şi nu e nevoie de 

tehnologie complicat  şi cheltuieli mari, ceea ce este important din punct de vedere economic şi 
medical. 

LCŞ Ficobiotehnolgie 

       Peptidele bioactive sunt candida ii potrivi i pentru o nou  er  a produselor farmaceutice, mai 
ales datorit  efectelor secundare minime şi ac iunii benefice asupra organismului uman şi animal. 



 

Utilizarea hidrolizei enzimatice pentru ob inerea peptidelor bioactive din ficocianin  şi în special 
din Se-ficocianin  permite l rgirea spectrului de remedii naturale cu calit i sanogene mai 

pronun ate (antioxidante, antitumorale, antimicrobiene, antiproliferative etc). Au fost scoase în 
eviden  similaritatea profilului frac iilor de peptide ob inute la hidroliza ficocianinei şi Se-

ficocianinei cu papaina la separarea lor prin HPLC cu faze inverse. Prin analiza spectrelor UV-VIS 

a fost demonstrat  prezen a cromopeptidelor în hidrolizatele papainic şi triptic al ficocianinei cu 
evidente ac iuni antioxidante, antiproliferative şi antitumorale posibile. Rezultatele ob inute 
demonstreaz  c  producerea peptidelor bioactive din ficocianin  şi Se-ficocianin  cu propriet i 
biologice importante prezint  interes pentru aplicare în medicin  în calitate de  agen i 
antimicrobieni, anticancerigeni şi de regenerare a pielii. 
 

XI. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiin ifice teoretice / aplicative ob inute în cadrul proiectului în 
anul 2016 (pîn  la 300 cuvinte) 
LCŞ Biochimia Plantelor. 

S-a estimat poten ialul de reducere a alergenicit ii proteinei prin proteoliz  sa limitat  cu papain . 

Au fost eviden iate soiuri şi linii cele mai promi toare ca forme parentale de reproducere la analiza 
izoformelor de esteraz  în semîn ele unor soiuri şi linii consagvinizate  de gr u moale hexaploid. Studierea 

variabilit ii compozi iei chimice a uleiului eteric a puie ilor ob inu i prin poleniz ri libere a F2  M. 

verticilata-A20 şi M.verticillata-A52 au ar tat c  86% puie i sintetizeaz  mentol şi deriva ii lui. Soiurile cele 

mai productive în recolta de herba uscat  şi ponderea de ulei, sunt Nistru R-1 şi M.verticillata, Iargora. S-a 

stabilit ponderea de ulei volatil la prima faz  (înr murire) şi a dou  faz  (înflorirea) de dezvoltare în frunzele 
de Monarda fistulosa şi Mentha piperita (viridis). Dup  compozi ia calitativ  formele spontane autohtone de 
Ment  şi ecotipurile au fost impar ite în 3 grupe: forma care sinteteaz  terpenoizi aciclici, grupa mentolic  şi 
carvonic .   
LCŞ Securitate biologică 

Au fost eviden iate particularit ile biochimice a r spunsului unor soiuri de soia la administrarea 
substan elor de natur  humic . Tratamentul foliar cu humat a contribuit la majorarea biomasei boabelor de 
Glycine max. Sub ac iunea factorilor exogeni s-au depistat modific ri a proteomului plantelor analizate la 
soiurile Albişoara şi Nadejda; Zodiac şi Licurici. Au fost elaborate tehnologiile de prelevare, inoculare şi 
cultivare a plantelor de soia în condi ii in vitro. În rezultatul optimiz rii mediilor nutritive s-a stabilit 

posibilitatea utiliz rii mediului MS ca baz , suplinit cu diferi i reglatori de creştere, pentru ob inerea 
vitroculturilor de soia. Raportul identificat dintre auxine şi citochinine în mediul nutritiv a permis 
regenerarea plantulelor de soia la explantele analizate. 

LCŞ Ecofiziologie Umană şi Animală 

S-a studiat iinfluen a substan elor bioactive asupra indicilor eritrocitari şi glicemiei în deregl rile 
pancreasului endocrin, formula leucocitar  şi modific rile trombocitare în patologiile pancreasului endocrin 
la administrarea fitopreparatului insulinotrop. S-a elaborat un fitopreparat autohton cu ac iune 
hipoglicemiant , cu un grad înalt de bioaccesibilitate şi asimilare, bogat în vitamine, microelemente şi alte 
principii bioactive ce  influen eaz  benefic asupra tuturor tipurilor de metabolism şi m resc capacitatea de 
rezisten  a organismului, ceea ce este foarte important în diabetul  zaharat.   
LCŞ Ficobiotehnolgie 

A fost stabilit gradul de influen  a selenitului de fier şi a regimului de iluminare asupra acumul rii 
ficobiliproteinelor, seleniului şi fierului în biomasa de spirulin . S-a constatat c  cultivarea spirulinei la 
5500lx asigur  o productivitate de 1,22-1,28 ori mai înalt , comparativ cu valorile ob inute la 3500 lx. 
Con inutul de ficobiliproteine în biomas  la cultivarea spirulinei în regim de iluminare 3500 lx cu şi f r  
adaos de selenit de fier (III) este mai înalt cu 12,18-24,34% comparativ cu cel atestat în biomasa cultivat  la 
5500 lx. Con inutul de seleniu acumulat în frac ia de ficobiliproteine creşte cu majorarea concentra iei 
selenitului de fier, atestând valori maxime la 45 mg/l la ambele regimu de iluminare. S-a stabilit c  
acumularea fierului în biomasa de spirulin  este mai semnificativ  la iluminarea 5500 lx, iar procesul de 
acumulare a seleniului este afectat uşor de majorarea intensit ii de iluminare. A fost propus  schema 
tehnologic  de realizare a procedeelor de ob inere a biomasei de spirulin  cu un con inut înalt de Se-

ficobiliproteine, seleniu şi fier ca parte component  efectiv . A fost efectuat  evaluarea comparativ  a 
spectrului hidrolizatelor papainice şi triptice ale ficocianinei şi Se-ficocianinei în urma separ rii prin metoda 
HPLC cu faze inverse pe coloana de Resource

TM
RPC. A fost analizat profilul cromatografic al  hidrolizatelor 

papainice şi triptice ale ficocianinei la separare prin gel-filtrare pe coloana de sefadex G-50. Spectrele UV-

VIS ale frac iilor peptidice ob inute la separare prin gel-filtrare a hidrolizatelor ficocianinei au scos în 
eviden  prezen a peptidelor legate cu cromoforul. Atât pigmen ii naturali purifica i ficocianina şi Se-



 

ficococianina cât şi hidrolizatele lor peptidice ob inute la enzimoliza cu tripsin  şi pepsin  (separate de 
proteina nehidrolizat  la filtrare prin membran  (cut-off<30kDa)) posed  o capacitate antioxidant  înalt  la 
testare cu reagentul ABTS+, valorile maxime fiind atestate cu preponderen  pentru hidrolizatele peptidice. 

XII. Beneficiarul (ministere, institu ii de stat sau private, întreprinderi, etc.) 
Rezultatele ob inute  pot fi valorificate de c tre întreprinderile de stat şi cele private din sectorul agricol 

preocupate cu cultivarea plantelor de soia. Studierea plantelelor spontane din Moldova  pot evidien ia noi 
forme ce pot servi ca sursa de substan e biologic active.  Studiul biologic şi biochimic a plantele medicinale 
(Monarda, Ehinacea, Origanum) care con in uleiuri volatile cu efect microbian, antimicotic şi 
hepatoprotector pot fi întrebuin ate si se recomanda în industria formaceutica, cosmetologicî , parfumerie,  
farmaceutic  şi alimentar ). Fitopreparatele autohtone ob inute şi cercetate actualmente în cadrul 

laboratoarelor USM permit considerabil reducerea cheltuelilor (în compara ie cu preparatele importate la 
moment). 

 Se vor efectua cercet ri ştiin ifice în baz  de contract cu diferi i agen i economici atât din ar , cât şi de 
peste hotare. Savan ii de la USM vor colabora în continuare cu omologii lor din centrele prestigioase de 
cercetare din str in tate, precum: Binghamton University (USA), Universitatea de Stat din Milano (Italia); 
Institutul de Chimie a Proteinei din Kleinmachnow (Germania); Universitatea Aristotle din Thessalloniki 

(Grecia); Institutul de Fizic  Biochimic  din Moscova (Rusia); Institutul de Chimie Bioorganic  din 
Moscova (Rusia), Universitatea Laval (Canada), Universitatea Cadi Ayyad (Maroc), Universitatea „Al.I. 
Cuza‖ (Iaşi, România), California Riverside University (USA), Institut for Plant Genetics and Group Plant 

Research (Gatesleben, Germania), Centrul de Biodiversitate Suedez (Uppsala), Universitea Politehnic  
Livov, Universitatea din Kyoto (Japonia);  N. Vavilov Institutul de Cercet rii a Plantelor, St.-Peterburg 

(Rusia); N.M. Emanuel Institutul de Physica Biochemic , Academia de Ştiin a din Rusia, Moscova (Rusia). 
De asemenea, ele sunt utilizate în procesul de instruire a studen ilor şi masteranzilor facult ii de Biologie 
şi Pedologie a USM  în cadrul diferitor cursuri. 

 

 



 

Anexa 1.1.  

Fişa proiectului de cercet ri fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direc iei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Direc ia strategic  ,,Materiale, tehnologii şi produse inovative”  
 cod 02  

denumirea: Structura şi funcţionarea epibiozelor în hidroecosistemele naturale şi 
antropizate în vederea elaborării măsurilor de diminuare a prejudiciului socio-economic,  

cu cifrul 15.817.02.25F 
 

II. Obiectivele proiectului  

Obiectivele proiectului includ studiul biologiei şi ecologiei organismelor epibionte; identificarea 
premiselor, legit ilor, consecin elor, previziunilor form rii asocia iilor de organisme epibionte în 
cadrul hidroecosistemelor naturale şi antropizate, în special în cadrul instala iilor hidrotehnice de 

irigare şi captare a apei din Moldova, în vederea elabor rii m surilor de diminuare a prejudiciului 
socio-economic, promovarea unei abord ri bazate pe ştiin  pentru prevenirea şi controlul 
dezvolt rii asocia iilor de organisme epibionte şi combaterea obstacolelor şi interferen elor produse 
de acestea în cadrul diverselor obiective hidrotehnice. 
Proiectul are drept obiective generale dezvoltarea unui concept consolidat, argumentat din punct de 

vedere ştiin ific general privind particularit ile ciclurilor ontogenetice şi formele de reproducere la 
speciile reprezentative de epibion i, cuantificarea rolului func ional al acestor animale în formarea 
productivit ii secundare a ecosistemelor acvatice.  
Un obiectiv esen ial îl constituie analiza şi sistematizarea datelor ce in de modific rile adaptive la 
speciile de nevertebrate epibionte şi modelarea strategiilor ciclurilor evolutive în condi iile 
modificate ale medului ambiant supus presingului antropic, inclusiv şi schimb rilor dinamice. 

III. Termenul execut rii  
2015-2018 

IV. Volumul total planificat al finan rii 
(mii lei) 

V. Volumul finan rii pe perioada evaluat  (mii lei) 
Finan area planificată ( mii lei) 271.3 Executată ( mii lei)  271,3 

VI. Subdiviziunile organiza iei executoare (laborator, sec ie, sector etc.) 

CCP ‖Argonaut‖, laboratorul Ecofiziologie Uman  i Animal , Centrul ― tiin e ale Vie ii‖ 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, func ia în cadrul proiectului 
  

 Toderaş Ion, cercet tor ştiin ific principal (neremunerat), academician 

Dumbr veanu Dorin,  dr., cercet tor ştiin ific coordonator, 1,0 unitate – titular (11 luni) 

Ro cov Elena, dr., cercet tor ştiin ific, 0,5 unitate – titular 

Croitoru Ion, cercet tor ştiin ific, f r  grad, 0,15 unitate – titular (6 luni) 

Nedbaliuc Iuri, inginer coordonator, f r  grad – titular   

Budeanu Mihail, inginer coordonator, f r  grad – titular   

Pîr u Igor, inginer coordonator, f r  grad – titular  (11 luni) 

Silitrari Elena, dr., cercet tor ştiin ific coordonator , 0,5 unitate – cumul intern 

Rusu Vadim dr., cercet tor ştiin ific coordinator, 0,5 unitate– cumul intern  

VIII. Sumarul activit ilor proiectului realizate în anul 2016  
 Activită i planificate Activită i realizate şi rezultate noi ob inute în cadrul 

proiectului (150 de  cuvinte) 

  

1. Etapa:  Stabilirea modific rilor 
ecologice şi morfofiziologice 
la speciile de nevertebrate 

epibionte cu diferit nivel de 

organizare biologic . 

 

1. Studiu de documentare  cu 

cele mai relevante realiz ri 

Au fost analizate şi sistematizate rezultatele recente de 
performan  privind componentele cantitative ale bilan ului 
energetic ca precondi ie a  cuantific rii rolului popula iilor 
animalelor nevertebrate epibionte (protozoare ciliate, 

moluşte bivalve, insecte heterotope) în procesele biologice 
ale ecosistemelor acvatice continentale. 

A fost monitorizat procesul de adaptare a popula iilor unor 
nevertebrate bentonice reprezentative (oligochete, moluşte, 



 

ştiin ifice aplicative în 
domeniul ecologiei func ionale 
a animalelor epibionte. 

Reevaluarea semnifica iei 
biocenotice a popula iilor 

edificatoare de asocia ii 
epibionte  pe parcursul 

func ion rii ecosistemelor 
acvatice din Republica 

Moldova. 

 

2. Analiza şi sistematizarea 

datelor experimentale  privind  

strategia ciclurilor reproductive 

şi realizarea poten ialului de 
expansiune  a  speciilor de 

moluşte epibionte  în 
ecosistemele acvatice 

continentale. 

 Identificarea şi parametrizarea 
unor modele regresionale 

privind prognoza  şi trendul 
st rii popula iilor unor specii 
dominante bentonice epibionte 

în condi ii de modificare 
continu  a  factorilor biotici şi 
abiotici pondera i în 
ecosistemele acvatice 

continentale. 

  

insecte heterotope, crustacei superiori) la efectele 

schimb rilor unor factori naturali şi antropici în 
ecosistemele acvatice din Republica Moldova. 

A fost întreprins studiul particularit ilor ciclului de 
reproducere a unor specii reprezentative de animale 

poichiloterme epibionte, au fost stabilite modific rile 
structurale ale popula iilor acestora în fauna  
hidroecosistemelor acvatice continentale. 

Analiza şi sistematizarea rezultatelor recente de 

performan  privind componentele cantitative ale bilan ului 
energetic ca precondi ie a cuantific rii rolului popula iilor 
animalelor nevertebrate epibionte (protozoare ciliate, 

moluşte bivalve, insecte heterotope) în procesele biologice 

ale ecosistemelor acvatice continentale. A fost studiat  
starea actual  şi func ionarea popula iilor edificatoare de 
hidrobion i epibion i în cadrul ecosistemelor lacurilor 
refrigerente. 

 

 

IX. Lista lucr rilor ştiin ifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectual ) cu referin  la proiectul 
dat pe anul 2016 (conform formei 4 din structura raportului) 

1. ION TODERAŞ, ŞTEFAN RUSU, ELENA IURCU-STRAISTARU, DUMITRU ERHAN, 

NADEJDA POIRAS, ALEXEI BIVOL, NICOLA SASANELLI, VADIM RUSU. Control of 

the root-knot nematode Meloidogine incognita by ivomec containing an exametabolite of 

Streptomyces avermitilis // ‗‘Sustainable use, protection of animal world and forest 
management in the context of climate change‖, international conference of zoologists (9; 2016; 

Chisinau). 9-th International Conference of Zoologists ‗‘Sustainable use, protection of animal 
world and forest management in the context of climate change‖: dedicated to the 70th

 

anniversary from the creation of the first research institutions  and 55
th
 of the inauguration and 

foundation of the Academy of Science of Moldova, 12-13 October, Chisinau / red. board.: 

Toderaş Ion (chief red.) [et al.]. –Chişin u: S.n., 2016 (Tipogr. „Elan Poligraf‖). - pp. 176-177. 

ISBN 978-9975-3022-7-2. 

2. O. CREPIS, M. USATÎI, O. STRUGULEA, AD. USATÎI, VADIM RUSU. Comparative 
research of the tench breeders reaction on the endogenous and exogenous stimulation of the 

sexual products in the industrial and pond reproductive conditions // ‗‘Sustainable use, 
protection of animal world and forest management in the context of climate change‖, 
international conference of zoologists (9; 2016; Chisinau). 9-th International Conference of 

Zoologists ‗‘Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context 
of climate change‖: dedicated to the 70th

 anniversary from the creation of the first research 

institutions  and 55
th
 of the inauguration and foundation of the Academy of Science of 

Moldova, 12-13 October, Chisinau / red. board.: Toderaş Ion (chief red.) [et al.]. –Chişin u: 
S.n., 2016 (Tipogr. „Elan Poligraf‖). - pp. 198-199. ISBN 978-9975-3022-7-2. 

3. LARISA PLOP, TUDOR COZARI, ION TODERAŞ, VADIM RUSU. Development and 
larval growth rate particularities of species Triturus vulgaris in the ecosistems of reservation 

„Codrii‖ // ‗‘Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context 
of climate change‖, international conference of zoologists (9; 2016; Chisinau). 9-th 



 

International Conference of Zoologists ‗‘Sustainable use, protection of animal world and forest 

management in the context of climate change‖: dedicated to the 70th
 anniversary from the 

creation of the first research institutions  and 55
th
 of the inauguration and foundation of the 

Academy of Science of Moldova, 12-13 October, Chisinau / red. board.: Toderaş Ion (chief 
red.) [et al.]. –Chişin u: S.n., 2016 (Tipogr. „Elan Poligraf‖). - pp. 267-268. ISBN 978-9975-

3022-7-2. 

4. DENIS BULAT, DUMITRU BULAT, MARIN USATÎI, ION CROITORU, DUMITRU 
VATAVU. Particularities of Prut river ichtyofauna in 2016 study year // ‗‘Sustainable use, 
protection of animal world and forest management in the context of climate change‖, 
international conference of zoologists (9; 2016; Chisinau). 9-th International Conference of 

Zoologists ‗‘Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context 

of climate change‖: dedicated to the 70th
 anniversary from the creation of the first research 

institutions  and 55
th
 of the inauguration and foundation of the Academy of Science of 

Moldova, 12-13 October, Chisinau / red. board.: Toderaş Ion (chief red.) [et al.]. –Chişin u: 
S.n., 2016 (Tipogr. „Elan Poligraf‖). - pp. 190-191. ISBN 978-9975-3022-7-2. 

5. DUMITRU BULAT, DENIS BULAT, NINA FULGA, NICOLAE SAPTEFRATI, ANDREI 

CEBOTARI, DORIN DUMBRAVEANU // Particularities of Dniester river ichtyofauna during 

2016 // ‗‘Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of 
climate change‖, international conference of zoologists (9; 2016; Chisinau). 9-th International 

Conference of Zoologists ‗‘Sustainable use, protection of animal world and forest management 
in the context of climate change‖: dedicated to the 70th

 anniversary from the creation of the 

first research institutions  and 55
th
 of the inauguration and foundation of the Academy of 

Science of Moldova, 12-13 October, Chisinau / red. board.: Toderaş Ion (chief red.) [et al.]. –
Chişin u: S.n., 2016 (Tipogr. „Elan Poligraf‖). - pp. 192-193. ISBN 978-9975-3022-7-2. 

6. TODERAŞ I., GULEA A., ROŞCOV E., GARBUZ O. Biotestarea i aprecierea toxicit ii 
compu ilor metalooragnice asupra  popula iei de Paramecium  caudatum. 2016. Revista 

Ştiin ific  a Universit ii de Stat din Moldova „Studia Universitatis Moldaviae‖.  
7. TODERAŞ I., GULEA A., ROŞCOV E., GARBUZ O. Influen a substan elor coordinative 

metaloorganice asupra viabilit ii popula iei de Paramecium  caudatum. 2016. Buletinul 

Academiei de Ştiin e a Moldovei. 
 

X. Relevan a rezultatelor ştiin ifice teoretice / aplicative ob inute (pîn  la 200 de cuvinte), 2016  

Pentru moment, nu exist  o schem  de referin  care ar descrie evolu ia unui ecosistem acvatic ca 
urmare a invad rii acestuia de epibion i. Descrierea legit ilor privind extinderea arealului speciilor 
epibionte, elucidarea diverselor particularit i biologice ale acestora sunt deosebit de actuale. 

S-au analizat şi sistematizat rezultatele recente de performan  privind componentele cantitative ale 
bilan ului energetic ca precondi ie a cuantific rii rolului popula iilor animalelor nevertebrate 
epibionte (protozoare ciliate, moluşte bivalve, insecte heterotope) în procesele biologice ale 
ecosistemelor acvatice continentale. Au fost întreprinse studii de documentare privind realiz rile 
ştiin ifice relevante în ecologia func ional  a hidrobion ilor epibion i, starea actual  şi func ionarea 
popula iilor edificatoare ale acestora în cadrul ecosistemelor lacurilor refrigerente. A fost evaluat  
structura taxonomic   a asocia iilor epibionte representative i au fost evalua i indicii de abunden  
cantitativ  a speciilor epibionte reprezentative pentru ecosistemele acvatice din Republica Moldova. 

Au fost elaborate modele şi simul ri ob inute în baza analizei materialelor de sintez , privind starea 

şi func ionarea popula iilor edificatoare de hidrobion i epibion i. Au fost analizate şi sistematizate 
datele experimentale în scopul evaluarii poten ialului de expansiune a hidrobion ilor epibion i în 
cadrul unor ecosisteme acvatice din R. Moldova. 

Au fost realizate şi validate  modelele regresionale privind dinamica şi prognozarea st rii 
popula iilor unor specii de hidrobion i bentonici în rezultatul  modific rii factorilor ecologici.   
 

 

XI. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiin ifice teoretice / aplicative ob inute în cadrul proiectului în 
anul 2016 (pîn  la 300 cuvinte) 
Dreissena polymorpha poate fi folost  în calitate de surs  nutritiv   pentru creşterea peştilor. Au fost 
întreprinse investiga ii privind valoarea nutritiv  a esuturilor m cinate şi congelate de Dreissena în calitate 
de nutre  pentru specia de laborator – pe tele Xiphophorus hellerii.  A fost evaluat  dinamica lungimii (cm) 
şi masei corpului (g) la Xiphophorus hellerii (n=400), constatându-se c  ritmul de creştere a peştilor hr ni i 



 

cu Dreissena polymorpha este mai sc zut, dar rata de supravie uire a acestora nu este afectat . În 
concluzie, furajul ob inut din corpul moluştelor studiate poate fi recomandat pentru cultivarea acestor 
hidrobion i,  f r  implicarea unor costuri mari. 
A fost evaluat coraportul procentual  dintre diversele grupe dimensionale şi ponderea acestora în biomasa 

total  a epibiozei de Dreissena polymorpha. Prelucrarea şi analiza statistic  a materialului colectat indic  
asupra predomin rii, în cadrul asocia iilor epibionte, a grupelor dimensionale ce includ indivizii cu 
lungimea cochiliei de pân  la 10 mm. În acelaşi timp, în constituirea biomasei, ponderea de baz  îi revine 
grupei de indivizi, a c ror dimensiune longitudinal  a cochiliei întrece 20 mm.  
A fost elucidat  varia ia dimensinii şi masei corpului în cadrul popula iilor epibionte  de Dreissena 

polymorpha. A fost determinat  corela ia dintre dimensiunea longitudinal  a cochiliei şi masa corpului 
moluştei bivalve epibionte Dreissena polymorpha:  

rxy=0,887; mcorp.=-(0,222±0,070)+(0,038±0,047)·Lcochiliei. 

Corela ia indic  asupra leg turii puternice dintre dimensiunea longitudinal  a cochiliei şi masa corpului 
moluştei bivalve epibionte Dreissena polymorpha.  

A fost stabilit c  Dreissena polymorpha colonizeaz  substratul prin fixare la stadiul de pediveliger. Pentru 
prevenirea coloniz rii suprafe elor submerse a fost evaluat  eficacitatea filmului fluoropolimeric i a 
lacului fluoropolimeric-epoxidic, materiale care pot servi pentru acoperirea diverselor suprafe e metalice 
cu plasare ulterioar  în mediul acvatic, expus epibiozelor de Dreissena. Suprafe ele astfel tratate au fost 

l sate în mediul respectiv. Inspec ia vizual  a suprafe elor tratate nu a depistat molu te fixate pe instala iile 
metalice expuse tratamentului cu materialele susnumite.  

 

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

Rezultatele proiectului vor fi utilizate în cercet rile aplicative şi teoretice din domeniul ecologiei, 
zoologiei, ihtiologiei şi hidrobiologiei. De asemenea, ele pot servi în calitate de material didactic în 
predarea cursurilor „Ecologie‖, „Evolu ie‖, ―Hidrobiologie‖, ―Conservarea biodiversit ii şi dezvoltare 
durabil ‖  şi altor discipline adiacente. Poten ialii beneficiari: Ministerul Mediului al Republicii Moldova, 
Ministerul Educa iei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agen ia „Apele Moldovei", 
Ministerul Dezvolt rii Regionale i Construc iilor. 

 

 

 

 
 



 

Anexa 1.1.  

Fişa proiectului de cercet ri fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direc iei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Biotehnologie 

15.817.02.36A.  Implementarea tehnologiilor de biologizare şi ecologizare a proceselor 
pedofunc ionale în condi ii de regim irigat şi neirigat prin utilizarea algelor azot fixatoare în 
calitate de fertilizatori 

II. Obiectivele proiectului  

 Studierea structurii taxonomice şi ecologice a algoflorei; 

 Eviden ierea speciilor de alge azotfixatoare produc toare de principii bioactive şi selectarea 
tulpinelor perspective pentru utilizarea în industria alimentar , farmaceutic , fitotehnie, 
zootehnie etc.; 

 Eviden ierea dependen ei dezvolt rii algoflorei de starea fizico-chimic  a solului; 
 Studierea influen ei algelor asupra procesului de optimizare a regimului azotului în sol; 
 Utilizarea algelor în scopul protec iei plantelor de cultur  contra maladiilor micotice şi 

insectelor; 

 Evaluarea pedofunc ional  a proceselor de biologizare a proceselor pedogenetice 
elementare sub infuen a algelor. 

III. Termenul execut rii  
2015-2018 

IV. Volumul total planificat al finan rii 
(mii lei) 

V. Volumul finan rii pe perioada evaluat  (mii lei) 
Finan area planificată ( mii lei)    651,2 Executată ( mii lei)    651,2 

VI. Subdiviziunile organiza iei executoare (laborator, sec ie, sector etc.) 
LCŞ „Algologie‖ 

LCŞ „Procese Pedogenetice‖ 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, func ia în cadrul proiectului 
  

1 Şalaru Victor, cercet tor ştiin ific principal, director de proiect 

2 Jig u Gheorghe, cercet tor ştiin ific coordonator 
3 Dobrojan Sergiu, cercet tor ştiin ific coordonator 
4 Trofim Alina, cercet tor ştiin ific 

5 Tofan Elena, cercet tor ştiin ific 

6 Semeniuc Eugen, cercet tor ştiin ific 

7 Stratulat Irina, cercet tor ştiin ific 

8 Dobrojan Galina, cercet tor ştiin ific 

9 Boclinca Cristina, cercet tor ştiin ific stagiar 
10 Blidari Anton, inginer categoria I 

11 Gatman Constantin, inginer categoria I 

12 Melnic Angela, inginer categoria I 

13 Buhna Mihaela, inginer categoria I 

14 Turuta Liuba,  cercet tor ştiin ific 

VIII. Sumarul activit ilor proiectului realizate în anul 2016  
 Activită i planificate Activită i realizate şi rezultate noi ob inute în 

cadrul proiectului (150 de  cuvinte) 

  

1.  Studierea procesului de fixare 

biologic  a azotului în sol, realizat de algele 
cianofite, sub influen a umidit ii.  
Elaborarea conceptului de lucru. 

Identificarea posibilelor mecanisme de 

participare a algelor cianofite la structurarea 

 Au fost ini iate experien e în condi ii 
de laborator în scopul studierii procesului de 
fixare a azotului în sol de c tre unele specii de 
alge cianofite şi sub influen a umidit ii. De 
asemenea, a fost studiat  algoflora din probele 
experimentale cu eviden ierea speciilor 



 

masei solului. Fundamentarea şi elaborarea 
schemei experien ei de evaluare a rolului 
algelor în realizarea proceselor pedogenetice.  
 Determinarea aportului algelor 

cianofite pentru sporirea productivit ii 
plantelor de cultur  şi acumularea azotului în 
sol. Cercet ri aplicative pe teren. Recoltarea 

probelor de sol. Montarea experien ei în 
teren. Cercet ri de laborator: evaluarea 
poten ialului de structurare a cernoziomului 
tipic, moderat humifer din cadrul terenului 

experimentat.  

 Elaborarea tehnologiilor de utilizare 

a biomasei algale ca fertilizator biologic şi 
biostimulator vegetal. Monitorizarea st rii 
structural-agregatice şi de humus a 
cernoziomului tipic în cadrul fazelor de 
antogenez  a asocia iilor de alge. 
 Studierea modific rilor taxonomice 
a algoflorei edafice în rezultatul 

administr rii algelor cianofite în calitate de 
biofertilizant.  Evaluarea rolului algelor 

cianofite în realizarea proceselor 
tipogenetice (formarea, acumularea 

humusului, acumularea biogen , structurare) 
în ciornoziomul tipic moderat humifer irigat 

şi neirigat 
 

dominante. Din num rul total de specii 
identificate au predominat speciile de alge 

cianofite urmate de algele xantofite şi 
diatomee. A fost analizat  componen a 
lipidelor a tulpinilor de alge ob inute în 
cultur  pur  ce urmeaz  a fi paşaportizate. 
Valorile cantitative ale con inutului de lipide 
determinat în biomasa algelor Nostoc 

punctiforme, Tolypothrix distorta, Nostoc 

verucosum, Calothrix marchica sunt cuprinse 

între 4,77 – 7,36 % BAU. A fost elaborat şi 
fundamentat conceptul de lucru şi a schemei 
experimentale de evaluare a rolului algelor în 
realizarea proceselor pedogenetice. A fost 

monitorizat starea structural-agregatic  şi de 
humus a cernoziomului tipic în cadrul fazelor 
de antogenez  a asocia iilor de alge. 
 

IX. Lista lucr rilor ştiin ifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectual ) cu referin  
la proiectul dat pe anul 2016 (conform formei 4 din structura raportului) 

C r i / capitole în monografii interna ionale 

1. CEPOI, L.; DON U, N.; ŞALARU, V.; ŞALARU, V. Removal of organic pollutants 

from wastewater by Cyanobacteria. In: Cyanobacteria for bioremediation of 

wastewaters. Inga Zinicovscaia, I.; Cepoi, L. (Editors). Springer International Publishing 

Switzerland 2016,  p. 27-44.  DOI 10.1007/978-3-319-26751-7_1. 

2. DOBROJAN S., ŞALARU V., ŞALARU V., MELNIC V., DOBRJAN G. Cultivarea 

Algelor. CEP: USM, 2016. 172 p. 

Lucr ri publicate în culegeri interna ionale 

1. BURDUCEA, M.; LABIUC, A.; JIG U, GH.; PINTILIE, C.; VARGOLICI, M.; 
BURDUCEA, I.; TROFIM, O.; ZAMFIRESCU, MARIA-MAGDALENA. Municipal 

Sludge Amendaments Effects On Growth And Physiological Parametrs of Ocimum 

Basilicum I. Plans. In: Sludge management 2016: conference proceeding. Bucureşti: Editura 
ARA, 2016, p.291-299.  ISBN 978-606-93752-9-7. 

2. DOBROJAN S., ALARU V., STRATULAT I., DOBROJAN G. Study of the biological 

nitrogen fixation process to combination of some blue-green algae from the genus Nostoc // 

Scientific Papers. Series A. Agronomy, Vol. LIX, 2016, p. 59-62. 

3. JIG U Gh. Cadrul genetic-evolutiv de asigurare a sustenabilit ii cernoziomurilor în condi ii 
de schimbare a climei. Probleme ecologice şi geografice în contextul dezvolt rii Durabile a 
Republicii Moldova: Realiz ri şi Perspectiv . Iaşi: Ed. Vesiliana, 2016, p.488-495. 

4. JIG U Gh. PU UNTIC  A., APOSTOL L.. Cadrul conceptual metodologic de utilizare a 

parametrilor pedologici în scopul monitoriz rii procesului de deşertificare în cadrul bazinului 
Carpato-Dunubioano-Pontic. Simpozionul „Turism în Ceahl u – prezent şi perspective. 
Edi ia a III –a. Volumul Simpozionului Interna ional. Dur u-2015. ISBN 978-606-643-277-

1. Editura Cetatea Doamnei. Piatra Neam . 2016. P.131-149. 

5. JIG U Gh., BÎRSAN A.. Considera ii conceptuale privind biologizarea studiilor pedologice. 
Simpozionul „Turism în Ceahl u – prezent şi perspective. Edi ia a III –a. Volumul 

Simpozionului Interna ional. Dur u-2015.  ISBN 978-606-643-277-1. Editura Cetatea 



 

Doamnei. Piatra Neam . 2016. P.150-163. 

6. JIG U Gh., CERNOLEV E., ACRIU A., Plant health riscs arising by the soil exhaustion. 
Prezent Environment and Sustainable Development. 2016. Ed. Universit ii Alexandru Iona 
Cuza. Volume 10, nr. 2. ISBN 1843-5971. P.185-192. 

7. TOFAN, E. Considera ii geochimice asupra distribu iei elementelor chimice în solurile din 
Republica Moldova. :    ―  . . -140 ‖-

: 2016, c.262-266. ISBN 978-9975-66-515-5 

8.  . .     -   
   -  .  -

  «     – 2016». c. 187. 
9. , .; , .      

 . :    ―  . . -140 ‖-

: 2016, c.108-111. ISBN 978-9975-66-515-5 

10. , .,  .,  .,  .,  ., 

, .,  .,  .     
   . III     

«Э    Ч      

 » 28-30  2016 . ,  — . C. 298 

11. , .; , .       
       . :    ―  
. . -140 ‖, , 2016, . 564-568  ISBN 978-9975-66-515-5 

Articole publicate în reviste na ionale, categoria B 

1. TROFIM, A. Utilizarea extractelor cianobacteriei Cylindrospermum licheniforme (bory.) 

kütz. în sporirea produc iei tomatelor. Studia Universitatis Moldaviae, Seria Ştiin e reale şi 
ale naturii,  nr1(91)2016, p-86-90. 

2. , .  -      

. Studia Universitatis Moldaviae, Seria Ştiin e reale şi ale naturii, 2016 Studia 

Universitas.nr.1(91) 2016. p.95 - 102. 

3. STRATULAT, I.; ŞALARU, V.; DOBROJAN, S. Poten ialul nutri ional al biomasei algale 
de Nostoc Flagelliforme (Berk ET. Curt) Elenk. Studia Universitatis Moldaviae, Seria Ştiin e 
reale şi ale naturii. 2016. // Nr. 1 (91) 2016, p. 91-94 

4. DOBROJAN, G. Unele aspecte taxonomice ale studierii genului Anabaenopsis. Studia 

Universitatis (în curs de publicare). 
Articole publicate în reviste na ionale, categoria C 

1. JIG U Gh.. Cadrul conceptual-metodologic al Programului Na ional-strategic„ 
Managementul sustenabil al resurselor de soluri din R. Moldova. Agricultura Moldovei. 

ISBN 0582-5229. 2016. Nr. 5-6. P. 6-18 

2. , .       
 .   Lider-AGRO, 2016,nr 3(65)c. 

10-15. ISBN 1857-0569. 

3. , . -      
 .   Lider-AGRO, 2016,nr 1-2 

(63-64) . 26-34. ISBN 1857-0569 

4. , . -      
.   Lider-AGRO, 2016,nr 4(66) c. 12-15. ISBN 

1857-0569. 

5. , ..         
.   Lider-AGRO, 2016,nr 5-6. C.15-20. ISBN 

1857-0569 

Abstracte şi referate prezentate la manifest ri ştiin ifice interna ionale şi na ionale 

1. DOBROJAN S., ALARU V., STRATULAT I., DOBROJAN G. The study of biological 
nitrogen fixation by combined cultures of Nostoc species. International Scientific 

Conference on Microbial Biotechnology 3rd edition, Chisinau, 2016, p. 129. 

2. DOBROJAN S., ALARU V., STRATULAT I., ŞALARU V., SEMENIUC E. Nuritive 
environements of natural origin for cultivating the algae Anabaenopsis sp. and Nostoc 

flagelliforme in order to obtain the valuable algal biomass. Buletin ştiin ific supliment 
catalogul oficial al salonului „Cadet inova‖, Sibiu 2016. p. 85-86.  



 

3. DOBROJAN S., ALARU V., ŞALARU V., STRATULAT I. Soil enriching technology 
with biological nitrogen and stimulating the vegetables productivity. Buletin ştiin ific 
supliment catalogul oficial al salonului „Cadet inova‖, Sibiu 2016. p. 87. 

4. DOBROJAN S., ŞALARU V., STRATULAT I., DOBROJAN G.. Influence of soil 

moisture on biological nitrogen fixation by blue-green algae of genus Nostoc. 3rd 

International conference on microbial biotechnology. Chişin u. 2016. P. 130 

5. DOBROJAN S., ŞALARU V., STRATULAT I., DOBROJAN G.. The study of biological 

nitrogen fixation by combined cultures of Nostoc species. 3rd International conference on 

microbial biotechnology. Chişin u.  2016. P.129 

6. DOBROJAN, S.; ŞALARU, V.; STRATULAT, I.; DOBROJAN, G. Study of the biological 
nitrogen fixation process to combination of some blue‐green algae from the genus Nostoc. 

International Conference "Agriculture for Life, Life for Agriculture", June 9-11, Series A. 

Agronomy, Vol. LIX, 2016, p. 59-62. 

7. DON U N., ŞALARU V., DOBROJAN S., STRATULAT I., DOBROJAN G.. Structura 

taxonomic  şi ecologic  a algofrlorei edifice din serele satului Bardar. Conferin a ştiin ific  
na ional  cu participare interna ional  ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare‖ cu prilejul 
anivers rii a 70 de ani de la fondarea Universit ii de Stat din Moldova. Chişin u. 2016. P. 
25-28 

8. DON U N., ŞALARU V., TROFIM A., STRATULAT I.. Role of seed treatment with 

algal suspension on development of cucumber plants. 3rd International conference on 

microbial biotechnology. Chişin u. 2016. P. 131 

9. SEMENIUC E. «Ierbarul muzeul ştiin elor naturii a Universit ii de Stat din Moldova» 
Ziarul Universit ii de Stat (în curs de editare). 

10. STRATULAT I., DOBROJAN S., ŞALARU V.. Analiza varia iilor indicatorilor 
morfologici şi biochimici ai algei cianofite Nostoc flagelliforme la cultivare periodic  pe 
mediul nutritiv de provenien  natural . Conferin a ştiin ific  na ional  cu participare 
interna ional  ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare‖ cu prilejul anivers rii a 70 de ani de la 
fondarea Universit ii de Stat din Moldova. Chişin u. 2016. P. 20-24  

11. STRATULAT I., ŞALARU V., DOBROJAN S., DOBROJAN G., DON U N., TROFIM 
A.. Mineral composition of Nostoc flagelliforme biomass on cultivation in soil extract 

medium. 3rd International conference on microbial biotechnology. Chişin u. 2016. P. 158. 
12. TROFIM A., ŞALARU V., ZOSIM L., DOBROJAN S., DON U N., STRATULAT I., 

SEMENIUC E.. Cyanobacterium Calothrix elenkinii Kossinsk. – a promising source of 

bioactive compounds. 3rd International conference on microbial biotechnology. Chişin u. 
2016. P 159. 

13. TROFIM, A. Inven iile din domeniul algologiei din Republica Moldova şi promovarea lor. 

Conferin a Interna ională Lecturi AGEPI, în edi ie. 2016 

14. TROFIM, A. Stimularea procesului de germinare a semin elor de tomate cu extractul algelor 
cianofite. Conferin a ştiin ifică na ională cu participare interna ională ,,Integrare prin 
Cercetare şi Inovare‖ cu prilejul aniversării a 70 de ani de la fondarea Universită ii de Stat 
din Moldova, 2016,  39-42.  
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Brevete ob inute: 
1. TROFIM, A.; ŞALARU, V.;ŞALARU, V.; ZOSIM, L.; DOBROJAN, S.; DON U, N.; 

STRATULAT, I.; SEMENIUC, E.Tulpină de microalgă cianofită Calothrix elenkinii 
Kossinsk. - sursă de glucide. Brevet de inven ie MD 4351 2016.01.31. 

2. DOBROJAN, S., ŞALARU, V., ŞALARU, V., STRATULAT, I., DOBROJAN, G., 
SEMENIUC E., DON U, N. TROFIM, A.. Metod  de determinare a cantit ii de biomas  
algal  Nostoc flagelliforme. Hot. nr. 8540 din 2016.11.14 

Participări la Expoziţii şi Saloane Internaţionale de Invenţii: 
1. TROFIM, A.; ŞALARU, V.; ZOSIM, L.; ŞALARU, V. Microalga cianofit  

Cylindrospermum licheniforme (Bory) Kütz. – un nou material biotehnologic. Salonul 

Interna ional de Inven ii PROINVENT edi ia a XVI 23-25 martie 2016 Cluj-Napoca, 

România.  medalia de aur şi diploma de excelen  cu men iune special  

2. TROFIM, A.; ŞALARU, V.; ZOSIM, L.; ŞALARU, V. Microalga cianofit  

Cylindrospermum licheniforme (Bory) Kütz. – un nou material biotehnologic. Salonul 

Interna ional de Inven ii PROINVENT edi ia a XVI 23-25 martie 2016 Cluj-Napoca, 

România. diplom  de excelen  şi premiul special al USAMVB „Regele Mihai I al 
României”. 

3. TROFIM, A.; ŞALARU, V.;ŞALARU, V.; ZOSIM, L.; DOBROJAN, S.; DON U, N.; 
STRATULAT, I.; SEMENIUC, E. Tulpina microalgei cianofite Calothrix elenkinii 

Kossinsk. o surs  de substan e biologic active. Salonul  Interna ional de Inven ii şi Inova ii 
,,TRAIAN  VUIA‖ Timişoara, edi ia II, în perioada 25-27 mai 2016. medalia de aur şi 
diploma de excelen .   

4. TROFIM, A.; ŞALARU, V.;ŞALARU, V.; ZOSIM, L.; DOBROJAN, S.; DON U, N.; 
STRATULAT, I.; SEMENIUC, E. Tulpina microalgei cianofite Calothrix elenkinii 

Kossinsk. o surs  de substan e biologic active. Salonul  Interna ional de Inven ii şi Inova ii 
,,TRAIAN VUIA‖ Timişoara, edi ia II, în perioada 25-27 mai 2016. diploma de excelen .  

5. ŞALARU, V.; ŞALARU, V.; DOBROJAN, S.; STRATULAT, I.; TROFIM, A.; 
SEMENIUC E.; DON U, N. Procedeu de cultivare a tomatelor. Salonul Interna ional de 
Inven ii şi Inova ii ,,TRAIAN VUIA‖ Timişoara, edi ia II, în perioada 25-27 mai 2016. 

medalia de aur şi diploma de excelen .  
6. DOBROJAN, S.; ŞALARU, V.; STRATULAT, I.; ŞALARU, V.; SEMENIUC, E. Medii 

nutritive de origine natural  pentru cultivarea algelor Nostoc flagelliforme şi Anabaenopsis 

sp. în scopul ob inerii biomasei algale valoroase. Salonul Na ional cu Participare 
Interna ional  a Inov rii şi Cercet rii Ştiin ifice Studen eşti „Cadet INOVA 16‖ edi ia I-a, 

Sibiu, România, 14-16 aprilie 2016. medalia de bronz. 

7. TROFIM A., ŞALARU V., ZOSIM, L., ŞALARU, V. Concursul ―Topul Inova iilor edi ia a 
VI-a‖, Tulpina microalgei cianofite Cylindrospermum licheniforme (Bory) Kütz. – sursă de 
glucide. 15-16 decembrie 2016. Diplomo  de excelen . 

8. TROFIM A.; ŞALARU V.; ŞALARU V., ZOSIM L.;DOBROJAN S.; DON U N.; 



 

STRATULAT I.; SEMENIUC E.. Concursul ―Topul Inova iilor edi ia a VI-a‖ Tulpina de 

microalg  cianofit  Calothrix elenkinii Kossinsk. – surs  de glucide. 15-16 decembrie 2016. 

Diplomo  de excelen . 
9. DOBROJAN, S., ŞALARU, V.,STRATULAT, I.,ŞALARU, V., SEMENIUC, E., Concursul 

―Topul Inova iilor edi ia a VI-a‖, Mediul nutritiv pentru cultivarea algei Anabaenopsis sp. 

15-16 decembrie 2016. Diplomo  de excelen . 
10. ŞALARU V.; ŞALARU V.; DOBROJAN S.; STRATULAT I.; TROFIM A.; SEMENIUC 

E.; DON U N.. Concursul ―Topul Inova iilor edi ia a VI-a‖, Procedeu de cultivare a 

tomatelor. 15-16 decembrie 2016.  Diplomo  de excelen . 
11. DOBROJAN, S., ŞALARU, V., ŞALARU, V.,STRATULAT, I., SEMENIUC, E. Concursul 

―Topul Inova iilor edi ia a VI-a‖, Procedeu de cultivare a castrave ilor şi tomatelor. 15-16 

decembrie 2016. Diplomo  de excelen . 
12. SALARU V.,STRATULAT I., SALARU V., DOBROJAN S. Concursul ―Topul Inova iilor 

edi ia a VI-a‖, Mediul nutritiv pentru cultivarea algei Nostoc flagelliforme. 15-16 decembrie 

2016. Diplomo  de excelen . 
13. ŞALARU V.; TROFIM A.; DOBROJAN S.; STRATULAT I.; SEMENIUC E., 

DOBROJAN G.; Concursul ―Topul Inova iilor edi ia a VI-a‖ Tulpini de microalge cianofite 

şi utilizarea lor în agricultur . 15-16 decembrie 2016. LOCUL I., Direc ia strategic  
BIOTEHNOLOGII. 

14. DOBROJAN S. „Premiul municipal pentru tineret‖ în domeniile ştiin ei, tehnicii, literaturii 
şi artelor, precum şi pentru activism civic, edi ia 2016. Menţiune în domeniul științific. 

 

 

X. Relevan a rezultatelor ştiin ifice teoretice / aplicative ob inute (pîn  la 200 de cuvinte), 2016  

Analiza structurii taxonomice a algoflorei au fost efectuate în premier  în comun cu analiza fizico-

chimic  a solului, la diferite rapoarte de umiditate, au fost eveden iate particularit ile ecologice, 
fiziologice, biochimice şi morfo-biologice ale algelor cianofite nou selectate şi elaborate tehnologii de 
cultivare industrial  şi aplic rii biomasei în calitate de biofertilizator. În condi ii de laborator au fost 

ini iate o serie de experimente în scopul studierii procesului de fixare a azotului în sol de c tre unele 
specii de alge cianofite şi sub influen a umidit ii. De asemenea, în scopul ob inerii biomasei de alge 
cianofite fixatoare de azot au fost ini iate experimente privind optimizare costului biomasei, prin 
utilizarea în calitate de mediu nutritiv de cultivare a algelor fertilizantul chimic „Nitroamofos‖ (NPK). 
Pentru prima dat  a  fost elaborat  cadrul conceptual teoretic al Conceptului ,,Locul algelor cianofite în 
constituirea fertilit ii solului,, i identifiacrea lan urilor trofice ale acestora în cenroziomuri. În acest 
sens s-a constatat c  algele cianofite influien eaz  procesele de func ionare a ecosistemelor prin 

interrela iile i interac iunile cu al i factori abiotici i biotici ai land aftului/agroland aftului. 
 

 

XI. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiin ifice teoretice / aplicative ob inute în cadrul 
proiectului în anul 2016 (pîn  la 300 cuvinte) 

În rezultatul analizelor algologice a solurilor s-a constatat c  în perioada rece a anului vegeteaz  
27 şi respectiv 24 specii dintre care predomin  algele cianofite şi diatomee. În solurile din 
experimentul de stabilire a condi iilor optime de umiditate au fost depistate 40 specii, predominarea 

filumului Xantophyta - 17 sau 42,5%, urmate de Cyanophyta – 14 ,sau 35% din diversitatea total  şi 
12,5% îi revine filumului Chlorophyta cu dezvoltarea a 5 specii. În urma prelucr rii rezultatelor s-a 

constatat ca cea mai optim  umiditate a solului care stimuleaz  acumularea azotului biologic fixat de 
algele cianofite este de 40%, iar doza de alg  planificat  la aceast  umiditate se recomand  a fi de 6 
kg/ha. În varianta cu umiditatea de 20% limita superioar  de majorare a concentra ie de azot în sol este 
de 0,86%, în cele cu umiditate de 40% - 1,007%, la cele de 60% pân  la 0,67%, în variantele cu 80% 
pân  la 0,83%, iar în cele de 100% - 0,85%. Valorile cantitative ale con inutului de lipide determinat 
în biomasa algelor Nostoc punctiforme, Tolypothrix distorta, Nostoc verucosum, Calothrix marchica 

sunt cuprinse între 4,77 – 7,36 % BAU. În scopul ob inerii biomasei de alge cianofite au fost ini iate 
experimente privind optimizarea costului biomasei. Astfel, s-a utilizat fertilizantul chimic 

„Nitroamofos‖ (NPK). Cele mai optime concentra ii s-au dovedit a fi cele de 0,5 g/l şi 1 g/l care au 
permis ob inerea celei mai înalte cantit i de biomas  algal  (00,65±0,02-0,68±0,02 g/l). A fost 
elaborat conceptul ,,Locul algelor cianofite în constituirea fertilit ii solului,,. Conform acestuia algele 
cianofite au un rol multilateral în constituirea fertilit ii solului i se realizeaz  prin interrela ii i 

http://usm.md/?p=15483&lang=ru
http://usm.md/?p=15483&lang=ru


 

interac iunicu al i factori de func ionare a ecosistemelului sol i este în func ie de starea ini ial  a 
solului i trendul evolutiv. Asocia iile de alge cianofite particip  la procesele de integrare-agregare a 

substan elor solului în agregate bulg roase i gr un oase.  
 

 

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

Asocia iile de producere a legumelor în spa ii protejate, Ministerul Agriculturii şi Alimenta iei, 
Ministerul S n t ii, Ministerul Educa iei, Ministerul Mediului. Agen ii economici din agricultur . 
 



 

Anexa 1.1.  

Fişa proiectului de cercet ri fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direc iei strategice, codul şi denumirea proiectului Materiale, tehnologii şi produse inovative 

Direc ia strategica 16.02-Materiale, tehnologii şi produse inovative, 
Proiectul institu ional 15.817.02.26F, Structuri algebrice, geometrice şi sisteme de evolu ie 

II. Obiectivele proiectului  

Proiectul a fost  dedicat studiului calitativ al sistemelor dinamice de evolu ie guvernate de ecua ii 
diferen iale i ale structurilor algebrice i geometrice  cum ar fi:  studiul problemelor singular 

perturbare 

pentru ecua ii diferen iale liniare de tip hiperbolic-parabolic-eliptic;  existen a  solu iilor 
cvasiperiodice i a atractorilor globali ale ecua iilor diferen iale  în spa ii Banach guvernate de 
operatori lineari  nem rgi-ni i de tip hiperbolici i stabilirea conditiilor, suficiente pentru existenta 
mul imilor compacte, invariante slab in relatii pe spatii metrice; studiul propriet ilor operatorilor 
cu nuclee cu singularit i punctiforme  în cazul unui contur compus;  studiaul propriet ilor 
grupurilor de tablete generalizate cu Wp-simetrie i ale variet ilor compacte, generate de poliedre 
echidistante în spa ii hiperbolice de dimensiuni 3, 4 i 5; 
studiul derivabilit ii recursive în quasigrupuri. 

III. Termenul execut rii  
2015-2018 

IV. Volumul total planificat al finan rii 
(mii lei) 

V. Volumul finan rii pe perioada evaluat  (mii lei) 
Finan area planificată 270,3 mii lei Executată  270,3 mii lei 

VI. Subdiviziunile organiza iei executoare (laborator, sec ie, sector etc.) 
Universitatea de Stat din Moldova, Laboratorul „Structuri matematice fundamentale” 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, func ia în cadrul proiectului 
  

 Perjan Andrei,  cercet.şt.princ., director de proiect 
Ceban David  cercet.şt.principal 
Ciocanu Gheorghe,  cercet.şt.principal 

 Glavan Vasile, cercet.şt.principal 
Lungu Alexandru, cercet.şt.coordonator 
Neagu Vasile, cercet.şt. coordonator 
Damian Florin, cercet.şt.superior 
Gu u Valeriu, cerc.şt.superior 
Rusu Galina, cercet.şt. superior 
Sîrbu Parascovia, cerc.şt.superior 
Zamorzaeva Elizaveta, cercet.şt.superior 
Ceban Dina, cerc. stagiar 

Larionova-Cojocaru Inga, cerc. stagiar 

Grecu Ion,  cerc. Stagiar 

Munteanu Doini a,  ing. cat.II 

Palamarciuc Cristina, ing. cat.II 

VIII. Sumarul activit ilor proiectului realizate în anul 2016  
 Activită i planificate Activită i realizate şi rezultate noi ob inute în 

cadrul proiectului (150 de  cuvinte) 

  

 Studiul problemelor singular perturbate de 

tip hiperbolic-parabolic-eliptic. 

 

Studiul mul imilor compacte invari-ante 

slab în sisteme de func ii afine 
concordan a solu iilor ecua iilor di-
eren iale quasiliniare cu neliniarit i sub 

A fost stabilit  comportarea solu iilor probleme-

lor singular perturbate de tip hiperbolic-

parabolic-eliptic în raport cu parametrii mici. 
Au fost stabilite condi ii de existen  a 
mul imilor invariante slab în sisteme de func ii 
afine i de concordan  a solu iilor 
solu iilor ecua iilor diferen iale quasiliniare de 



 

form  de operatori nem rgini i.  
 

Studiul grupurile majore, semiminore i 
pseudominore de tablete generaliza-te cu 

Wp-simetrie. 

 

Studiul operatorilorl cu nucleu Cauchy în 
cazul conturului de tip Liapunov. 

 

 

Studiul grupurilor multiplicative ale 

quasigrupurilor i cele ale isostrofelor lor. 
 

 

Descrierea geometriei variet ilor hiper-
bolice ob inute din poliedre echidistante 
peste o baz  compact  de gen 4. 

tip gradient. 

 

Au fost deduse i analizate grupurile majore, 
semiminore i pseudominore de tablete 
generalizate cu Wp-simetrie. 

 

Au fost stabiliteestima ii ale normelor 
operatorilor  nuclee cu singularit i punctiforme  
în cazul unui contur compus. 
 

Au fost  stabilite conexiuni între grupurilor 
multiplicative ale quasigrupurilor i cele ale 
isostrofelor lor cu unitatea la dreapta. 

 

A fost descris  geometria  variet ilor compacte, 
generate de poliedre echidistante în spa ii 
hiperbolice de dimensiuni 3, 4 i 5 

IX. Lista lucr rilor ştiin ifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectual ) cu referin  la proiectul 
dat pe anul 2016 (conform formei 4 din structura raportului) 

– articole din reviste cu factor de impact: 

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

1. CHEBAN, D.N.; MAMANA, C.; MICHETTI, E. The Structure of Global Attractors for   Non-

Autonomous Perturbations of Discrete Gradient-Like Dynamical Systems. Journal    of Difference Equations 

and Applications,  2016. 26 pages (IF:  0.761). 

 2. PERJAN, A.; RUSU, G.  Convergence estimates for  some abstract liniar second order differential 

equations with two small parameters. Asymptotic Analysis. 2016, 97, 337-349. ISSN 1555-1318. doi: 

10.3233ASY-161357, IOS Press (IF: 0.528). 

– articole din reviste na ionale: 
– categoria A: 

1.  SYRBU, P.; CEBAN D., On paratopies of orthogonal systems of ernary quasigroups. Buletinul A M. 
seria Matematica.  2016, nr. 1(80),  91-117. ISSN: 0236-3089. 

– categoria B: 

1.  LUNGU, A., Grupuri punctuale cristalografice de  W_p-simetrii ciclice. Studia Universitatis Moldaviae. 

Revisă tiin ifică,  seria iin e exacte i economice. Chi in u, CEP USM. (prezentat la redac ie în septembrie 
2016). 

2.  NEAGU, V., Criterii de continuitate i calcularea normelor  operatorilor   integrali singulari. Studia   

Universitasis Moldaviae, Revisă tiin ifică,  seria iin e exacte i economice. Chi in u, CEP USM,    2015, 
nr. 7,  40-60. ISSN 1857-2073.     (Revista indicat  a ap rutîn aprilie 2016). 

– articole în culegeri in interna ionale: 
1. , . .; , . .; , . .,   3-  

   {5, 5}  4. In:  XII   
    »   . . , 2016., , 

  . .  , c . 351-354. 

 2. GLAVAN, V.; GU U, V., Uniformly hyperbolic viable sets in affine IFS. In: New trends in differential 

equations, control theory, and optimization, Resp. eds. V. Barbu, C. Lefter,  I.A.Vrabie, World Scientific, 

2016. pp.141-154.   

 3. , . .; , . .; , . .,    
 .     . In:  XIII 

 (   )  . , 2016,  

  , 2016, c .  64-75.   

4.  PERJAN, A.;  RUSU G., Singularly perturbed problems for abstract differential equations of second order 

in Hilbert spaces, In: New trends in differential equations, control theory and optimization, Resp. eds. V. 

Barbu, C. Lefter,  I.A.Vrabie, World Scientific, 2016., pp. 277-293. 

 5. , . .; , . .,     . In: XII 

  «     »  . . 
, ,   . . , 2016,  c . 267-270. 

 



 

– Rapoarte publicate / Teze ale comunic rilor la congrese, conferin e, simpozioane, în culegeri 

(na ionale / interna ionale), 
1. CEBAN, D. N.,  Levitan/Bohr almost periodic and  almost automorphic solutions on the   first order 

differential equations. Mathematics and Information Technologies: Research and Education (MITRE-2016), 

Chi in u,  June 23-26, 2016, p. 18-19. 

2. CHEBAN, D. N.; MAMANA, C.; MICHETTI, E.,  The Structure of Global Attractors for Non-

Autonomous Perturbations of Discrete Gradient-Like. Dynamical Systems. Patterns of Dynamics: 

Conference in Honor of Bernold Fiedler, Berlin July 25--29, 2016. Book of Abstracts and Program,  

p. 28. 

3. CEBAN, DINA; SYRBU P., On paratopies of ortogonak systems. Mathematics and Information 

Technologies: Research and Education (MITRE-2016), Chi in u,  June 23-26, 2016, p.17-18. 

4.  CEBAN, DINA, On some identities of ternary quasigroups. Abstracts of the 11th Summer School 

"Algebra, Topology, Analysis", August 1-14, 2016, Odessa, Ukraine, p.105-107. 

 5.  DAMIAN, F.; MAKAROV, V.; MAKAROV, P., Hyperbolic manifold given by equidistant   poly-

hedron over compact basis. The 7-th European Congress of  Mathematics, Berlin, Germany, Book of 

Abstracts, Book of Abstracts, p.374. 

  6.  DAMIAN, F.,  Involutions without fixed points on manifolds. Mathematics and Information 

Technologies: Research and Education (MITRE-2016), Chi in u,  June 23-26, 2016, p.27-28. 

7. GLAVAN, V.,   Relatii contractante: dinamica topologica pe atractor. A XX-ea Conferinta a Sociatatii de 

Stiinte Matematice din România, 19-22 mai 2016,   Baia Mare, România. Culerege de rezumate, p.27. 
  8. GLAVAN, V.,  Mixing and specification in weakly contracting relations. Mathematics and Information 

Technologies: Research and Education (MITRE-2016), Chi in u,  June 23-26, 2016,  

p.31-32. 

  9. GRECU, I.; SYRBU, P.,  On multiplication groups of izostrophic loops. Mathematics and Information 

Technologies: Research and Education (MITRE-2016), Chi in u,  June 23-26, 2016, p.63.   10. GRECU, I., 

On the groups of regular mappings in isostrophic loops.  The 24th Conference on Applied and Industrial 

Mathematics  (CAIM-2016),   University of Craiova, Sept. 15-18, 2016, Book of Abstracts, p.67-68. 

11. GRECU, I., On the holomorph of middle Bol loops. Abstracts of the 11th Summer School "Algebra, 

Topology, Analysis", August 1-14, 2016, Odessa, Ukraine, p.49. 

  12.  GU U, V.,  Mul imi viabile i proprietatea de filareîn sisteme de  Func ii iterate affine. A XX-ea 

Conferinta a Sociatatii de Stiinte Matematice  din Romania, 19-22 mai 2016, Baia Mare, România. Culerege 
de rezumate, p.28. 

 13. GU U, V.  Compact viable sets in affine IFS with a generalized cone condition.   Mathematics and 

Information Technologies: Research and Education (MITRE-2016), Chi in u,  June 23-26, 2016,  

p. 33-34. 

 14.  LARIONOVA-COJOCARU, I.; SYRBU, P., On invariance of recursive differentiability under the 

isotopy of loops. The 24th Conference on Applied and Industrial Mathematics  (CAIM-2016), University of 

Craiova, Sept. 15-18, 2016, Book of Abstracts, p.69-70. 

15. LUNGU, A. The groups of Wp-symmetry: elements of theory and structure. Mathematics and 

Information Technologies: Research and Education (MITRE-2016), Chi in u,  June 23-26, 2016, 

 p.43-44. 

16. NEAGU, V.  On the compacteness of certain integral operato Mathematics and Information 

Technologies: Research and Education (MITRE-2016), Chi in u,  June 23-26, 2016, p.47-48.  

 17. PERJAN,  A.; RUSU, G., Probleme singular perturbate pentru ecua ii  diferen iale abstracte de ordinul al 
doileaîn spa ii Hilbert.  A XX-ea Conferinta a Sociatatii de Stiinte Matematice  din Romania, 19-22 mai 

2016, Baia Mare, România. Culerege de rezumate,  p.39. 
 18. PERJAN, A.; RUSU, G., A note of fractional powers of positive definite   operators. Mathematics and 

Information Technologies: Research and Education (MITRE-2016), Chi in u,  June 23-26, 2016, p.52-53. 

 19. PERJAN, A., RUSU, G., Some convergence estimates for abstract linear second order differential 

equations with two small parameters, The 7-th European Congress of  Mathematics, Berlin, Germany, 2016, 

Book of Abstracts  p.475.  

 20.  SYRBU, P., On middle Bol loops. The 7-th European Congress of  Mathematics, Berlin, Germany, 

Book of Abstracts, p.330. 

 21.  SYRBU, P.; CEBAN, D., On orthogonal systems of ternary quasigroups addmiting at least one 

paratopy. The 24th Conference on Applied and Industrial Mathematics  (CAIM-2016), University of 

Craiova, Sept. 15-18, 2016, Book of Abstracts, p.72. 



 

 22. ZAMORZAEVA E., On tilings of hyperbolic plane by 14-gons and 16-gons for translation group of 

genus 2. Mathematics and Information Technologies: Research and Education (MITRE-2016), Chi in u,  
June 23-26, 2016, p.72.  

 

X. Relevan a rezultatelor ştiin ifice teoretice / aplicative ob inute (pîn  la 200 de cuvinte), 2016  

Se eviden iază valoarea teoretică, în compara ie cu lucrările existente în ară şi peste hotare, a 
rezultatelor ştiin ifice teoretice fundamentale, se eviden iază eficien a tehnico-economică ori 
socială, recomandările principale vizând implementarea rezultatelor ştiin ifice aplicative şi a 
elaborărilor tehnico-ştiin ifice executate, importan a şi impactul lor asupra dezvoltării ştiin ei, 
economiei şi culturii na ionale a  R. Moldova, beneficiarii rezultatelor.  

Tema proiectului ine de domenii moderne şi de perspectiv  ale matematicii fubdamentale, 
determinate de structuri algebrice, geometrice şi evolutive cu multe aplica ii în diverse domenii ale 
ştiin elor exacte, economice şi sociale. Studierea acestor structuri este  reflectat  în multe 
monografii şi reviste prestigioase de specialitate  din lume. Astfel de cercet riau fost deyvoltate de 
mari matematicieni di lume: V.Arnold, D.Anosov, V.Barbu, I.Ilyashenko, J.Lions, M.Misiurewicz, 

J.D.H.Smith, M.Vishik. Mul i dintre autorii proiectului sunt printre pionierii cercet rilor în unele 
aspecte ale acestei tematici, având o colaborare intens  cu specialişti consacra i din Italia, Spania, 
China, Rusia, România, Polonia. Rezultatele ob inute în cadrul proiectului au fost publicate în 10 
atricole, 2 dintre care  în reviste cu impact factor, 5 în culegeri culegeri publicate în str in tate i 3 
în reviste na ionale de categoria A i B. Rezultatele cecet torilor au fost raportate la diverse 

manifest ri tiin ifice interna ionale i publicate în 22 de teze ale acestor manifest ti tiin ifice 
prestigioase. Aceste cercet ri vor contribui i îm continuare la dezvoltarea matematicii 
fundamentale i la preg tirea cadrelor didactice i tiin ifice din Republica Moldova, poten ialii 
beneficiari fiind  studen ii, masteranzii, doctoranzii şi tinerii cercet tori. 
 

 

XI. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiin ifice teoretice / aplicative ob inute în cadrul proiectului în 
anul 2016 (pîn  la 300 cuvinte) 

• Au fost stabilite condi ii de existen  a limitelor solu ilor problemei Cauchy singular perturbate pentru 
ecua ii diferen iale abstracte de ordinul al doilea de tip hiperbolic-parabolic-eliptic; 

 

• A fost ob inu  structura topologic  i dinamic   a atractorilor globali ale sistemelor de tip gradient; 

 

• A fost studiata dinamica multivoca,  indusa pe multimea compacta slab invarianta uniform hiperbolica 

i stabilita proprietatea de mixaj topologic al dinamicii    multivoce, restrictionate pe aceast  multime; 

 

• Au fost ob inute formule de compozitie ale operatorilor cu singularitati punctiforme    i cu operatori cu 
nuclee de tip Cauchy. A fost demonstrat c  ace ti operatori    sunt m rgini i în spa iile de func ii    
integrabile; 

 

• Au fost determinate toate sistemele ortogonale din trei quasigrupuri ternare si selectorii ternari care admit 

cel putin o paratopie netrivial  si toate paratopiile acestor sisteme; 
 

• Pentru poliedrul echidistant peste harta {5,4} pe suprafa a hiperbolic  de gen 4, cazul parabolic de 

Inciden  a muchiilorîn nodurile h r ii, au fost ob inute 3 exemple de 3-variet i hiperbolice de 

maxim  simetrie cu frontiere geodezice i au fost analizate posibilit ile de eliminare a bordurilor. 
XII. Beneficiarul (ministere, institu ii de stat sau private, întreprinderi, etc.)  

Printre benificiarii proiectului pot fi institu iile de înv mânt superior ce preg tesc cadre didactice i 
tiin ifice în domeniul matematicii, precum i institutele de cercetare în matematic , fizic  i chimie ale 

A.S.M. 

 

 

 

 

  



 

Anexa 1.1.  

Fişa proiectului de cercet ri fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direc iei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Direc ia strategic : „Materiale, tehnologii şi produse inovative‖ 

Codul şi denumirea proiectului: 15.817.02.37A  „Modele matematice si calcul performant in 

solutionarea problemelor cu caracter aplicativ‖ 

II. Obiectivele proiectului  

Obiectivele proiectului sunt determinate de 3 direc ii de cercetare: 
1. Solu ionarea problemelor de optimizare pe re ele i structuri discrete reprezentate prin 

complexe de rela ii multi-are.  

Studierea propriet ile complexului de rela ii multi-are cu grupurile de omologii neizomorfe 

cu zero. Un astfel de complex se va studia pentru prima dat  în literatura de specialitate. În baza 
propriet ilor ob inute se vor elabora metode de solu ionare a problemelor de amplasare cu 
ponderi speciale, definite pe elementele complexului. 

Construirea i analiza teoretic  a modelului de transport de tip multicriterial cu impunerea 
criteriului de minimizare a timpului maxim de realizare a solu iei. Pentru modelul ob inut, vor fi 
elaborate metode de solu ionare cu justificarea teoretic  a acestora i eviden ierea tipurilor de 
solu ii. Prezint  interes modelul pentru datele de tip fuzzy şi pentru criteriile de tip liniar-

frac ionar. 
2. Elaborarea  algoritmilor paraleli pentru modelarea proceselor decizionale dinamice si im-

plementarea lor pe sisteme regionale de tip claster. 

 Investigarea rolului informa iei si modului de informare a juc torilor, care particip  la diferite 

procese dinamice de luare a deciziilor, prin utilizarea instrumentelor  matematice ale teoriei 

jocurilor si modelarea procesele de luare a deciziilor în func ie de gradul de informare a 
deciden ilor. 

 Construirea modelelor matematice de control Pareto-Nash-Stackelberg (PNS) discrete i 
continue i formularea problemelor de control PNS, precum şi stabilirea condi iilor de 
existen  a solu iilor. Cercetarea propriet ilor mul imilor de solu ii. 

 Construirea i analiza numeric  a algoritmilor paraleli pentru solu ionarea jocurilor dinamice 
informa ional extinse. 

3. Metoda volumului finit la solu ionarea problemelor de tip convection-diffusion 

Elaborarea produselor software pentru solu ionarea numeric  a problemelor complexe ale fizicii 
matematice, definite pe domenii multiplu conexe. La solu ionarea problemelor se va aplica metoda 
volumilor finite - o generalizare a metodei diferen elor finite pentru cazul re elelor neregulate. 
Examinarea unor sisteme de ecua ii algebrice lineare de dimensiuni mari (zeci şi sute de mii de 

ecua ii) în cazul problemei enun ate, implic  necesitatea elabor rii unor algoritmi specifici 
calculului paralel pe sisteme cu mai multe procesoare. Cu acest scop se preconizeaz  utilizarea 
supercalculatorului de tip cluster al USM. 

III. Termenul execut rii  
2015-2018 

IV. Volumul total planificat al finan rii 
(mii lei) 

V. Volumul finan rii pe perioada evaluat  (mii lei) 
Finan area planificată: ( mii lei)   239,8 Executată: ( mii lei)  239,8 

VI. Subdiviziunile organiza iei executoare (laborator, sec ie, sector etc.) 

LC : „Modelare Matematică i Optimizare‖ 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, func ia în cadrul proiectului 
  

1. Cataranciuc Sergiu, Cerc. şt. coord. 
2. Soltan Petru, Cerc. şt. princ. 
3. Cataranciuc Emil, Cerc.şt. stag. 
4. Sârbu Ana, Ing. cat.II. 
5. Pa iuc Vladimir, Cerc. t. sup. 
6. Râbacova Galina, Cerc. t. sup. 



 

7. Tkacenko Alexandra, Cerc. t. sup. 
8. Ungureanu Valeriu, Cerc. t. sup. 
9. Hâncu Boris, Cerc. t. sup. 
10. Novac Ludmila, Cerc. t-c 

11. urcanu C lin, Cerc. t-c 

12. Bragu a Galina, Cerc.şt. stag. 
13. Buzatu Radu, Cerc.şt. stag. 
14. Macoveiciuc Elisei, Cerc.şt. stag. 

 

VIII. Sumarul activit ilor proiectului realizate în anul 2016  
 Activită i planificate Activită i realizate şi rezultate noi ob inute în cadrul 

proiectului (150 de  cuvinte) 

  

1. Elaborarea modelelor 

matematice pentru examinarea 

i solu ionarea unor probleme 
speciale de transport, de 

amplasare a centrelor de 

deservire, a problemelor din 

electrodinamic  

S-au studiat modele matematice, reprezentate prin 

grafuri, hipergrafuri, complexe de rela ii etc., pentru 
solu ionarea problemelor aplicative din domenii importante 
ale economiei na ionale: a) optimizarea re elelor de 
transport de tip multicriterial cu impunerea criteriului de 

minimizare a timpului maxim de realizare a solu iei; analiza 
timpilor de solu ii şi propunerea metodelor de determinare a 
acestora; extinderea cercet rii pentru obiectivele de tip 
liniar-frac ionar şi a  datelor de tip  „fuzzy‖.  

Folosind teoria jocurilor dinamice pentru modelarea 

impactelor informa ionale în procese decizionale şi 
elaborarea algoritmilor paraleli noi pentru solu ionarea 
acestor jocuri in strategii informa ional extinse.  

Au fost cercetate modele ce in de ecua ii diferen iale de 
tip mixt, pentru ecua ii care pot fi de tip parabolic sau 

hyperbolic (de tip convection-diffusion) în dependen a de 
valorile coeficien ilor.  

2. Descrierea metodelor de 

solu ionarea a problemelor 
aplicative de optimizare pe 

structuri matematice i 
elaborarea algoritmilor de 

complexitate polinomial  prin 
utilizarea elementelor de calcul 

paralel. 

Au fost elaborate metode de solu ionare a problemelor 
de le prima etap , bazate pe utilizarea elementelor de calcul 
parallel. Algoritmii se refer  la solu ionarea problemelor de: 
a) transport de tip multicriterial cu impunerea criteriului de 

minimizare a timpului maxim de realizare a solu iei. b) 
aflare a mul imilor de solu ii ale problemelor de control 
PNS cu examinarea complexit ii algoritmilor, programarea 
secven ial  a algoritmilor, testarea softului şi 
implementarea lor pe infrastructura local  de sisteme 
paralele de tip cluster. c) studierea ecua iilor diferen iale de 
tip mixt, i.e. pentru ecua ii care pot fi de tip parabolic sau 
hyperbolic (de tip convection-diffusion) în dependen a de 
valorile coeficien ilor. 

 

IX. Lista lucr rilor ştiin ifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectual ) cu referin  la proiectul 
dat pe anul 2016 (conform formei 4 din structura raportului) 

Manuale, lucr ri metodice 

a. HÂNCU B., NOVAC L., „Bazele teoriei jocurilor dinamice şi ierarhice‖, Note de curs. 

Chişin u, 2016, CEP USM, 125 pag. 
b. HÎNCU B., CALMÂ  E., Modele de programare paralelă pe clustere. Partea I. Programare 

MPI. Note de curs. Chişin u, 2016,  CEP USM, 124 pag. 
c. NOVAC L., CUCU I., Bazele matematicii discrete şi logicii matematice. Partea I, Note de 

curs. Chişin u, 2016, CEP USM, 130 pag. 
Articole 
1. Buzatu R., Cataranciuc S., Acoperirea unui graf neorientat cu mul imi convexe netriviale. 

Analele conferin ei tiin ifice interna ionale ―Modelare Matematic , Optimizare i Tehnologii 



 

Informa ionale‖: (Proceedings), Edi ia a V-a, Academia de Transporturi, Informatic  i 
Comunica ii, Chi in u, 22-25 martie 2016, p. 64-71. 

2. Buzatu R., Covers of graphs by two convex sets. Studia Universitatis Babe -Bolyai, 

Informatica, Vol. LXI, Nr. 1, 2016, p. 5-22 

3. Cataranciuc S., Grigoriu N. Schimbarea orientării tranzitive într-un graf. Modelare 

matematică, optimizare i tehnologii informa ionale. Modelare matematic , optimizare i 
tehnologii informa ionale. Conferin  interna ional . Edi ia V. Proceedings. Chi in u, 22-25 

martie, 2016.  p. 80-87. 

4. Cataranciuc S., Bragu a G. Cortegii extremale într-un complex de rela ii multi-are. Modelare 

matematic , optimizare i tehnologii informa ionale. Conferin  interna ional . Edi ia V. 
Proceedings. Chi in u, 22-25 martie, 2016.  p. 46-53. 

5. Cataranciuc S., Buzatu R. Acoperirea unui graf neorientat cu mul imi convexe netriviale. 

Modelare matematic , optimizare i tehnologii informa ionale. Conferin  interna ional . Edi ia 
V. Proceedings. Chi in u, 22-25 martie, 2016.  p. 64 -71. 

6. Cataranciuc S., Buzatu R. Nontrivial convex covers of trees. Buletinul Academiei de Stiinte a 

Republicii Moldova. n.3(82), 2016. 

7. Hâncu B., Gladei A., Parallel algorithm to determine the Bayes-Nash solutions in the bimatrix 

informational extended games. Proceedings. Conferin a Ştiin ifica Interna ional  ―Modelare 
Matematic , Optimizare şi Tehnologii  Informa ionale‖. Edi ia a V-a, 22 – 25 martie,  Chişin u, 
2016, Vol. I pp. 200-216 

8. Tkacenko A.,  The multi-criteria  fractional transportation problem with fuzzy "bottleneck" 

criterion, Journal of Economic Computation and  Economic Cybernetics Studies and 

Research, ISI Thomson Reuter Serv., ISSUE 3/2016, V..50,  Bucure ti, România, pp. 117-

134. 
9. Tkacenko A., The fractional transportation problem with fuzzy "bottleneck" criterion,  

Materialele Conf. Int. Modelare matematic , optimizare i tehnologii infotma ionale,  Vol.  I, 
22-25 martie  2016, Edi ia V-A, Chi in u, Evrica,  pp.254-265. 

10. Tkacenko A., The multi-criteria fractional transportationProblem with fuzzy "bottleneck" 

condition, The 24
th

 Conference of Applied and Industrial  Mathematicians, CRAIOVA, 

SEPTEMBER 15–18, 2016, Book of  Abstract, pp. 52 - 53. 

11. Tkacenko A., The multi-objective fractional transportation problem with fuzzy "bottleneck" 

criterion, Int. Conf.  MITRE-2016,  dedicated to the 70
th
  Anniversary of Moldova State 

University, Chişin u, Rep.of Moldova, June 23–26, 2016, Book of  Abstract, pp. 66-67. 

12. Ungureanu V. Mul imi de Echilibre Stackelberg în  Jocuri Bi-matriceale /în Strategii Mixte. 

Modelare Matematic , Optimizare i Tehnologii Informa ionale, Materialele Conferin ei 
Interna ionale, ATIC, martie 2016, Edi ia a V-a, Volumul I, Chi in u, Evrica, 2016, pp. 370-

382. 

13. Ungureanu V. Taxonomy of Strategic Games with Information Leaks and Corruption of 

Simultaneity. Computer Science Journal of Moldova. - 2016, Vol. 24, No. 1 (70), pp. 83-105. 

 

Comunic ri la conferin e 

1. Berzan V., Pa iuc V., Ribacova G., Savin I. Electromagnetic Field Calculation for 110 KV 
Power Line. 13

th 
Edition of WEC Central & Eastern Europe Energy Forum - FOREN 2016, 

Costineşti, Romania, 12-16 June 2016. (http://www.cnr-cme.ro/foren2016/Call%20for% 

20Papers/ LISTA_LUCRARI_ACCEPTATE_FOREN_2016.pdf) 

2. Hancu B. ―Parallel SMM-DMM algorithm to solve the bimatrix informational extended game‖.  
International Conference „Mathematics & Informational Technologies: Research and 
Education(MITRE-2016)‖. Chisinau 2016. Abstracts.  p.36. 

3. Hâncu B. Parallel SMM-DMM algorithm for determining Bayes solutions of the bimatrix 

incomplete information game. The 24nd Conference on Applied and Industiral Mathematics 

(CAIM 2016). Book of Abstracts. September 17-18, Craiova, Romania 2016.  p. 46-47. 

4. Hâncu B.. Petru Bogatenco. Adapting the computational infrastructure of the clusters in 

Moldova for execution parallel applications and training. 1
st
 Eastern Partnership E-

Infrastructure Conference (EaPEC-2016), Tbilisi, Georgia, 6-7 October. www.eapec.eu. 

5. Novac L., Applications of the Informational Extended Games,  Mathematics and Information 

Technologies: Research and Education (MITRE 2016), USM, Chişin u, June 23-26, 2016, p. 

48-49.  

http://www.cnr-cme.ro/foren2016/Call%20for%25%2020Papers/%20LISTA_LUCRARI_ACCEPTATE_FOREN_2016.pdf
http://www.cnr-cme.ro/foren2016/Call%20for%25%2020Papers/%20LISTA_LUCRARI_ACCEPTATE_FOREN_2016.pdf


 

6. Novac L., Informational Extended Games and Applications, The 24th Conference on Applied 

And Industrial Mathematics, CAIM-2016, Craiova, România, (Septembrie 15-18, 2016), 

Abstracts, p. 49-50, ISSN 2537-2688. 

7. Pa iuc V., Ribacova G. Application of FDTD method and characteristic difference scheme for 
solving telegraph equations. International conference ―Mathematics & Information 
Technologies: research and education‖ (MITRE-2016), Chişin u, June 23-26, 2016. Abstracts. 

- p. 50. 

8. Tkacenko A., The fractional transportation problem with fuzzy "bottleneck" criterion,  Conf. 

Int. Modelare matematic , optimizare i tehnologii infotma ionale,   ATIC, 22-25 martie  2016, 

Chi in u, Rep.of Moldova. 
9. Tkacenko A., The multi-criteria fractional transportationProblem with fuzzy "bottleneck" 

condition, The 24
th
 Conference of Applied and Industrial  Mathematicians, SEPTEMBER 15–

18, 2016, CRAIOVA, ROMÂNIA. 
10. Tkacenko A., The multi-objective fractional transportation problem with fuzzy "bottleneck" 

criterion, Int. Conf.  MITRE-2016,  dedicated to the 70
th
  Anniversary of Moldova State 

University, USM, June 23–26, 2016, Chişin u, Rep.of Moldova. 
11. Ungureanu V. Mathematica, Wolfram language and computer based mathematics, The 24-th 

Conference on Applied and Industrial Mathematic, Craiova, September 15-18, 2016, Book of 

Abstracts, University of Craiova, p. 99-100. 

12. Ungureanu V. Network Games. The 24-th Conference on Applied and Industrial Mathematic, 

Craiova, September 15-18, 2016, Book of Abstracts, University of Craiova, p. 54. 

13. Ungureanu, V. Matrix Games on Digraphs. Abstracts of International Conference 

„Mathematics & Information Technologies: Research and Education‖ (MITRE-2016), 

Chişin u: CEP USM, June 24-26, 2016, p. 68. 

14. Ungureanu, V. Principles, Concepts and Programming Paradigms of the Wolfram Language. 

Abstracts of International Conference „Mathematics & Information Technologies: Research 

and Education‖ (MITRE-2016), Chişin u: CEP USM, June 24-26, 2016, p. 91. 

 

 

X. Relevan a rezultatelor ştiin ifice teoretice / aplicative ob inute (pîn  la 200 de cuvinte), 2016  

Relevan a rezultatelor ob inute este determinată de: 
a) Elaborarea modelului matematic sub forma unui complex de relaâii multi-are pentru 

solu ionarea problemei medianei cu priorită i ale clien ilor. 
b) Construirea schemei cu diferen e pentru problema de tip convection-diffusion în cazul 

bidimesional. Analiza proprietă ilor principale a schemei cu diferen e finite cum sunt: 
ordinul de aproximare, stabilitatea, convergen a, viteza de convergentă. Rezolvarea 
problemei de reparti ie bidimensională a poten ialului şi a concentra iilor electronilor şi 
golurilor în dispozitivul semiconductor. 

c) Elaborarea metodelor şi algoritmilor  secven iali de solu ionare a jocurilor bimatriceale in 
strategii informa ional extinse. Analiza la complexitate a algoritmilor elabora i.  
Elaborarea  şi generalizarea algoritmilor existen i pentru determinarea situa iilor de 
echilibru în baza teoriei extinderii informa ionale şi implementarea lor pe sisteme paralele 
de calcul cu memorie partajată şi distribuită. 

d) Elaborarea modelului bicriterial de transport de tip liniar cu coeficien ii func iilor obiectiv 
de tip fuzzy. Studierea i definirea tipurilor de solu ii ale acestuia. Dezvoltarea metodei 
intervalelor pentru cazul bi-criterial. Justificarea teoretică  a metodei. Elaborarea 
algoritmului de solu ionare a modelului prin metoda parametrică. Testarea algoritmului pe 

exemple practice concrete. 

e) Utilizarea programării mixte MPI-OpenMP şi a pachetului de programe ScaLAPACK 
pentru implementarea soft a algoritmilor paraleli la solu ionarea jocurilor binatriceale in 
strategii informa ional extinse pe clusterul paralel al USM. 

 

 

XI. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiin ifice teoretice / aplicative ob inute în cadrul proiectului în 
anul 2016 (pîn  la 300 cuvinte) 

Printre rezultatele semnificative ob inute în cadrul proiectului pot fi men ionate: 



 

1. A fost elaborat  o metod  de calcul a medianelor multiple pe complexe de rela ii multi-are cu 

grupurile de omologii neizomorfe cu zero f r  a utiliza metrica spa iului;  
2. Au fost elaborate modele de transport de tip multicriterial cu coeficien ii de ―cost‖ de tip  fuzzy;  
3. A fost demonstrata teorema pentru determinarea situatiilor Bayes-Nash de equilibru in jocul 

bimatriceal informational extins, iar în baza ei a fost elaborat un algoritm paralel pentru sisteme de 
calcul cu memorie distribuit  şi partajat  utilizat la determinarea situa iilor Bayes-Nash de echilibru în 
jocurile informa ional extinse. Pentru generarea formelor normale ale setului de jocuri bimatriceale a 

fost elaborat un algoritm paralel, implementat pe clusterul USM;  

4. A fost elaborat un studiu theoretic si parctic al modalitatilor de utilizare a pachetului  Scalable Linear 

Algebra PACKage pentru paralelizarea la nivel de date a algoritmilor pe sisteme de calcul de tip 

cluster;  

5. Au fost considerate i jocurile dinamice pe re ele, care au fost parti ionate, la fel ca i jocurile poli-
matriceale în trei clase distincte. Rezultatele ob inute pentru jocurile poli-matriceale i cele dinamice 
au fost extinse în cazul jocurilor de control de tipul Pareto-Nash-Stackelberg. Sistemul Wolfram 

Mathematica 11 i limbajul Wolfram au oferit posibilit ile de a construi exemple ilustrative i de a 
verifica valoarea practic  a rezultatelor teoretice ob inute. 

6. A fost elaborat algoritmul de calcul conform schemei cu diferen e pentru problema de tip convection-

diffusion cu dou  variabile spa iale, adoptat la rezolvarea problemei bidimensionale pentru 
dispozitivul semiconductor. Algoritmul este realizat în limbajul Fortran pentru claster cu 48 de 
procesoare; 

XII. Beneficiarul (ministere, institu ii de stat sau private, întreprinderi, etc.) 
Ministerul Educa iei al Republicii Moldova 

 

 



 

Anexa 1.1.  

Fişa proiectului de cercet ri fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direc iei strategice, codul şi denumirea proiectului 

50.07„Materiale, tehnologii şi produse inovative”, „Dezvoltarea sistemelor informatice 

inteligente orientate pe familii de probleme decizionale cu aplicare în educaţie şi cercetare”, 

15.817.02.38A 

II. Obiectivele proiectului  

Proiectarea sistemelor inteligente orientate pe familii de probleme din domeniile: educa ie, 
cercetare, diagnostic medical. 

III. Termenul execut rii  
01.01.2016 -31.12.2018 

IV. Volumul total planificat al finan rii 
1600,0 

V. Volumul finan rii pe perioada evaluat  (mii lei) 
Finan area planificată ( mii lei) 172,5 Executată ( mii lei) 172,5 

VI. Subdiviziunile organiza iei executoare (laborator, sec ie, sector etc.) 
Laboratorul de Cercet ri tiin ifice ”Tehnologii Informa ionale” & Departamentul 
Informatic  

VII. Executorii 

 Nume, prenume, func ia în cadrul proiectului 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

C p ân  Gheorghe                Cercet tor ştiin ific principal 
Andrieş Ion                             Cercet tor ştiin ific coordonator 

Arnaut Vsevolod                    Cercet tor ştiin ific superior 

Bragaru Tudor                        Cercet tor ştiin ific superior 

Beldiga Maria                         Cercet tor ştiin ific superior 

Croitor Mihail                         Cercet tor ştiin ific 

Negre caia-Croitor Liudmila  Cercet tor ştiin ific 

Popov Alexandru,                   Cercet tor ştiin ific stagiar 
Butnaru Mariana                     Cercet tor ştiin ific stagiar 
Pleşca Natalia                         Cercet tor ştiin ific stagiar 
Grigorcea Viorel                     Cercet tor ştiin ific stagiar 
Antohi Andrei                         Tehnician categoria II 

 

VIII. Sumarul activit ilor proiectului realizate în anul 2016  
 Activită i planificate Activită i realizate şi rezultate noi ob inute în cadrul 

proiectului (150 de cuvinte)  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Arhitectura, designul 

grafic şi pedagogic al cursurilor 

electronice (con inut, stil şi 
modalit i de prezentare, 
coeren a activit ilor şi 
evenimentelor preconizate): SSD, 

RC, DM: 

 Elaborarea cerin elor standarde 
privind designul şi perfectarea 
resurselor educa ionale digitale. 
Elaborarea listei caracteristicilor 

şi func iilor ideale dorite ale 
sistemelor din domeniile de 

educa ie/cercetare. Proiectarea şi 
elaborarea motoarelor 

inferen iale şi a interfe elor 
utilizatorului final pentru 

domeniile educa ie şi cercetare; 
 Proiectarea arhitecturii cursurilor 

1.1. Lista cerin elor standarde fa  de cursurile 
electronice preconizate (BrandBook); 

1.2. Proiectarea arhitecturii cursului electronic 

―Elaborarea generativ  a PS‖ 

1.3. Îmbun t irii calit ii itemilor din testele de 
evaluare sumativ  

1.4. Lista caracteristicilor şi func iilor ideale dorite ale 
sistemelor din domeniile de educa ie/cercetare 

1.4. Designul grafic şi pedagogic al cursurilor 
electronice (planificare con inut, stil şi modalit i 
de prezentare, coeren a activit ilor şi 
evenimentelor preconizate): 

 SSD, 

 RC, 

 DM, 

 Elaborarea generativ  a PS (EGPS); 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

electronic. Lista cerin elor 
standarde fa  de cursurile 
electronice preconizate 

(BrandBook). Elaborarea testelor 

pentru cursul electronic. 

Designul grafic şi pedagogic al 
cursului electronic Re ele de 
calculatoare. 

2. Elaborarea generativ  a 
PS (EGPS) în domeniul bazelor 

de cuno tin e: 
 Specifica ia bazelor de 

cunoştin e. Scheme conceptuale, 
logice şi detaliate ale bazelor de 
date. Analiza structurii datelor i 
documentelor în domeniu de 
educa ie/cercetare. Proiectarea şi 
elaborarea Bazelor de Date şi 
Bazelor de Cunoştin e a 
domeniilor de educa ie/ 
cercetare. Elaborarea schemelor 

logice ale BD. 

3. Arhitectura SII în 
domeniile educa ie, imagistica i 
diagnosticul medical i imagistica 
m sur torilor tiin ifice: 
 Elaborarea cerin elor standarde 

privind structura, con inutul 

func ional i designul grafic al 
instrumentarului grafic tipic 

pentru prelucrarea interactiv  a 
imaginilor cu scopul extragerii 

informa iilor cantitative; 
 Elaborarea cerin elor standarde 

privind modele i metode 
necesare de prelucrare a 

imaginilor, având în vedere 
aplicarea lor în domeniul de 
m sur tori optice cu precizie 
înalt  bazate pe metode 
interferometrice. 

 Elaborarea i analiza algoritmilor 
de prelucrare a imaginilor în 
domeniul de m sur tori optice cu 
precizie înalt . 

 Elaborarea produselor soft pentru 

prelucrare a imaginilor în 
domeniul de m sur tori optice cu 
precizie înalt . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Elaborarea schemelor conceptuale, logice şi 
detaliate ale bazelor de date 

4. 2.2. Automatizarea procedeelor de verificare a 

datelor din baza de date 

5. 2.3. Elaborarea proiectului aplica iei pentru 
automatizarea planurilor de studii 

6. 2.4. Elaborarea proiectului aplica iei pentru 
automatizarea orarului 

 

 

 

 

 

3.1. A fost elaborat  lucrarea tiin ific  „Tulburări 
psihice i de comportament în epilepsie: 
clasificarea, diagnosticul, algoritmii de conduită, 
anamneza, manifestările clinice, investiga iile 
paraclinice, tratamentul, reabilitarea, resursele 

necesare, profilaxia, ghidul pentru pacient i 
persoanele care asistă‖.  

3.2. A fost elaborat i transmis Ministerului S n t ii a 
Republicii Moldova Protocolul clinic na ional 
„Tulburări psihice în epilepsie‖. 

3.3. Au fost elaborate metode de imagistic  în 
domeniul m sur torilor tiin ifice . 

3.4. Au fost elaborate interfe ele grafice specifice ale 
SII orientate pe familii de probleme din domeniile 

de educa ie/cercetare 

3.5. Au fost elaborate specifica ia bazelor de cunoştin e 

3.6. Au fost elaborate arhitectura SII de diagnostic 

medical. 

 

3.7. Activit i adi ionale: 
 Editarea i traducerea din român  în rus  a 

ghidului metodic la cursul ―Proiectarea 

sistemelor informatice‖; 

 Elaborarea si implementarea cursului electronic 

―Proiectarea sistemelor informatice‖ pe platforma 
MOODLE (în limba rus ); 

 Stagii de documentare la UBB, Cluj-Napoca în 
perioada 18.06.2016-17.07.2016.  

 

IX. Lista lucr rilor ştiin ifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectual ) cu referin  la proiectul 
dat pe anul 2016 (conform formei 4 din structura raportului) 

– manuale/ dic ionare/ lucr ri didactice (na ionale / interna ionale),  
1. BELDIGA, M.; C P ÂN  Gh.; Sisteme suport pentru decizii : Îndrumar de laborator. 

Ch.: CEP USM, 2016. 38 p., ISBN 978-9975-71-842-4. 

2. BRAGARU, T. Design-ul pedagogic şi dezvoltarea resurselor educa ionale digitale. Cadru 



 

metodologic. Ch.: CEP USM, 2016 (în tipar). 
– articole din reviste cu factor de impact: 

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

7. 3. ANDRIES, I.; GALSTIAN, T.; CHIRITA, A.; Approximate analysis of the 

diffraction efficiency of transmission phase holographic gratings with smooth non-

sinusoidal relief. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. 2016, 18(1-2), 56-

64. ISSN: 1454-4164. (IF: 0.429)    

• articole din reviste cu factor de impact       0,01-0,09 

– rapoarte publicate/Teze ale comunic rilor la congrese, conferin e, simpozioane, în 
culegeri (na ionale / interna ionale 

8. 4. ANDRIES, I. Retrieval of quantitative information from images. In: Optical and 

Digital Holography: Materials and Methods. Satellite School at 8th International 

Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics (MSCMP 2016). 

September 12-16, 2016.  Abstracts of Conference. Ch.: CEP USM, 2016, p. 359. 

9. 5. ANDRIES, I.; ARNAUT Vs.; Software  tools  for  data  measurements  from  

interferograms. In: Materials science and condensed matter physics. Abstracts of 8th 

International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics (MSCMP 

2016). September 12-16, 2016. Ch.: CEP USM, 2016, p. 253. 

10. 6. ARNAUT, Vs.; ANDRIES, I.; Software tools for measurement data processing in 

optical interferometry. In: Mathematics & Information Technologies: Research and 

Education (MITRE-2016), International conference (2016; Chi inău). International 

Conference ‖Mathematics & Information Technologies: Research and Education‖ 
(MITRE-2016): Satellite conference of the Eight Congress of Romanian Mathematicians: 

Abstracts. Ch.: CEP USM, 2016, pp. 73-74. 

11. 7. BELDIGA, M.; BRAGARU, T.; C P ÂN  GH. Metod  de dezvoltare 
automatizat  a sarcinilor cu r spuns deschis de tip rezolvare de problem  pe o platform  de 
e-Learning. În: Tehnologii inova ionale ale Universit ii de Stat din Moldova. Ch.: CEP 
USM, 2016, p. 33-34. 

12. 8. BRAGARU, T. Elaborarea prezent rilor educa ionale multimedia cu MS Power 
Point şi Prezi. În: Materialele conferin ei practico-ştiin ifice „Inova ia: factor al dezvoltării 
social economice‖. UPB Cahul, 3 martie 2016. Cahul, 2016, p. 170-176, ISBN 978-9975-

88-012-1. 

13. 9. BRAGARU, T. eLearning bazat pe cloud computing. In: Mathematics & 

Information Technologies: Research and Education (MITRE-2016), International 

conference (2016; Chi inău). International Conference ‖Mathematics & Information 
Technologies: Research and Education‖ (MITRE-2016): Satellite conference of the Eight 

Congress of Romanian Mathematicians: Abstracts. Ch.: CEP USM, 2016,  pp. 94-95. 

14. 10. BRAGARU, T., MALCOCI, V. Cybersecurity on Cloud Computing.  In: 

Mathematics & Information Technologies: Research and Education (MITRE-2016), 

International conference (2016; Chi inău). International Conference ‖Mathematics & 

Information Technologies: Research and Education‖ (MITRE-2016): Satellite conference 

of the Eight Congress of Romanian Mathematicians: Abstracts. Ch.: CEP USM, 2016, p.75. 

15. 11. C P ÂN  GH. Metod  de dezvoltare orientat  pe familii de problemea software 
aplicativ. În: Tehnologii inova ionale ale Universită ii de Stat din Moldova. Ch.: CEP 

USM, 2016, p. 35. 

16. 12. C P ÂN  GH. Programarea orientat  pe familii de probleme - o metodologie 

original  de programare imperativ . In: „Mathematics & Information Technologies: 

Research and Education‖ (MITRE-2016), international conference (2016 ; Chi inău). 
International Conference „Mathemarics & Information Technologies: Research and 
Education‖ (MITRE-2016) : dedicated to the 70

th
 anniversary of the Moldova State 

University , June 23-26, 2016 : Abstracts / sci. committe : Gheorghe Ciocanu [et al.] ; ed. 

by. Valeriu Gu u. Ch.: CEP USM, 2016, p. 96. 

17. 13. C P ÂN , GH.; LATUL, GH.; Frame Using in the Language for Computer 
Assisted Courses Programming. In: „Mathematics & Information Technologies: Research 

and Education‖ (MITRE-2016), international conference (2016 ; Chi inău). International 
Conference ‖Mathemarics & Information Technologies: Research and Education‖ 
(MITRE-2016) : dedicated to the 70

th
 anniversary of the Moldova State University , June 



 

23-26, 2016 : Abstracts / sci. committe : Gheorghe Ciocanu [et al.] ; ed. by. Valeriu Gu u. 
Ch.: CEP USM, 2016, p.77. 

18. 14. C P ÂN , GH.; SOLTAN, P.; Turing Test: past, present and future. In: 
„Mathematics & Information Technologies: Research and Education‖ (MITRE-2016), 

international conference (2016 ; Chi inău). International Conference „Mathemarics & 
Information Technologies: Research and Education‖ (MITRE-2016) : dedicated to the 70

th
 

anniversary of the Moldova State University , June 23-26, 2016 : Abstracts / sci. committe : 

Gheorghe Ciocanu [et al.] ; ed. by. Valeriu Gu u. Ch.: CEP USM, 2016, p. 78. 

19. 15. CROITOR, M.; A database errors detection technology. In: „Mathematics & 
Information Technologies: Research and Education‖ (MITRE-2016), international 

conference (2016 ; Chi inău). International Conference „Mathemarics & Information 
Technologies: Research and Education‖ (MITRE-2016) : dedicated to the 70

th
 anniversary 

of the Moldova State University , June 23-26, 2016 : Abstracts / sci. committe : Gheorghe 

Ciocanu [et al.] ; ed. by. Valeriu Gu u. Ch.: CEP USM, 2016, p. 81. 

20. 16. PLE CA, N.; Framework-uri utilizate pentru asigurarea adaptabilit ii interfe elor 
WEB. In: „Mathematics & Information Technologies: Research and Education‖ (MITRE-

2016), international conference (2016 ; Chi inău). International Conference „Mathemarics 
& Information Technologies: Research and Education‖ (MITRE-2016) : dedicated to the 

70
th
 anniversary of the Moldova State University , June 23-26, 2016 : Abstracts / sci. 

committe : Gheorghe Ciocanu [et al.]; ed. by. Valeriu Gu u. Ch.: CEP USM, 2016, p. 86. 

21. 17. POPOV A., BUTNARU M., C P ÂN  Gh. The Intelligent Software Concept of 
Delimitation of the Autochthonous Mental Neurotic Disorders from that Epileptic 

Maintained. In: „Mathematics & Information Technologies: Research and Education‖ 
(MITRE-2016), international conference (2016 ; Chi inău). International Conference 
„Mathemarics & Information Technologies: Research and Education‖ (MITRE-2016) : 

dedicated to the 70
th
 anniversary of the Moldova State University , June 23-26, 2016 : 

Abstracts / sci. committe : Gheorghe Ciocanu [et al.] ; ed. by. Valeriu Gu u. Ch.: CEP 

USM, 2016, p. 87. 

22. 18. POPOV A., BUTNARU M., C P ÂN  GH., C P ÂN  A. Inteligen a 
artificial  în combaterea tulbur rilor psihice caracteriologice i de comportament în 
epilepsii. În: „Expozi ia ‖Noaptea cercetătorilor europeni‖‖ - 2016‖, A M, 24 septembrie 
2016. Ch.: A M, 2016. 

23. 19. POPOV A., C P ÂN  GH., COBÎLEANSCHI O., C P ÂN  A., 
COJUHARI V., BUTNARU M., IVAHNENCO V.  Protocolul Clinic Na ional „Tulbur ri 
psihice i de comportament în cadrul epilepsiei‖. În: Tehnologii inova ionale ale 
Universită ii de Stat din Moldova. Ch.: CEP USM, 2016, p. 35. 

24. 20. POPOV A.P., BUTNARU M.I., CAPATANA G.G., CAPATANA A.G. Software 

Sistems for Psychiatric Disorders and Behavior Fighting in Epilepsy. In.: „Healt 
Technology Management‖, International Conference (3; 2016; Chi inău). 3rd 

International 

Conference Healt Technology Management: Book of abstracts, October 6-7, 2016 / ed. 

Victor Sontea; resp. for ed. Serghei Railean. Ch.: Pontos, 2016 (Tipogr. „Europress‖), p. 
61. 

25. 21. ROBU ., ANDRIE  I., DRAGALINA G., MITCOV D., NASEDCHINA N., 
COPACINSCHI Gh. ―Purtător de informa ie electrofoto-grafic‖, Salon Interna ional de 
Inven ii i Inova ii ―Traian Vuia‖, 27 mai 2016, Timi oara, Rom nia. Medalia de bronz.  

26.  

27. Elabor ri 
28. 22. POPOV, AL.; BUTNARU, M.; C P ÂN , GH.; C P ÂN  A. Tulburări 

psihice i de comportament în epilepsie: clasificarea, diagnosticul, algoritmii de conduită, 

anamneza, manifestările clinice, investiga iile paraclinice, tratamentul, reabilitarea, resursele 
necesare, profilaxia, ghidul pentru pacient i persoanele care asistă. Certificat AGEPI de 

înregistrare a Obiectelor Dreptului de Autor i Drepturilor Conexe, Seria O  Nr. 5526 din 
16.12.2016. 

29. 23. Protocol clinic na ional „Tulbur ri psihice în epilepsie‖. 
 

X. Relevan a rezultatelor ştiin ifice teoretice / aplicative ob inute (pîn  la 200 de cuvinte), 2016., 
1. În lucrarea tiin ific  „Tulburări psihice i de comportament în epilepsie: clasificarea, 



 

diagnosticul, algoritmii de conduită, anamneza, manifestările clinice, investiga iile 
paraclinice, tratamentul, reabilitarea, resursele necesare, profilaxia, ghidul pentru pacient 

i persoanele care asistă‖ se descrie o metododologie de combatere a tulbur rilor psihice i 
de comportament în epilepsie bazat  pe experien a ob inerii de c tre unul din autori (Popov 
A.) a peste 100 de remisiuni.  

2. Protocol clinic na ional „Tulbur ri psihice în epilepsie‖ este o premier  în Republica 

Moldova.  

3. Lucr rile men ionate în p. 3 i p. 4, Comp. XI sunt implementate în procesul de instruire la 
USM. 

4. Instrumentele software dezvoltate (a vedea p. 5, Comp. XI) permit inofensiv, operativ i 
ieften extragerea informa iilor cantitative de înalt  precizie bazate pe metode 
interferometrice. 

5. Lucr rile men ionate în pp. 6-10, 13-16, Comp. XI sunt destinate asigur rii titularilor de 
curs cu suporturi software inteligente (dotate cu baze de cuno tin e i motoare inferen iale) 
care s  asigure în continuare calitatea resurselor educa ionale i asigurarea integrit ii 
bazelor de date referitoare la procesul de instruire i cercetare în USM. 

6. Obiectivul lucr rilor men ionate în pp. 11-120, Comp. XI este de a automatiza elaborarea 

planurilor de studii i orarului de studii la USM. 

 

XI. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiin ifice teoretice / aplicative ob inute în cadrul proiectului în 
anul 2016 (pîn  la 300 cuvinte) 

1. A fost elaborat  lucrarea tiin ific  „Tulburări psihice i de comportament în epilepsie: 

clasificarea, diagnosticul, algoritmii de conduită, anamneza, manifestările clinice, investiga iile 
paraclinice, tratamentul, reabilitarea, resursele necesare, profilaxia, ghidul pentru pacient i 
persoanele care asistă‖. Certificat AGEPI de înregistrare a Obiectelor Dreptului de Autor i 
Drepturilor Conexe, Seria O  Nr. 5526 din 16.12.2016. 

2. A fost elaborat i transmis Ministerului S n t ii a Republicii Moldova Protocolul clinic na ional 
„Tulburări psihice în epilepsie‖. 

3. A fost elaborat îndrumarul de laborator: BELDIGA, M.; C P ÂN  Gh.; Sisteme suport pentru 

decizii : Îndrumar de laborator. Ch.: CEP USM, 2016. 38 p., ISBN 978-9975-71-842-4.  

4. A fost elaborat îndrumarul de laborator: BRAGARU, T. Design-ul pedagogic şi dezvoltarea 
resurselor educa ionale digitale. Cadru metodologic. Ch.: CEP USM, 2016 (în tipar). 

5. Au fost dezvoltate în continuare dou  instrumente software pentru prelucrarea i analiza 
interferogramelor. 

6. A fost elaborat Designul grafic şi pedagogic al cursului electronic „Re ele de calculatoare‖. 
7. A fost elaborat proiectul arhitecturii cursului electronic ―Elaborarea generativă a produselor 

sofrware‖. 
8. A fost cercetat  problema elabor rii generative a produselor software în domeniul bazelor de 

cuno tin e.  
9. A fost cercetat  problema îmbun t irii calit ii itemilor din testele de evaluare sumativ , în 

cadrul USM. 

10. Au fost dezvoltate metode automatizate de validare a datelor în bazele de date ale USM. 
11. A fost elaborat proiectul aplica iei pentru automatizarea planurilor de studii la USM. 
12. A fost elaborat proiectul aplica iei pentru automatizarea orarului de studii la USM. 
13. Au fost elaborate cerin ele standarde privind designul şi perfectarea Resurselor  Educa ionale 

Digitale (RED), inând cont de platforma de e-Learning implementat  în USM, regulamentele şi 
tradi iile interne USM şi cursurile electronice preconizate în cadrul proiectului. 

14. Au fost stabilite principalele etape ale ciclului de dezvoltare a resurselor  educa ionale digitale.  
15. Au fost identificate instrumentele şi tehnologiile potrivite  pentru dezvoltarea RED 

16. Au fost stabilite criteriile de evaluare a resurselor educa ionale digitale elaborate. 
 

XII. Beneficiarul (ministere, institu ii de stat sau private, întreprinderi, etc.) 
Ministerul S n t ii al Republicii Moldova: 
POPOV, AL.; COBÎLEANSCHI, O.; C P ÂN , GH.; COJUHARI, V.; C P ÂN  A.; BUTNARU, 
M.; IVANENCO, V.; Tulburări psihice în epilepsie. Protocol clinic na ional. 2012. - 62 p., num r  de 
intrare la Ministerul S n t ii al Republicii Moldova: 01-7/44   din  19.04.2016, Aviz St. Groppa. 

 



 

Agen ia de Stat pentru Proprietatea Intelectual : 
POPOV, AL.; BUTNARU, M.; C P ÂN , GH.; C P ÂN  A. Tulburări psihice i de 
comportament în epilepsie: clasificarea, diagnosticul, algoritmii de conduită, anamneza, manifestările 
clinice, investiga iile paraclinice, tratamentul, reabilitarea, resursele necesare, profilaxia, ghidul pentru 

pacient i persoanele care asistă. Certificat AGEPI de înregistrare a Obiectelor Dreptului de Autor i 
Drepturilor Conexe, Seria O  Nr. 5526 din 16.12.2016. 
 

Consiliul Na ional pentru Acreditare i Atestare: 
, ;       

      .  531.01 - 

  .        . 
- , 2016. Conduc tor ştiin ific: GU U Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, profesor 

universitar. Consultant ştiin ific: C P ÂN  Gheorghe, doctor în ştiin e tehnice, profesor universitar. 

Teza de doctor în pedagogie a fost sus inut  pe data de 25 martie 2016, http://www.cnaa.md/thesis/23944/ 
 

Consiliul Na ional pentru Acreditare i Atestare: 
30. CIOBU, Victor; Modelarea adaptiv-parametrică a unor sisteme fizice complexe. Specialitatea 

131.04 - fizic  computa ional  şi modelarea proceselor. Conduc tor ştiin ific: PALADI Florentin, prof. 
univ., dr. hab.; Consultant tiin ific C P ÂN  Gheorghe prof. univ., dr. ing. Sus inerea tezei este 
stabilit  pentru data de 18 ianuarie 2017, http://www.cnaa.md/thesis/50909/. 

31.  



 

 Anexa 1.1.  

Fişa proiectului de cercet ri fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direc iei strategice, codul şi denumirea proiectului  

 

Biomedicina, farmaceutica, men inerea şi fortificarea s n t ii 
15.817.02.24F 

Strategii de elaborare a inhibitorilor moleculari antitumorali de o nou  genera ie. Sintez , 
propriet i şi mecanisme de ac iune. 

II. Obiectivele proiectului  

 

1. Elaborarea designului şi metodelor specifice de sintez  chimic  a moleculelor organice şi 
compuşilor coordinativi ai metalelor non-platinice în calitate de generatie 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 eviden  a mecanismelor responsabile  de interac iune cu ARN si ADN. 
3. Studiul propriet ilor antiproliferative ale moleculelor sintetizate la celulele de melanoma, cancer 
pancreatic,   cancer mamar, cancer de prostat , cancer la ficat şi leucemic pentru  a propune 
inhibitori eficien isi selectivi  în test rile preclinice. 
4.  Cercet ri teoretice cuanto-mecanice pentru elucidarea rela iilor STRUCTUR -ACTIVITATE, 

controlul şi estimarea   propriet ilor anticancer 
5. Recomandarea agentilor de inhbitie obtinuti spre aprobare in testarea preclinic  şi clinic . 

III. Termenul execut rii  
 

2015-2018 

IV. Volumul total planificat al finan rii 
 

(mii lei) 

V. Volumul finan rii pe perioada evaluat  (mii lei) 
 

Finan area planificată ( mii lei)      376.2  Executată ( mii lei)                376.2  

VI. Subdiviziunile organiza iei executoare (laborator, sec ie, sector etc.) 
 

USM, LCŞ Materiale avansate în biofarmaceutic  şi tehnic  

VII. Executorii   

 

 Nume, prenume, func ia în cadrul proiectului 
1.  Gulea Aurelian, şef departament, şef de laborator, director de proiect, cerc.şt. princ 

2.  apcov Victor, cerc.şt. coord 

3.  Barba Niconar, cerc.şt. coord 

4. Petrenko Petr, cerc.şt.sup 

5. Cre u Larisa,cerc.şt. sup 

6. Paholni caia Anastasia, cerc.şt. 
7. Garbuz Olga, cerc. şt 
8. Graur Vasilii, cerc.şt. 
9. Rusnac Roman, cerc.şt. stagiar 
10. Zatîc Ana, cerc.şt. stagiar 

VIII. Sumarul activit ilor proiectului realizate în anul 2016  
 

 Activită i planificate Activită i realizate şi rezultate noi ob inute în cadrul proiectului 

(150 de  cuvinte) 

http://usm.md/?page_id=9996


 

 

1 Sinteza inhibitorilor 

moleculari de proliferare a 

celulelor leucemiceîn baza 4-

(piridin-2-il)tio-semi-

carbazonei 2-formilpiridinei şi 
compuşilor coordinativi ai 
cobaltului, nichelului, cuprului 

şi zincului cu acest ligand.  
 

2 Studierea propriet ilor 
fizico-chimice 

(magnetochimice, 

spectroscopice (IR, RMN), 

analiza cu raze X ) şi 
cancerostatice a 

tiosemicarbazonelor şi 
compuşilor coordinativi 
sintetiza i. 

1. Au fost g site condi iile optime de sintez  a 3 tiosemicarbazone    
(HL

1-3), ob inute prin condensarea N-(4)-(piridin-2-

il)tiosemicarbazidei cu 2-formil-(HL
1
), 2-acetil-(HL

2) şi 2-

benzoil(HL
3
)-piridina şi 21 combina ii coordinative ale 

cobaltului, nichelului, cuprului şi zincului cu aceşti liganzi, 
pentru care în baza datelor analizei elementale a fost stabilit  
compozi ia M(L

1 - 3
)X (M = Ni, Cu,  Zn; X = Cl

-
,  Br

-
,  

NO3
-)  şi  Co(L 1 - 3

)2X  (X = Cl
-
,  NO3

-
) .  

2. În baza cercet rii conductibilit ii electrice molare ale 
compuşilor coordinativi sintetiza i s-a determinat, c  complecşii 
cuprului, nichelului şi zincului sunt neelectroli i, iar to i compuşii 
cobaltului sunt electroli i binari. 
3. Analiza magnetochimic  a compuşilor coordinativi sintetiza i a 
stabilit, c  to i compuşii cobaltului şi nichelului sunt diamagnetici. 
Compuşii coordinativi ai cuprului posed  momente magnetice 
efective caracteristice valorii spinice pentru un electron necuplat. 

4. În baza cercet rii comparative a spectrilor IR a fost stabilit, c  
tiosemicarbazonele HL

1-3
 în complecşii investiga i se comport  ca 

liganzi tridenta i NNS monodeprotona i. 
5. Analiza cu raze X a monopcristalelor 4-(piridin-2-

il)tiosemicarbazidei, tioosemicarbazonei HL
1
 şi complecşilor 

[Ni(L
2
)Cl], [Cu2(L

3
)2(Cl)2]·DMF a demonstrat, c  moleculele 

organice posed  o structur  practic planar , [Ni(L2
)Cl] are 

structura plan-p tratic , iar [Cu2(L
3
)2(Cl)2]·DMF o structura 

dimeric . 
6. Compuşii sintetiza i manifest  activitate antimicrobian  şi 
antifungic  fa  de un spectru larg de microorganisme gram-

pozitive şi gram-negative în diapazonul concentra iilor 0,004-20 

mg/mL. Activitatea biologic  depinde de natura atomului central, 
a tiosemicarbazonei coordinate şi cea a acido-ligandului şi pentru 
complecşii cu compozi ie asem n toare se modific  conform 
urm torului şir:  ClNO

3
; NiCoZnCu  ; 

321
HLHLHL  . 

7. Tiosemicerbazonele HL
1-3, cît şi compuşii coordinativi ai 

biometalelor cu aceşti liganzi inhib  creşterea şi multiplicarea 
celulelor HL-60 ale leucemiei mieloide umane în diapazonul 
concentra iilor 10-5

-10
-7

 mol/L. Activitatea antiproliferativ  a 
compuşilor sintetiza i depinde de natura atomului central, precum 
i a tiosemicarbazonei coordinate şi pentru complecşii cu 

compozi ie asem n toare se modific  conform urm torului şir: 
132

HLHLHL  ; CoZnNiCu  . 

 

IX. Lista lucr rilor ştiin ifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectual ) cu referin  la proiectul 
dat pe anul 2016 (conform formei 4 din structura raportului) 

Lista publica iilor se prezint  în ordine alfabetic  şi va fi structurat  separat  
– capitole în monografii şi culegeri interna ionale 

 CEPOI, L.; ZINICOVSCAIA, I.; ZOSIM, L.; CHIRIAC, T.; RUDIC, V.; RUDI, L.; DJUR, S.; 

ELENCIUC, D.; MISCU, V.;  LUDMILA, B.; BULIMAGA, V.; GULEA, A. Metals Removal by 

Cyanobacteria and Accumulation in Biomass. Cyanobacteria for Bioremediation of Wastewaters by 

Inga Zinicovscaia, Liliana Cepoi. Springer International Publishing Switzerland, 2016, pp. 61-113, 

DOI 10.1007/978-3-319-26751-7. 

– articole din reviste cu factor de impact: 

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

CHUMAKOV, YU. M.; PETRENKO, P. A.; GRAUR, V. O.; TSAPKOV, V. I.; GULEA, A. P. 

Crystal structure of nitrate tris(4-allylthiosemicarbazide)chromium(III) hydrate. Journal of 



 

Structural Chemistry. 2016, 57(1), 202-205. DOI: 10.1134/S0022476616010261 

– articole din reviste na ionale: 
• categoria B,  

1. PAHOLNI CAIA A. Sinteza dirijat  a bazelor Schiff care con in hidrazinobenzotiazol, 4-

aminotriazol, lizin  şi compuşii lor coordinativi. Studia Universitatis Moldaviae. 2016, nr.1 

(91), p. 136-148 

2. GRAUR V. Synthesis, structure and biological activity of N(4)-allyl-3-thiosemicarbazones 

and their coordination compounds with some 3d metals. Studia Universitatis Moldaviae. 2015, 

nr.6 (86), p. 130-141 

 

– rapoarte publicate/Teze ale comunic rilor la congrese, conferin e, simpozioane, în 
culegeri (na ionale / interna ionale), 

1. GULEA, A.; OLTU, I. N-(2,4-dimethylphenyl)-2-(2-hydroxy)benziliden-Hydrazine 

carbothiamide as an inhibitor of the fungus Candida albicans (Classe Q- Foodstuffs- Drinks- 

Cosmetics- Paramedical- Health- Hygiene). 44
th
 International exhibition of inventions of 

Geneva, 13
th
-17

th
 April 2016-Palexpo, p. 122.  

2. ISTRATI, D.; GULEA, A. Coordination compounds with selective activity against Klebsiella 

pneumoniae and Pseudomonas aeruginosa (Classe Q- Foodstuffs- Drinks- Cosmetics- 

Paramedical- Health- Hygiene). 44
th
 International exhibition of inventions of Geneva, 13

th
-17

th
 

April 2016-Palexpo, p. 123. 

3. PETRENKO, P.; CHIUMAKOV, YU.; GRAUR, V.; TSAPKOV V.; GULEA, . The crystal 

structure of catena-(-nitrato) [-(2-hydroxy-benzylidene)-4-(prop-2-en-1-yl)-thiosemicarba-

zide-S]silver. 8
th
 International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics, 

Chişin u, 12-16 september 2016, p. 158.  

4. PETRENKO, P.; CHUMAKOV, YU.; USATAIA, I.; GRAUR, V.; POIRIER, D.; TSAPKOV, 

V.; GULEA, . The crystal structures and antitumor activity of nickel complexes with methyl 

N'-[(2-hydroxynaphthalen-1-yl)-methylidene]-N-(prop-2-en-1-yl)carbamohydrazonothioate 

and ethyl N'-(2-hydroxybenzylidene)-N-(prop-2-en-1-yl)carbamohydrazonothioate. 8
th
 

International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics, Chişin u, 12-16 

september 2016, p. 157. 

5. PETRENKO, P.; CHIUMAKOV, YU.; GRAUR, V.; TSAPKOV V.; GULEA, . The crystal 

structures of dimethylsulfoxide-N-allyl-2-(2-hydroxybenzylidene)hydrazinecarbothioamido)-

copper(II)  and dimethylforma-mide-N-allyl-2-(2-hydroxynaphthalen-1-yl)methylen-hydrazine-

carbothioamido)copper(II) nitrates. 8
th
 International Conference on Materials Science and 

Condensed Matter Physics, Chişin u, 12-16 september 2016, p. 169. 

6. PETRENKO, P.; CHIUMAKOV, YU.; GRAUR, V.; SMAGLII V.; TSAPKOV V.; GULEA, 

. The crystal structures of [(2-hydroxybenzylidene)-4-(prop-2-en-1-yl)-thiosemicarbazido(2-

)]-(2,2’-bipyridine)copper and  [(2-hydroxybenzylidene)-4-(prop-2-en-1-yl)-thiosemi-

carbazido(2-)]-(1,10-phenanthroline)copper hydrates. 8
th
 International Conference on 

Materials Science and Condensed Matter Physics, Chişin u, 12-16 september 2016, p. 184.  

7. PETRENKO, P.; CHUMAKOV, YU.; MITKEVICHI, N.; TSAPKOV, V.; GULEA, . The 

crystal structures of N-(methoxyphenyl)-2-pyridin-2-yl-methylene)hydrazinecarbothioamides 

and copper and zinc coordination compounds of these ligands // 8
th
 International Conference on 

Materials Science and Condensed Matter Physics, Chişin u, 12-16 september 2016, p. 172 

8. PETRENKO, P.; CHUMAKOV, YU.; MITKEVICHI, N.; TSAPKOV, V.; GULEA, . The 

crystal structures of N-(2-methoxyphenyl)-2-[(5-nitrofuran-2-yl)methylene]hydrazine-

carbothioamide and bis{N-(3-methoxyphenyl)-2-[(5-nitrofuran-2-yl)methylene]-hydrazine-

carbothioamido}nickel dimethylformamide solvate. 8
th
 International Conference on Materials 

Science and Condensed Matter Physics, Chişin u, 12-16 september 2016, p. 171. 

9. PETRENKO, P.; CHUMAKOV, YU.; GRAUR, V.; PAHONTU, E.; GULEA, . The crystal 

structure of 2-formylpyridine 4-allylselenosemicarbazone acetic acid solvate. 8
th
 International 

Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics, Chişin u, 12-16 september 

2016, p. 170. 

10. PETRENKO, P.; CHUMAKOV, YU.; MITKEVICHI, N.; PAHONTU, E.; GULEA, . The 

crystal structure of 2-(2-hydraxybenzylidene)-N-(2-methoxyphenyl)-hydrazinecarbothioamide. 

8
th
 International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics, Chişin u, 12-

16 september 2016, p. 179. 



 

11. GULEA, A.; ZARICIUC, E.; GRAUR, V.; TSAPKOV, V.; RUDIC, V. The study of 

antimicrobial and antitumor activity of biometal coordination compounds of substituted 

salicylaldehyde 4-allylthiosemicarbazones.  International Scientific Conference on Microbial 

Biotechnology (3
rd edition). Chişinau, Moldova, 12-13 october 2016, pp. 67-68. 

12. GULEA, A.; ZARICIUC, E.; MITKEVICH, N.; DAMIAN, I.; TSAPKOV, V.; COTOVAIA, 

A.; PAHONTU, E.; RUDIC, V. Bacteriostatic and bactericidal activities of cobalt, nickel, and 

copper coordination compounds of salicylidene-4-(methoxyphenyl)thiosemicarbazides.  

International Scientific Conference on Microbial Biotechnology (3
rd edition). Chişinau, 

Moldova, 12-13 october 2016, pp. 69-70. 

13. GULEA, A.; ZARICIUC, E.; MITKEVICH, N.; TSAPKOV, V.; COTOVAIA, A.; RUDIC, V. 

Antimicrobial and antifungal effect of some biometal coordination compounds of 5-nitro-2-

furaldehyde 4-(methoxyphenyl)thiosemicarbazones. International Scientific Conference on 

Microbial Biotechnology (3
rd 

edition). Chişinau, Moldova, 12-13 october 2016, p. 71. 

14. MITCHEVICI. N.; COTOVAIA. A.; APCOV, V; GULEA, A. Compuşi coordinativi ai unor 
metale 3d cu 4-(metoxifenil)-tiosemicarbazonele 2-formilpiridinelor substituite. Conferin a 
ştiin ific  na ional  cu participare interna ional , Integrare prin cercetare şi inovare, CEP USM, 
Chişin u, 28-29 septembrie 2016, pp. 199-202 

15. POPA, N.; BULIMESTRU, I. Combina ii coordinative Pr(III)-Bi(III)-aminopolicarboxilat în 
calitate de precursori moleculari pentru materiale anorganice. Conferin a ştiin ific  na ional  
cu participare interna ional , Integrare prin cercetare şi inovare, CEP USM, Chişin u, 28-29 

septembrie 2016, pp. 209-211. 

16. PETRENKO, P.; CHIUMAKOV, YU.; CUBA, L.; GRAUR, V.; TSAPKOV, V.; GULEA,
 
 A. 

The structural features of copper(II) and cobalt(II) coordination compounds of 2-[(1-

hydroxybutan-2-ylimino)methyl]phenol. XXXIV-th Romanian Chemistry Conference. 04-07 

octombrie 2016, C lim neşti-C ciulata. Vâlcea. Romania. 2016. Volumul Bioanorganic and 
analytical chemistry. P. 18. 

17. GHICAVÎI, V.; GULEA, A.; APCOV, V.; CORE CHI, IA. In vitro antibacterial and 

antifungal properties of some coordination compounds of copper. 7th Southeast European 

Conference on Chemotherapy and Infection. October 13-15. 2016. Sibiu. Romania. Abstracts 

Book. P. 29. 

Brevete de inven ii: 
1. GULEA, A.; PAHOLNI CAIA, A.; POIRIER, D.; APCOV, V. Inhibitor al celulelor HL-60 

ale leucemiei umane miloide în baza nitrato-[N
’
-(1—piridin-2-ilmetiliden)-morfolin-4-

carbotiohidrazido(1-)]-cupru. Brevet de inven ie MD 4393. 2016-01-31. 

2. GULEA, A.; GRAUR, V.; APCOV, V. Inhibitor al celulelor HL-60 ale leucemiei umane 

mieloide în baza hidratului clorurii de bis[N-(prop-2-en-1-il)-2-(piridin-2-ilmetiliden)-

hidrazincarbotioamid]-nichel(II). Brevet de inven ie MD 4407. 2016-03-31. 

3. TODERAŞ, I.; CEBOTARI, V.; GULEA, A.; BUZU, I.; FLOQUET, S.; CADOT, E. 
Procedeu de ob inere a suplimentului nutritiv bioactiv pentru hrănirea albinelor şi procedeu 
de hrănire a familiilor de albine Apis mellifera. Cerere de brevet de inven ie MD a 2015 0005. 

2016-04-30. 

4. PAHOLNI CAIA, A.; POIRIER, D.; APCOV, V.; GULEA, A. Utilizarea N
’
-[1-(2-piridil)-

etiliden]morfolin-4-carbotiohidrazidei în calitate  de inhibitor al proliferării celulelor HL-60 

ale leucemiei mieloide umane. Brevet de inven ie MD 4434. 2016-09-30. 

5. TODERAŞ, I.; CEBOTARI, V.; GULEA, A.; BUZU, I.; FLOQUET, S.; CADOT, E. Procedeu 
de ob inere a compusului [tetraoxoetilendiaminotetraacetatdimolibden V] de bis-

(tetrafenilfocfoniu) di-semihidrat şi procedeu de hr nire a albinelor cu utilizarea acestuia. 

Brevet de inven ie MD 4438. 2016-10-31. 

 

X. Relevan a rezultatelor ştiin ifice teoretice / aplicative ob inute (pîn  la 200 de cuvinte), 2016  

Se eviden iază valoarea teoretică, în compara ie cu lucrările existente în ară şi peste hotare, a 

rezultatelor ştiin ifice teoretice fundamentale, se eviden iază eficien a tehnico-economică ori socială, 
recomandările principale vizând implementarea rezultatelor ştiin ifice aplicative şi a elaborărilor 
tehnico-ştiin ifice executate, importan a şi impactul lor asupra dezvoltării ştiin ei, economiei şi culturii 
na ionale a  R. Moldova, beneficiarii rezultatelor. 
În practica mondial  design-ul moleculelor cu propriet i antcancer s-a dezvoltat ponderent în direc ia 



 

sintezei combina iilor  coordinativi ai metalelor platinice şi a compuşilor steroidieni. Aplicarea  
compuşilor platinici la tratarea cancerului se confrunt  ast zi cu multiple efecte adverse. Problema de 
asamblare a unor noi agen i  de inhibare a prolifer rii celulelor de cancer efectivi şi pu in toxici r mâne a 
fi ast zi una actual . La Departamentul Chimie, sec ia Chimie Anorganic   de la Universitatea de Stat din 
Moldova se efectueaz  cercet ri ample  atât în domeniul sintezei dirijate a compuşilor coordinativi ai 
metalelor non-platinice cu liganzi chelan i şi macrociclici în baza calcogensemicarbazidelor, cât şi în 
vederea punerii în eviden  a propriet ilor lor anticancer. În rezultatul lucr rilor sistematice realizate pe 
parcursul ultimului an a fost ob inut un şir vast de complecşi ai metalelor non-platinice cu liganzi 

polidenta i chelan i şi macrociclici, asambla i în urma condens rii tiosemicarbazidelor substituite cu 
aldehide şi cetone. Complecşii respectivi manifest  propriet i anticancer  netriviale. Avantajele decurg 
din faptul c  unii din aceşti compuşi întrec de zeci şi sute de ori activitatea antitumorala spre exemlu a 
doxorubicinei, preparat utilizat actualmente pe larg în oncologie, având concomitent o toxicitate mic . 
 

 

XI. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiin ifice teoretice / aplicative ob inute în cadrul proiectului în 
anul 2016 (pîn  la 300 cuvinte) 

 Au fost g site condi iile optime de sintez  a 3 tiosemicarbazone  (HL1-3), ob inute prin condensarea 
N-(4)-(piridin-2-il)tiosemicarbazidei cu 2-formil-(HL

1
), 2-acetil-(HL

2) şi 2-benzoil(HL
3
)-piridina şi 21 

combina ii coordinative ale cobaltului, nichelului, cuprului şi zincului cu aceşti liganzi, pentru care în baza 
datelor analizei elementale a fost stabilit  compozi ia M(L

1 - 3
)X (M = Ni, Cu, Zn; X = Cl

-
,  Br

-
,  NO3

-

)  şi  Co(L1 - 3
) 2X  (X = Cl

-
,  NO3

-
) .  În baza datelor analizei elementale, cu razele X şi  studiului fizico-

chimic (magnetochimia, spectroscopia RMN (1H şi 13C, 15N) şi IR) s-a stabilit compozi ia, structura şi 
propriet ile  lor.  Unii din compuşii sintetiza i şi investiga i manifest  activitate antimicrobian  şi 
antifungic  fa  de un spectru larg de microorganisme gram-pozitive şi gram-negative în diapazonul 
concentra iilor 0,004-20 mg/mL. Activitatea biologic  compuşilor depinde de natura atomului central, a 
tiosemicarbazonei coordinate şi cea a acido-ligandului şi pentru complecşii cu compozi ie asem n toare se 
modific  conform urm torului şir:  ClNO

3
; NiCoZnCu  ; 

321
HLHLHL  . 

Tiosemicerbazonele HL
1-3, cît şi compuşii coordinativi ai biometalelor cu aceşti liganzi inhib  creşterea şi 

multiplicarea celulelor HL-60 ale leucemiei mieloide umane în diapazonul concentra iilor 10-5
-10

-7
 mol/L. 

Activitatea antiproliferativ  a compuşilor sintetiza i depinde de natura atomului central, precum i a 
tiosemicarbazonei coordinate şi pentru complecşii cu compozi ie asem n toare se modific  conform 
urm torului şir: 132

HLHLHL  ; CoZnNiCu  . 

 

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

 Ministerul s n t ii. Întreprinderea FARMACO  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa 1.1.  

Fişa proiectului de cercet ri fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direc iei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Materiale, tehnologii şi produse inovative 

15.817.02.28F ,  

Activizarea agen ilor chimici prin coordinare pentru ob inerea produselor inovative noi 
II. Obiectivele proiectului  

Obiectivul principal al proiectului este studiul legit ilor fundamentale ale procesului de modificare 
a reactivit ii agen ilor chimici în cazul cand ei devin liganzi. Coordinarea schimb  radical structura 
electronic  a atomului central şi a ligandului. Schimb rile care survin în structura electronic  a 
metalului au devenit obiect de studiu în chimia coordinativ  chiar la etapa timpurie. Dat fiind faptul 

c  primii liganzi reprezentau anioni anorganici, nu era simplu s  se stabileasc  impactul coordin rii 
asupra ligandului, s  fie puse în eviden  noile propriet i care ap reau drept urmare a redisloc rii 
densit ii electronice în ligand. În ultimul timp ca şi liganzi mai des sunt folosi i deriva ii 
poliatomici polifunc ionali de origine organic . Pentru acest tip de agen i, coordinarea influen eaz  
mai dramatic structura electronic  oferind c i noi de transformare a componentelor sistemului 
reactant. Cercet rile de genul acesta au devenit mai relevante în ultimul timp, când a fost 
demonstrat c  în aceste condi ii apar noi aranjamente de atomi şi succesiuni de leg turi chimice, 
care nu pot fi realizate în condi ii obişnuite, iar multe din produsele rezultante posed  propriet i 
utile. Coordinarea activizeaz  selectiv centrele reactante ale ligandului şi prin aceasta deschide noi 
oportunit i de sintez  a produşilor cu propriet i noi, cu componen  neobişnuit , cu structuri 
neaşteptate. În proiect este preconizat studiul  activiz rii  proceselor protolitice, a reac iilor de adi ie 
şi de condensare, precum şi a trasform rilor redox folosind liganzi de tipul azometinelor, 
tiosemicarbazonelor şi a tiocarbohidrazonelor. Vor fi studia i ionii metalelor 3d şi 4d. În rezultat 
vor fi argumentate mecanismele de activizare, rolul metalului şi a gradului lui de oxidare, rolul 
substituen ilor, solventului şi a mediului asupra componen ei, structurii şi propriet ilor produselor 
reac iilor. Dup  identificarea c ilor de activizare şi a tipurilor de reac ii care apar, vor fi axate spre 
folosirea lor pentru elaborarea metodelor de sintez  şi asamblare a unei serii de produse şi materiale 
inovative noi cu propriet i catalitice, analitice, magnetice, spectrale, electrochimice şi medico-

biologice originale. În cazuri  speciale  vor fi propuse variante de sintez  a produselor la nivel 
nanodimensional. Vor fi folosite metode contemporane de cercetare:  analiz  cu raze X, metode 
electro- şi magnetochimice, spectroscopia IR, UV-Vis, RMN etc. 

III. Termenul execut rii  
01.01.2015 - 31.12.2018 

IV. Volumul total planificat al finan rii 
(mii lei) 

V. Volumul finan rii pe perioada evaluat  (mii lei) 
Finan area planificată ( mii lei) 298,0 mii lei Executată ( mii lei) 298,0 mii lei 

VI. Subdiviziunile organiza iei executoare (laborator, sec ie, sector etc.) 
LC  Materiale Avansate în Biofarmaceutic  i Tehnic  

VII. Executorii   

 Nume, prenume, func ia în cadrul proiectului 
  

 Palamarciuc Oleg, Dr. Cerc. şt. sup. 
Secu Mihail, master, Cerc. şt. 
Bulmaga Petru, Dr. conf. univ., Cerc. şt. coord. 
Sîrbu Angela, Cerc. şt. 
Palamarciuc Tatiana, Dr., Cerc. şt. sup 

Stratulat Elena, Dr., Cerc. şt. sup 

Corja Ion, Dr. conf. univ., Cerc. şt. sup 

Dîru Mariana, Dr., Cerc. şt. sup 

VIII. Sumarul activit ilor proiectului realizate în anul 2016  
 Activită i planificate Activită i realizate şi rezultate noi ob inute în cadrul 

proiectului (150 de  cuvinte) 

  



 

1. Sinteza agen ilor de coordinare 
ionici. Caracterizarea fizico-

chimică a produ ilor. Sinteza 
compu ilor coordinativi, analiză 
i proprietă i. Impactul grupelor 

ionice din ligandul coordinat 

asupra structurii i proprietă ilor 
materialelor. 

Au fost ob inu i deriva i noi ai aldehidei salicilice care 
con in gupe ionice (cationice i anionice). Au fost ob inu i 
o serie de liganzi organici func ionaliza i cu grupe ionice 
care au o solubilitate sporită în solu ii apoase.  
Liganzii au fost caracteriza i prin diferite metode fizico-

chimice de analiză: H1
RMN, IR, UV-Vis. Deasemenea au 

fost studiate proprietă ile protolitice în solu ii apoase ale 
liganzilor. A fost efectuată sinteza compu ilor 
coordinativi ai unor elemente d cu liganzii ob inu i. Au 
fost efectuate analize structurale ale compu ilor ob inu i 
de asemenea i studiul în solu ii a proceselor de 
complexare cu metode spetrofotometrice i 
poten iometrice. 
Materialele ob inute anterior au fost studiate în diferite 
domenii: magnetism, proprietă i analitice, cataliză, 
proprietă i biologice. A fost efectuată analiza 
comparativă a rezultatelor inînd cont de specificul ionic 
al liganzilor i natura compu ilor coordinativi ob inu i. 

IX. Lista lucr rilor ştiin ifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectual ) cu referin  la proiectul 
dat pe anul 2016 (conform formei 4 din structura raportului) 

Brevete de inven ii: 
[1] STRATULAT, E., CORJA, I., PALAMARCIUC, O. i al ii, acetato-(8-

formilchinolintiosemicarbazono)cupru(II) - compus ccordinativ nou cu activitate 

antimicrobian , brevet Nr. MD4383. 
[2] DÎRU Mariana, REVENCO Mihail, PALAMARCIUC Oleg, Metod  de determinare a 

con inutului de potasiu i electrod pentru realizarea acesteia, cerere de brevet, nr. de 

depozitare: 2016 0049.  

 Articol din revista cu factor de impact: 

[3] SÎRBU, A., PALAMARCIUC, O. et all, Copper(II) thiosemicarbazone complexes induce 
marked ROS accumulation and promote nrf2-mediated antioxidant response in highly 

resistant breast cancer cells, Inorg. Chem., 2016, submitted. 

  Articol din revista na ional  categoria B: 
[5] SÎRBU Angela, Studiul spectrofotometric al compuşilor coordinativi ai cobaltului(II), 

nichelului(II) şi cuprului(II) cu tiosemicarbazona aldehidei 5-

(metilentrimetilamoniu)salicilice, În: Studia Universitatis Moldaviae, 2016, Vol. 91, Nr. 1, p. 
149 - 155.  

[6] SÎRBU, A., SECU, M., BOURO , P., PALAMARCIUC, O., Sinteza i structura compuşilor 
coordinativi ai cuprului(II) cu tiosemicarbazona aldehidei 5-

(metilentrimetilamoniu)salicilice. În: Studia Universitatis Moldaviae, sumis. 
 Manuale, îndrumare metodic : 
[7] DÎRU, M., STRATULAT, E., SÎRBU, A., Introducere în chimia analitic , ghid de lucr ri 

practice, CEP USM, Chişin u, 2016, 67 p. 
[8] STRATULAT, E., DÎRU, M., SÎRBU, A., Indica ii metodice la lucr rile practice i de 

laborator la analiza chimic  pentru studen ii specialit ii „Chimie biofarmaceutic ‖, CEP 
USM, Chi in u, 2016. 49 p. 

 Teze la conferin e na ionale i interna ionale: 
[9] PALAMARCIUC, O., PALAMARCIUC, T., CORJA, I., STRATULAT, E., SÎRBU, A., 

Activizarea tiosemicarbazonei aldehidei salicilice pentru sinteza materialelor inovative. 

Conferin a ştiin ific  ―INTEGRARE PRIN CERCETARE ŞI INOVARE‖, 28-29 

septembrie 2016, Chi in u, Moldova, p. 206-207. 

[10] SÎRBU, A., PALAMARCIUC, O., Sinteza şi propriet ile compuşilor coordinativi ai 
cuprului(II) cu tiosemicarbazona aldehidei 5-sulfonsalicilice. Conferin a ştiin ific  
―INTEGRARE PRIN CERCETARE ŞI INOVARE‖, 28-29 septembrie 2016, Chi in u, 
Moldova, p. 213-214. 

[11] DÎRU, M., Impactul naturii polimerului asupra performan ei electrozilor ion-selectivi. 

Conferin a ştiin ific  ―INTEGRARE PRIN CERCETARE ŞI INOVARE‖, 28-29 

septembrie 2016, Chi in u, Moldova, p. 214-215.  



 

[12] STRATULAT, E., SOVA, S., PUI, A., PALAMARCIUC, O., Asamblarea compu ilor 
binucleari ai cuprului(II) cu deriva i ai tiosemicarbazonei imidazolului. Conferin a 
ştiin ific  ―INTEGRARE PRIN CERCETARE ŞI INOVARE‖, 28-29 septembrie 2016, 

Chi in u, Moldova, p. 216-218. 

[13] STRATULAT, E., SOVA, S., CORJA, I., PRISACARI, V., DIZDARI, A., PUI, A., 

PALAMARCIUC, O., Synthesis, structure and biological investigation of copper(II) 

complexes with 8-formylquinoline thiosemicarbazone derivatives. 8
th

MSCMP, Chisinau, 

September 12-16, 2016, p.166. 

[14] PALAMARCIUC, O., SÎRBU, A., PALAMARCIUC, T., SHOVA, S., Strucutral studies of 
products obtained on the activization of salicylaldehyde thiosemicarbazone with 3d 

transition metals, 8
th

MSCMP, Chisinau, September 12-16, 2016, p.118. 

[15] STRATULAT, E., CORJA, I., PALAMARCIUC, O. et all., Coordination compound with 

antibacterial activity based on copper(II) thiosemicarbazone, Catalogul official al salonului 

„Cadet Inova‖, Nr. 1, Sibiu, 2016, p. 93. 
[16] STRATULAT, E., CORJA, I., PALAMARCIUC, O. et all., Coordination compound with 

antibacterial activity based on copper(II) thiosemicarbazone, Euroinvent, Ia i, 2016, p.179. 
[17] PALAMARCIUC, O., SÎRBU, A., SHOVA, S., Synthesis, strucutre and properties of Cu(II) 

coordination compounds with water soluble thiosemicarbazone, derivatives „Alexandru 
Ioan Cuza‖ University Days, Faculty of Chemistry Conference, Ia i, 2016, CO9. 

[18] STRATULAT, E., OVA, S., PUI, A., CORJA, I., PALAMARCIUC, O., Synthesis, structure 
and biological proprieties of some Cu(II) complexes with imidazole tiosemicarbazone 

derivatives, „Alexandru Ioan Cuza‖ University Days, faculty of Chemistry Conference, 
Ia i, 2016, P30. 

[19] DÎRU, M., New ionophores for anion-selective electrodes. „Alexandru Ioan Cuza‖ University 
Days, Faculty of Chemistry Conference, Ia i, 2016, P51. 

 

 

X. Relevan a rezultatelor ştiin ifice teoretice / aplicative ob inute (pîn  la 200 de cuvinte), 2016  

 Pentru prima dată au fost ob inu i deriva i ai tiosemicarbazidei cu solubilitate mare în apă. 
Introducerea grupelor ionice (anion, cation) în fragmentul salicilic măre te solubilitatea 
produ ilor i perspectiva de a studia procese de complexare în solu ie prin metoda 
spectrofotometrică. 

 Au fost ob inu i compu i coordinativi ai cuprului cu liganzii respectivi în formă solidă. 
Produ ii de reac ie manifestă o solubilitate mare în apă i pot fi studia i pentru diferite 
aplica ii în solu ii apoase; 

 Procesele de complexare în solu ii studiate prin metoda spectrofotometrică demonstrează 
formarea produ ilor de reac ie cu raport de complexare Me:L=1:1. Liganzii organici 

ionici pot fi recomanda i pentru analiza ionilor de Cu2+
 în apă. 

 

XI. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiin ifice teoretice / aplicative ob inute în cadrul proiectului în 
anul 2016 (pîn  la 300 cuvinte) 
 Pentru prima dată au fost ob inu i deriva i ai tiosemicarbazidei cu solubilitate mare în apă. 

Introducerea grupelor ionice (anion, cation) în fragmentul salicilic măre te solubilitatea produ ilor 
i perspectiva de a studia procese de complexare în solu ie prin metoda spectrofotometrică. 

 Au fost ob inu i compu i coordinativi ai cuprului cu liganzii respectivi în formă solidă. Produ ii de 
reac ie manifestă o solubilitate mare în apă i pot fi studia i pentru diferite aplica ii în solu ii 
apoase; 

 Procesele de complexare în solu ii studiate prin metoda spectrofotometrică demonstrează formarea 
produ ilor de reac ie cu raport de complexare Me:L=1:1. Liganzii organici ionici pot fi 
recomanda i pentru analiza ionilor de Cu2+

 în apă. 
XII. Beneficiarul (ministere, institu ii de stat sau private, întreprinderi, etc.) 

Universitatea de Stat din Moldova, Ministerul Educa iei 
 



 

Anexa 1.1.  

Fişa proiectului de cercet ri fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direc iei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Materiale, tehnologii şi produse innovative,   

Elaborarea procedeelor de epurare a apelor reziduale de poluan i greu bipodegradabili şi 
compozi ia, autopurificarea chimic , posibilit i de valorificare a apelor din bazinul Nistrului 
de jos, 15.817.02.35A 

II. Obiectivele proiectului  

– Studiul procesului de epurare şi înl turare a agen ilor de emoliere, care se folosesc în procesul 
de colorare a es turilor, atît în sisteme model simple, cît şi împreun  cu coloran ii, prin 
utilizarea metodelor fizico-chimice, în scopul elabor rii schemei tehnologice. 

– Elaborarea compozi iilor stimul toare din substan e naturale biologic acvive cu propriet i 
catalitice pentru ridicarea vitezei proceselor de fermentare anaerob .  

– Elaborarea şi cercetarea proceselor intensive de fermentare a biomasei cu aplicarea 
compozi iilor cu con inut de substan e biogene. Studiul proceselor de fermentare cu introducrera 
hidrogenului electrolitic pentru intensificarea procesului de metanogenez .    

– Elaborarea caietului de sarcini pentru crearea atelierului pilot de producere a adaosurilor fito-

catalitice pentru stimularea metanogenezei. Clasificarea compozi iilor stimul toare.   
– Studiul particip rii poluan ilor în transform rile redox-catalitice  şi determinarea compozi iei  

chimice, st rii redox şi con inutului substan elor tiolice în apele Nistrului de jos, afluen ilor s i 
în sezonul de iarn , prim var -var . 

– Evaluarea poten ialului de autopurificare chimic   a apelor naturale poluate cu tenside. 
– Studiul participarii substan elor biologic active în transform rile redox-catalitice şi determinarea 

compozi iei chimice, st rii redox şi con inutului substan elor tiolice în apele Nistrului de jos, 
afluen ilor s i în sezonul de var -toamn -iarn . 

– Evaluarea poten ialului de autopurificare chimic   a apelor natural poluate cu hidroxoacizi. 
– Estimarea compozi iei chimice a apei potabile în Chişin u, provenit  prin potabilizarea apelor 

din Nistru. 

– Stimularea proceselor de autopurificare fotochimic  a sistemelor acvatice adaptat  condi iilor 
reale. 

– Evaluarea capacit ii de tamponare a apelor unor lacuri. 
III. Termenul execut rii  

02.01.2015-31.12.2018 

IV. Volumul total planificat al finan rii 
(mii lei) 

V. Volumul finan rii pe perioada evaluat  (mii lei) 
Finan area planificată ( mii lei)          796,4 Executată ( mii lei)    796,4 

VI. Subdiviziunile organiza iei executoare (laborator, sec ie, sector etc.) 
LCŞ „Redox procese i tehnologii avansate în ap , produse cosmetice, farmaceutice i alimentare 

LCŞ Chimie ecologic  

Centrul de Cercet ti tiin ifice în Chimie Aplicat  i Ecologic  

VII. Executorii   

 Nume, prenume, func ia în cadrul proiectului 

  

1 Gonta Maria, cercet.stiint.coord. 

2 Gladchi Viorica, cerc.ştiint.coord. 
3 Covaliov Victor, cercet.stiint.coord. 

4 Matveevici Vera, cercet.stiint.sup 

5 Nenno Vladimir, cercet.stiint.sup. 

6 Goreaceva Nelli, cerc.şt.coord. 
7 Bobeica Valentin, cercet.stiint.sup. 

8 Iambartev Viorica, cercet.stiint. 

9 Bunduchi Elena, cercet.ştiint.sup. 
10 Borodaev Ruslan, cercet.ştiint.sup. 
11 Mocanu Larisa, cercet.stiint. 



 

12 Covaliova Olga, cercet.stiint.coord. 

13 Craciun Alexandr, cercet.ştiint.coord. 

14 Lis Angela, cercet.ştiint.stag. 
15 Cotovaia Aliona, cercet.ştiint. sup. 

16 Albert Boris, inginer coord. 

17 Blonschi Vladislav, tehn.cat.1 

18 Gherasim Cristina, tehn.cat.1 

19 Virlan Valeriana, cercet.şt. stag. 
20 Vlascenco Sergiu, lab.  

21 Ceban Lilia, ing.coord. 

22 Vlas Elena, tehn. Cat.1 

23 Porubin Veronica, tehn. Cat.1 

24 Nica-Bardier Marina, tehn. Cat.1 

 

VIII. Sumarul activit ilor proiectului realizate în anul 2016  
 Activită i planificate Activită i realizate şi rezultate noi ob inute în 

cadrul proiectului (150 de  cuvinte) 

  

1. Studierea metodelor de înl utare a 
agen ilor de emulsie din sisteme model i 
ape reziduale textile prin metode 

combinate de electroflotare, coagulare, 

electroflotocoagulare, oxidare 

fotocatalitic  consecutiv  i adsorb ie   

- Au fost studiate sisteme model ce contin 

agen i de emoliere, coloranti activi, directi, activi 
si etilenglicol. Pentru înlaturarea  agen ilor de 
emoliere i epurarea apelor reziduale textile, s-au 

aplicarea metode fizico-chimice combinate, care 

includ metode de concecentrare i mineralizare a 
poluan ilor organici. A fost optimizat procesul de 
epurare al sistemelor model cu o eficien   de 
95,0-98,0 %. 

2. Studiul compozi iilor stimul toare din 
substan e naturale biologic acvive cu 
propriet i catalitice pentru ridicarea 

vitezei proceselor de fermentare 

anaerob  a diferitor tipuri de biomas    
cu introducerea hidrogenului molecular 

ob inut prin electroliz .    
Clasificarea compozi iilor stimul toare 
recomandate în dependen a de tipul şi 
caracteristicile a biomasei. 

- A fost elaborat  schema sintetic  a 
metodelor de scindare prealabil  a substan elor 
organice greu degradabile ce include 11 metode 

fizice, chimice şi fizico-chimice. 

- S-au ob inut dou  compozi ii 
experimentale fitostimulente, îmbinând 

activitatea stimulent  a glicozidelor escigenolului 
cu cea a flavonoidelor. Preparatul fitocatalitic 

propus este compus din fitomas  şi biomas , i se 
introduce în mediul de fementare ca osuspensiae 
de 30,0-70,0%. 

- S-a stabilit c  preprocesarea chimic  cu 
NaOH favorizeaz  delignificarea biomasei 
lignocelulozice şi îmbun t eşte capacitatea 
tampon a ferment rii anaerobe.  Produc ia 
metanului egal  cu 8 l/kg substan  organic  a 
fost ob inut  la raportul S/I=4 şi 3,5 % consum 
NaOH, ceea ce coreleaz  cu descompunerea 

majorat  a celulozei (36%) şi a hemicelulozei 
(35,0%).  

- A fost propus procesul de fermantare 

biochimic  a biomasei cu utilizarea hidrogenului 
introdus suplimentar într-un mediu de 

fermentare, cu introducerea escinei 0,001’0,01 
mg/L şi amestecul de hidrogen electrolitic şi CO2 

lichefiat (4’4,5):1. 
- A fost elaborat caietul de sarcini pentru 

crearea atelierului pilot de producere a 

adaosurilor fito-catalitic pe baza clasific rii lor. 



 

3.      Studiul legit ilor cinetice şi 
termodinamice ce in de transform rile 
redox-catalitice şi fotochimice ale 
poluan ilor  în mediul acvatic;  
     Determinarea intensit ii luminoase a 
Simulatorului Solar Oriel Model 9119X, 

a l mpii DRT-400 i a l mpii UV cu λ= 

254 nm i λ=365 nm, cu ajutorul 

actinometrului chimic ferioxalat de 

potasiu; 

      Determinarea compozi iei chimice şi 
st rii redox a apelor Nistrului de jos, 
afluen ilor s i R ut, Ichel, precum şi în 
lacurile din bazinul r. Bîc (Ghidighici, 
D nceni) pe parcursul anului. 
     Evaluarea diferitelor forme de 

migrare a cuprului şi fierului cu stabilirea 
rolului acestor forme de migrare în 
procese de autopurificare chimic . 

- Au fost ob inute legit ile cinetice de 
transformare chimic  şi fotochimic  a tioureei, 
cisteinei,glutationului şi acidului tioglicolic; 

- a fost determinat  intensitatea lumin as  a 
diferitor surse de radia ii UV; 

- a fost determinat  dinamica anual  a 
compozi iei chimice, indexului hidrochimic, 
con inutul substan elor tiolice, starea redox, 
gradul de poluare şi intensitatea proceselor de 
autopurificare radicalic  a apelor Nistrului de 
jos,  afluen ilor s i R ut, Ichel, precum şi în 
lacurile din bazinul r. Bîc (Ghidighici, 
D nceni).  

- a fost evaluat  ponderea diferitelor forme de 

migrare a cuprului şi fierului cu stabilirea 
rolului acestor forme de migrare în procese de 
autopurificare chimic  a apelor în obiectele 
acvatice cercetate. 

 

IX. Lista lucr rilor  ştiin ifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectual ) cu referin  la proiectul 
dat pe anul 2016 (conform formei 4 din structura raportului) 

- articole din alte reviste editate în str in tate,  
1. , B.; , O.     

    (  12)  . 
  II . - . . «      

    », . 100-  
. . . . , , 16-17  2016 ., . 500-509. ISBN 

978-5-00032-2239.   

- articole din reviste na ionale: 
-categoria B,  

2. MATVEEVICI, V.;  GON A, M.;  MOCANU, L; IAMBARTEV, V. Înl turarea 
amestecului de coloran i şi dispersan i prin aplicarea metodelor de electroflotocoagulare şi 
adsorb ie. STUDIA UNIVERSITATIS MOLDAVIAE, seria „Ştiin e reale ale naturii‖, 
2016. Nr.2. (în presa). 

3. GLADCHI, V.; GOREACEVA, N.; BUNDUCHI, E. Substan ele organice în apele 
Nistrului Mijlociu. În Studia Universitatis Moldaviae.  Nr.2. (în presa). 

4. , .; , .,; , .    
   . În Studia Universitatis Moldaviae. Nr.2. (în presa). 

5. Lis, A. Fotoliza directa a cisteinei i tioureei in solu ii apoase. In: Studia Universitatis, seria 
" tiin e reale i ale naturii". Nr.2. (în presa). 

- articole din alte reviste na ionale, 
6. COVALIOV, O.; COVALIOVA, V.

  2   . hi in u,  
Lecturi AGEPI-2016, 24-25. 04. 2016 (în presa). 

7. COVALIOV, V. Perfectarea sistemelor de ob inere a biogazului. In: Academos, Nr.4 (39), 
2015 ( publ. in 2016), p.38-44. ISSN 1857-0461. 

8.  COVALIOV, V.; COVALIOVA, O. C   : 
  . Academician Leo BERG- 140. Collection of 

Scientific Article. Bender, ECO-TIRAS, 2016. P.383-387. 

9. COVALIOV, V.; COVALIOVA, O.; IONET, I.; UNGUREANU, D.  
      
   . Academician Leo BERG- 140. Collection of 

Scientific Article. Bender, ECO-TIRAS, 2016. P.387-390. 

10.   . .,  .,  .,  .,  .  
        . :  . . 

 – 140 :   , : Eco-TIRAS, 2016 (Tipograf. 

„Elan Poligraf‖), . 314-316. 



 

- rapoarte publicate/Teze ale comunic rilor la congrese, conferin e, simpozioane, în 
culegeri (na ionale / interna ionale), 
11. BUNDUCHI, E.; GLADCHI, V.; GOREACEVA, N. Proces redox de autopurificare în ape 

naturale. În: Mater. Conf. ştiin . na . cu particip. interna . „Integrare prin cercetare şi 
inovare‖, 28-29 septembrie 2016, pp.191-193. ISBN 978-9975-1-814-1. 

12. COVALIOVA, O.; COVALIOV, V.; UNGUREANU, D.; NENNO, V.; BOBEICA, V.; 

DUCA, GH. Method and integrated bioreactor for the production of high-caloricity biogas 

and vitamin B12 as forage additive. In: Book of Abstracts on XXth INVENTICA 2016 

Intl.Salon, Iasi, Romania, June 29-July 1, p.239-240.   

13. COVALIOV, V.; BOBEICA, V.; COVALIOVA, O. Phyto-catalysts for the biogas 

processes intensification. Book of Abstracts of 8th Intl Conf. On Materials Science and 

Condensed Matter Physics MSCMP, Chisinau, Moldova, September 12-16, 2016. p. 191. 

14. GLADCHI, V.; BUNDUCHI, E.; GOREACEVA, N. Compozi ia chimic  a apelor din 
bazinul Nistrului inferior (anul 2015). În: Mater. Conf. ştiin . na . cu particip. interna . 
„Integrare prin cercetare şi inovare‖, 28-29 septembrie 2016, pp.183-186. ISBN 978-

9975-1-814-1. 

15. GONTA, M.; DUCA, GH.; MATVEEVICI, V.; IAMBARTEV, V.; MOCANUL, L.  

Metode de inlaturare a agentilor de emoliere prin coagulare si electroflotare. Conferinta 

stiintifica nationala cu participare internationala „Integrare prin cercetare si inovare‖, 28-29 

septembrie 2016, Chisinau-2016. p.187-190. ISBN 978-9975-71-814-1. 

16. GONTA, M.; MATVEEVICI, V.; MOCANUL, L.; IAMBARTEV, V. Removing the 

mixture of dyes and dispersants by applying the methods of coagulation-electrofloatation 

and adsorbtion. IV 
TH 

International Congress Environment protection. Energy saving. 

Sustainable environmental management EPESSEM'2016. September 21–23, 2016, in Lvov, 

Ukraine.  

17. GONTA, M.; MOCANUL, L.; DUCA, GH.; MATVEEVICI, V. Electroflotation of textile 

wastewaters from dispersants and emollients. 19
TH

 International Symposium ―The 
Environment And The Industry‖, SIMI-2016. Book Of Abstracts Bucharest, Romania, 

October 13-14, 2016. Pp.85-86. 

18. LIS, A. Transform ri fotochimice ale glutationului in apa. In: materialele conferin ei 
tiin ifice na ionale cu participare interna ional  " tiin e ale naturii i exacte", 28-29 

Septembrie 2016, CEP USM, Chisinau, 2016, p. 218-221.  ISBN 978-9975-1-814-1. 

19. MOCANUL, L.; GONTA, M.; MATVEEVICI, V.; IAMBARTEV, V. Influenta compusilor 

auxiliari textil asupra procesului de electroflotare. Conferinta stiintifica nationala cu 

participare internationala „Integrare prin cercetare si inovare‖, 28-29 septembrie 2016, 

Chisinau-2016. p.202-205. ISBN 978-9975-71-814-1. 

20. RACOVITA, S.; DUCA, GH.; GLADCHI, V.; NEDEFF, V.; BÂRSAN, N.; FABIAN, 
F. 

Evalution methods for determining the surfactants in aquatic systems, Conference 

Proceedings, ABSTRACTS, 02-04 Iunie, 2016, Bacau, Romania, p. 35.  

21. , .; , .      
     : Integrare prin cercetare şi inovare. Conferin a 

ştiin ific  na ional  cu participare interna ional . Ştiin e ale naturii şi exacte: Rezumate ale 
comunic rilor, 28-29 septembrie, Chişin u, 2016, CEP USM, p.224-228. ISBN 978-9975-

1-814-1. 

22. , .; , .; , .; , .; , .  
     . În: Mater. Conf. ştiin . na . 

cu particip. interna . „Integrare prin cercetare şi inovare‖, 28-29 septembrie 2016, pp. 

228-232. ISBN 978-9975-1-814-1.  

23. , . .; , . .   : 
  . : . .  «  

. .  – 140 ». : - , 2016, . 383-387.  

- Brevete de inven ii 
24. COVALIOV,V.; POLEACOV, M.; VULLERMOZ, A.; COVALIOVA, O.  Instala ie de 

ob inere a biogazului cu sisteme de surse regenerabile de energie (Biogas plant with 
renewable energy source systems). Publ. BOPI, 8/2016, p.26-27. Patent MD Nr. 4431. 

25. COVALIOVA, O.; COVALIOV V., POLISCIUC GH., BOBEICA V., NENNO V., 

SLIUSARENCO V. rocedeu de stimulare biochimică  a proceselor de fermentare 



 

metanogenă a biomasei greu degradabile cu con inut de  celuloză. Cerere de inven ie MD     
Nr. de inregisrare 6167 din  02.12.2016 

26. COVALIOV, V.; COVALIOVA, O.; BOBEICA, V. Procedeu de ob inere a ligandului 
tartrat amoniacal de cobalt(III) în forma biodisponibvilă. Cerere de inven ie MD Nr. 
a2016-0028 din 21.03.2016.  

27. COVALIOV, V.; SENICOVSCAIA I.; UNGUREANU D., COVALIOVA O. Metoda de 

expres analiză a activită ii dehidrogenazei în biomasă fermentată. Cerere de inven ie Nr. a 
2014-0089 MD. Int. Cl.: C12P 5/02.  Publ. BOPI, 2/2016. 

- Participari la expozitii: 

28. COVALIOVA, O.; COVALIOV, V.; UNGUREANU, D.; NENNO V.; BOBEICA V.; 

DUCA GH. „Method and integrated bioreactor for the produciton of high-caloricity biogas 

and vitamin B12 as forage additive‖. Gold medal. 

29. COVALIOV, V.; COVALIOVA, O.; BOBEICA,; V., POLISCHIUC, GH. „Integrated 
reactor for biogas production‖. Platinum Medal. 

30. COVALIOVA, O.; COVALIOV, V.; POLISCHIUC, GH.  „Biochemical production 
method of methane and forage concentrate containing vitamin B12‖. Silver Medal. 

31. CRACIUN, A.; CRACIUN, M.; PODDUBNÎI, O.; ALBERT,  B. Dispozitiv pentru 
ionizarea gazelor. Salonul interna ional de inventic  şi inova ii din Timişoara, România. 
Medalie de Argint.  

 

X. Relevan a rezultatelor ştiin ifice teoretice / aplicative ob inute (pîn  la 200 de cuvinte), 2016  

   Au fost imbunatatite metodele fizico-chimice pentru epurarea apelor reziduale de la industria 

textila. Implimentarea lor va duce la sporirea eficacit ii procesului de inlaturare şi micşorarea 
impactului negativ asupra bazinelor acvatice. 

    Noua tehnologie de fermentare anaerob  a biomasei care a fost elaborat , se bazeaz  pe utilizarea 

biostimulatorilor. Rezultatele cercet rilor au importan a practic  pentru ob inerea biogazului din 
de euri agro-industriale în condi ii intensificate i pot fi recomandate pentru aplicare la ferme i 
intreprinderi mici din sectorul agro-alimentar.   

     Pe parcursul anului 2016 au fost efectuate 6 expedi ii sezoniere. Rezultatele ob inute denot  c  
apele poseda mineralizare excesiv . Gradul de poluare cu substan e ce întrerup lan ul de 
autopurificare cu radicali liberi OH este mai sc zut pentru apele nistrene, comparativ cu cele ale 

afluen ilor şi ale lacurilor. În perioada monitorizat  s-a atestat c  componen ii apelor naturale 
(ordinul 10

-6
 M) variz  în limite largi, în func ie de locul de prelevare, perioada, caracteristicile 

chimice şi biochimice ale bazinului acvatic. Cele mai mari valori ale grupelor –SH libere s-au 

înregistrat în lunile iunie şi noiembrie. Fierul a migrat în cea mai mare parte sub forma suspendat . 
Migra ia cuprului s-a petrecut diferit, cu predominarea formelor coloidal- dizolvate, unde 

concentra ia cuprului nu dep şe 8 g/l (Vadul-lui-Vod , Nistru). Concentra ii limite admisibile 
igienice ale metalelor nu a fost dep şite.  
     Pe tema de cercetare a proiectului au fost sus inute 14 de teze de licen  şi 3 teze de master. 
 

 

XI. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiin ifice teoretice / aplicative ob inute în cadrul proiectului în 
anul 2016 (pîn  la 300 cuvinte) 

     S-au studiat procesele de înl turare a emolien ilor si colorantilor textili din sistemele PA-DMPA, RD-

DMPA,  PA-DMPA-EGL si RD-DMPA-Egl. S-a constatat c  sistemele care con in colorant activ PA şi 
emulgator se epureaz  prin combinarea metodei de electroflotocoagulare  şi oxidare, sau prin combinarea 
metodelor de electroflotare, oxidare şi adsorb ie pe c rbunii activi, iar  în prezen a etilenglicolului se pot 
epura numai prin combinarea metodelor de electroflotare, oxidare şi adsorb ie. Sistemele care con in amestec 
de colorant direct RD şi emulgator pot fi epurate prin combinarea  metodelor de concentrare (electroflotare 

sau coagulare) şi adsorb ia pe c rbunii activi, iar în prezen a  etilenglicolului se epureaz  prin combinarea 
metodelor de electroflotare/ coagulare, oxidare şi adsorb ie pe c rbunii activi. 
     A fost elaborat preparatul fitocatalitic utilizat la fermentarea deseurilor agroinduatriale pentru stimularea 

proceselor metanogeneze. Concentra ia  recomandat  a preparatului elaborat în biomasa fermentat  este de 
(1-3) x10

-3’10-4 % mas. Introducerea hidrogenului electrolitic i a bioxidului de carbon în amestecul de 
fermentare a biomasei a dus la o creştere de 12,0% a cantit ii de biogaz degajat şi aproape de 50,0% a 
con inutului de metan în biogaz. S-a ob inut o reducere a valorilor CCO şi CBO de cca 1,5 ori, ceea ce de 



 

asemenea demonstreaz  eficien a ferment rii anaerobe în condi iile propuse, iar consumul de energie se 
micşoreaz  mai mult decât de 2 ori. 
     Anul 2016 a fost caracterizat ca fiind în situa ie de secet  hidrologic . Acest fenomen meteorologic a avut 
consecin e extrem de nefavorabile în ceea ce priveşte compozi ia chimic  şi indexul hidrochimic al apelor în 
toate obiecte studiate. Se observ  creşterea brusc , cca de 2 ori a mineraliz rii apelor în compara ie cu 
mediile anilor 2011-2012. Pe parcursul anului în apele obiectelor studiate s-a înregistrat o cantitate extrem de 
mare a formelor reduc toare ale azotului – ionilor de amoniu şi ionilor nitrit. Nivelul sc zut a apelor a 
contribuit la concentrarea con inutului substan elor biogene şi înr ut irea semnificativ  a situa iei ecologice 

în bazinul fluviului Nistru. Reieşind din analiza concentra iei poluan ilor în apele studiate, a fost calculat 
Indice de Poluare a Apelor (IPA) care denot  c  în majoritatea cazurilor apele sunt de clasa IV – ape 

degradate, ceea ce reprezint  etapa de schimb ri ireversibile sau pu in reversibile în ceea ce priveşte 
capacitatea de autopurificare a apelor ca mediu de via  a hidrobion ilor.   

 

 

XII. Beneficiarul (ministere, institu ii de stat sau private, întreprinderi, etc.) 
     Schemele tehnologice elaborate pentru epurarea efluentilor textili de emolienti si coloranti, pot fi 

recomandate spre utilizare în sectorul industriei, u oare unde se aplic  procese de colorare a fibrelor, 
esuturilor, fabriciilor de covoare, etc.  

     Elaborarea metodelor de obtinere a biogazului si metanului in rezultatul fermentarii deseurilor agricole 

prin utilizarea fitocatalizatorilor poate fi recomandata sectoarelor din agricultura, unde are loc formarea 

de eurilor organice. Ele sunt utilizate ca surs  de energie regenerabil  i inofensiv  pentru mediul ambiant cu 
valoare calorica înalt , apropiat  de ceea a gazului natural, în condi ii intensificate.   
     Datele termodinamice si cinetice cu privire la transformarea diferitor poluanti in apele Nistrului de jos si 

afluientilor lui i a gradului de poluare , pot fi utilizate de Ministerul Mediului, Inspectoratul Ecologic de 

Stat, Ministerul Educa iei, Ministerul Agriculturii si ASM. 
 

 

 

 

 



 

Anexa 1.1.  

 

Fişa proiectului de cercet ri fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direc iei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Partimoniul na ional şi dezvoltarea societ ii.  
Politicile Republici Moldova în domeniul diasporei în contextul acordului de asociere cu 
Uniunea European : consolidarea rolului diasporei în dezvoltarea statului de origine,  

cu cifrul 15.817.06.21F 

 

II. Obiectivele proiectului  

Identificarea capacit ilor diasporei moldoveneşti de a contribui la dezvoltarea rii de origine, 
precum şi elaborarea solu iilor care s  optimizeze şi s  valorifice acest poten ial în contextul 
moderniz rii statului nostru şi integr rii europeane se realizeaz  printr-o abordare complex  ce 
presupune  cercetarea şi analiza fenomenului atât la nivel:  
socio-psihologic, vizeaz  investigarea aspectelor socio-psihologice (viziuni, idei, valori, orient ri, 
istoria vie ii, perindarea statutelor emigrantului) asupra cre rii, consolid rii diasporii şi 
eficientiz rii rolului s u; interac iunea dintre diaspor  şi popula ia majoritar , contribu ia diasporei 
în transformarea economic  şi social  a statului; explorarea poten ialului cultural şi ştiin ific de 
dezvoltarea a diasporei;  

institu ional, ce presupune analiza sitemului forma iunilor etnoculturale ap rute în cadrul diasporei 
pe de o parte (num rul, distribuirea, aptitudinile, bun starea şi gradul de integrare din diaspor ), iar 
pe de alt  parte activitatea institu iilor statului de origine şi de reşedin  în realizarea politicilor sale 
etc.;  

socio-etatic, principalele direc ii ale politicilor publice a statului versus diaspora, monitorizarea şi 
m surarea impactului politicilor promovate de statul de origine şi statul de reşedin ; gradul de 
interac iune cu emigran ii (din ara sa de origine) şi statul de origine;  
nivel transna ional – investigarea rolului diasporei ca factor de dezvoltarea a rela iilor interstatale; 

analiza experien ei inerac iunii serviciilor diplomatice şi consulare cu diaspora; eficientizarea şi 
consolidarea capacit ilor guvernului în lucrul cu diaspora; analiza rolului diasporei ca agent şi 
promotor al diploma iei sociale;  
ştiin ific elaborarea unei concep ii ştiin ifice integre în problema vizat  cu înaintarea unui sistem 
complex de recomand ri privind facilitarea optimiz rii şi cataliz rii consolid rii diasporelor 
na ionale, precum şi valorific rii poten ialului ei în dezvoltarea Republicii Moldova. 

 

III. Termenul execut rii  
2015-2018 

IV. Volumul total planificat al finan rii 
(mii lei) 

V. Volumul finan rii pe perioada evaluat  (mii lei) 
Finan area planificată ( mii lei)  265,0 Executată ( mii lei)  265,0 

VI. Subdiviziunile organiza iei executoare (laborator, sec ie, sector etc.) 
Laboratorul de Cercet ri Ştiin ifice ―Sociologie Politic ‖ 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, func ia în cadrul proiectului 
  

 Nr  

d/o 

Numele/Prenumele Func ia în cadrul proiectului 

1. Mo neaga Valeriu Director de proiect 

2.  urcan Valentin Cercet tor tiin ific superior  
3.  Svetlicinâi Rodica Cercet tor tiin ific superior  
4. Turco Tatiana Cercet tor tiin ific superior 

5. Putin  Natalia Cercet tor tiin ific superior 

6. Ia co Mariana Cercet tor tiin ific superior 

7.  Cre u Mihai Cercet tor tiin ific 

8. Mo neaga Gheorghe Cercet tor stagiar 
 



 

VIII. Sumarul activit ilor proiectului realizate în anul 2016  
 Activită i planificate Activită i realizate şi rezultate noi ob inute în cadrul 

proiectului (150 de  cuvinte) 

  

1. 1. Organizarea cercet ri de 
teren pe problema profilului 

etno-cultural, institu ional etc. 
al diasporei moldovene ti  
despre colaborarea rii de 
origine (insti-tu iile statale, 
sociatatea civila) si a 

comunit ilor moldovene ti 
peste hotare.  

2. Cercetarea sociologic  
calitativ  i cantitativ  
(ancheta, focus-grup, telefon, 

skype, internet, interviuri cu 

exper ii (reprezentan ii 
structurilor statale 

moldovene ti, interna ionale i 
ale societ ii civile din ara si a 
Diasporei) cât şi efectuarea 
studiilor de birou în baza 
analizei secundare. 

3. Studierea colabor rii 
institutiilor statale i socie-tatii 

civile din Republica Moldova 

cu Diaspora moldoveneasca.  

4. Elaborate materialelor 

analitico-ştiin ifice pe diferite 
aspecte şi probleme ale temei 
investigate.   

 

1. Realizarea cercetărilor sociologice empirice 

(calitative si cantitative) în teren:  

- au fost intervieva i 538 persoane din Italia, Germania, 
Portugalia, Israel i Rusia. Persoanele au fost selectate prin 
metoda bulg relui de z pad . Majoriatea interviurilor au 

fost realizate la distan  cu ajutorul email / skype 
(compleatea neasistat ) sau completarea asistat  prin 
intervievarea direct  (Skype , telefon). 
- au fost realizate 47 interviuri în profunzime cu exper i în 
Republica Moldova, Rusia, Italia, Germania, Portugalia, 

Israel, Marea Britanie, 11 focus-grupe cu migran ii 
moldoveni  în aceste state. Au fost intervieva i 
reprezentan ii corpului diplomatic moldovenesc din 
Republica Moldova i peste hotare, liderii asocia iilor 
diasporale moldovene ti în str in tate, speciali ti în 
managementul migra ional, reprezentan ii mediului 
academic, businessmanii moldoveni. 

2. Prelucrarea şi sistematizarea datelor empirice ob inute 
prin intermediul metodelor şi tehnicilor speciale cu 
utilizarea tehnologiilor moderne (programul SPSS, ş.a.) 
3. Realizarea studiilor pe tematica: Experien a 
institu iilor na ionale i actorilor nonguvernamentali în 
implementarea politicii privind managementul diasporei în 
Republica Moldova; Influen a migra iei asupra ecologiei 
umane. Cazul Republicii Moldova; Impactul comunit ilor 
diasporale asupra procesului politic în statele de origine; 
Analiza componentei cognitive a diasporei – 

con tientizarea obiectului i con inutului diasporei ca 
forma atitudinilor sociale a migran ilor; Etichetarea i 
stereotipizarea emigran ilor din Republica Moldova pe 
teritoriul rilor de destina ie. Cazul Italiei 

 

IX. Lista lucr rilor ştiin ifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectual ) cu referin  la proiectul 
dat pe anul 2016 (conform formei 4 din structura raportului) 

Reviste științifice naționale categoria C. 

1. IA CO M.Fenomenul migra iei în Republica Moldova prin prisma dezvolt rii i mobilit ii 
sociale/The migration phenomenon in the Republic of Moldova through a prism of social 

development and mobility. Revista ştiin ifică trimestrială MOLDOSCOPIE nr.3 (LXXIV), pp. 

33-43, ISSN 1812-2566 

2. CRE U M., Discriminarea imigran ilor moldoveni pe teritoriul Italiei. Cazul ora elor Brescia, 
Milano i Roma, Revista Studia Universitatis Moldaviae, nr.8(98), Seria tiin e Sociale, 2016,  
ISSN 1814-3199 

Rapoarte publicate/Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri 
(naţionale / internaţionale), 
1. IA CO M. Percep iile migran ilor moldoveni despre incluziune şi migrare în spa iul European. 

Conferin a tiin ifico-practică interna ională ‖Teoria i practica administrării publice‖. AAP, 

Chi in u, 21 mai 2016, p. 471-476  

2.  .,  .,  .     . 

  :    .  
  , 17  2015  – , 

, 2016, . 34-55 

3.  .,  .,  .      
    . Moraru V. (coord.) Migratia, 



 

diaspora, dezvoltare: noi provocari si perspective. – Chisinau, Sirius, 2016 (0,8 . .) 

4. IA CO M.Componenta social-culturala a consolid rii diasporei moldovenesti.  

 :    .   

 , 17  2015  – , , 2016, . 218-

223 

5. PUTINA N. Diaspora i rela iile cu statul de origine: modele de interac iune.  

 :    .   
  , 17  2015  – , , 2016, . 236-

240 

6.  T.,  .      
   .   :   

 .    . , 17 
 2015  – , , 2016, . 250-257 

7. TURCO T.      .  
     :   

 . T , 2016, 26 , . 132-142, ISBN 978-9941-

0-8985-5 

 

X. Relevan a rezultatelor ştiin ifice teoretice / aplicative ob inute (pîn  la 200 de cuvinte), 2016  

 Problema diasporei şi poten ialului ei, a rolurilor pozitive pe care şi le poate asuma, rela ia 
diaspora – statul de reşedin , realizarea rolului de instrument de dezvoltatre, protec ie şi lobby 
sunt aspecte importante neacoperite de cercet rile ştiin ifice derulate pân  la moment în ara 
noastra, dar care sunt imperative şi stringente. Cercet rile 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 re elelor 
sociale şi capitalului uman, a transna ionalismului etc. Aspectul empiric al studiului rezid  din 
realizarea cefrcet rilor ce implic  urm toarele metode: politologice (behavioarist , sistemic , 
legal-institu ional , cross-na ional ), precum şi cercetare sociologic  cantitativ  (sondaj), interviu 
structurat, interviu în profunzime, aprecierile exper ilor, focus-grup, studiu de caz, metoda 

biografic , cercet ri panel, content-analiz . 
 

 

XI. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiin ifice teoretice / aplicative ob inute în cadrul proiectului în 
anul 2016 (pîn  la 300 cuvinte). 

A fost format  baza complet  de date empirice de ordin cantitativ (statistice) şi calitativ (în limbaj natural) 
înso ite de tabele, grafice, comentarii cu posibilitatea de verificare şi reproducere a informa iilor colectate 
(chestionare şi ghiduri de interviu completate, înregistr ri audio a focus-grupurilor, interviurilor în 
profunzime. 

Au fost cercetate probleme de dezvoltare a asocia iilor Diasporei în statele gazd : organizarea, 
direc iile de activitate, colaborarea cu alte institutii ale Diasporei moldovenesti în ara de re edin , 
constatîndu-se un grad sc zut de implicare a migran ilor moldoveni în activitatea comunit ilor. Specificul 

Diasporei moldovenesti: probleme de identitate lingvistica, etnic , religioasa, politica, etc  Cea mai 

important  sarcin  a  asocia iilor diasporale în viziunea migran ilor moldoveni const  în sus inerea 
cunoa terii culturii na ionale la copii (limb , istorie, literatur , tradi iilor etc.). Aceast  fapt deschide un câmp 
larg de activitate pentru asocia iile diasporei, care, în cooperare cu Republica Moldova în rile gazd  ale 
migran ilor pot deschide coli de duminic , cercuri de studiere a limbii, istoriei, literaturii, tradi iilor din 
Moldova. Acest lucru, la rândul s u, va contribui la consolidarea comunit ii moldovene ti.  

Analiza experien ei institu iilor na ionale i actorilor non-guvernamentali în implementarea politicilor de 
management al diasporei în Moldova, a ar tat c  evaluâd impactul migra iei asupra dezvolt rii rii, 
autorit ile moldovene ti încearc  s  elaboreze i s  promoveze o politic  de stat coerent  privind diaspora 
printr-o abordare integrat . 
 

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



 

Anexa 1.1.  

Fişa proiectului de cercet ri fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direc iei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Patrimoniul Na ional şi dezvoltarea societ ii. 15.817.06.23F. „Concep ia şi metodologia de 

realizare a conexiunii şi continuit ii între şi intra cicluri de înv mânt superior din perspectiva 
cadrului calific rilor şi clasificatorului de ocupa ii‖ 

II. Obiectivele proiectului  

(1) Analiza abord rilor teoretice şi metodologice cu privire la problematica realiz rii 
interconexiunii/intraconexiunii şi continuit ii între ciclurile de înv mânt superior dar şi între 
cadrul calific rilor şi clasificatorul ocupa iilor. 

(2) Analiza contextului actual privind nivelul de realizare a conexiunilor şi a continuit ii între şi 
intra ciclurile de înv mînt superior pe dimensiunile: intr ri – finalit ile proiectate, ieşiri – 

competen ele generale şi specifice; curriculumul universitar şi produse curriculare. 
(3) Analiza comparativ  a calific rilor respective din Cadrul Na ional al Calific rilor cu finalit ile 

înv mîntului superior raportate la cicluri. 
(4) Analiza comparativ  a finalit ilor înv mîntului superior pe cicluri şi a posibilelor ocupa ii 

pe pia a muncii. 
(5) Stabilirea reperelor teoretice şi metodologice privind realizarea conexiunii şi continuit ii inter 

şi intra ciclurile de înv mînt superior şi cadrul calific rilor/clasificatorul ocupa iilor. 
(6) Redimensionarea proiect rii planurilor de înv mînt superior, curricula, tehnologiilor 

didactice şi de cercetare, stagiilor de practic , finalit ilor specifice în corespundere cu 
calific rile prev zute de Cadrul Na ional al Calific rilor, dar şi de necesit ile pie ei muncii în 
continue schimbare. 

(7) Valorificarea experimental  a metodologiei elaborate în cadrul universit ii şi identificarea 
eficien ei diferitelor aspecte ale acesteia din perspectiva transferului abord rii propuse la nivel 
de sistem de înv mînt superior. 

III. Termenul executării  
01.01.2015 - 31.12.2018 

IV. Volumul total planificat al finan ării 
(mii lei) 

V. Volumul finan ării pe perioada evaluată (mii lei) 
Finan area planificată ( mii lei)   388,8 Executată ( mii lei)   388,8 

VI. Subdiviziunile organiza iei executoare (laborator, sec ie, sector etc.) 
Stiinte Sociale si Economice 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, func ia în cadrul proiectului  
 Gu u Vladimir, dr.hab., prof.univ., Cerc.şt.princ., 0,5 unit. 

Paiu Mihail, dr., conf.univ., Şef laborator, 0,75 unit. 
Repida Tatiana, dr., conf.univ., Cerc.şt.coord., 1,0 unit. 

urcanu Carolina, dr., Cerc.şt.super., 1,0 unit. 

Dandara Otilia, dr.hab., prof.univ., Cerc.şt.princ., 0,25 unit. 
Şevciuc Maia, dr., conf.univ., Cerc.şt.coord., 0,25 unit. 
Goraş-Postica Viorica, dr.hab.,conf.univ., Cerc.şt.coord., 0,25 unit. 
Bîrnaz Nina, dr., conf.univ., Cerc.şt.coord., 0,25 unit. 
Ciobanu Valeria, Cerc.şt.stag., 0,25 unit. 

VIII. Sumarul activită ilor proiectului realizate în anul 2016  
 Activită i planificate Activită i realizate şi rezultate noi ob inute în cadrul 

proiectului (150 de  cuvinte)  

1. Conceptualizarea conexiunii si 

continuitatii din perspectiva 

cadrului calificarilor pe 

dimensiunile: politici 

educa ionale, calificari şi 
finalit i,  dezvoltarea 
curricular , evaluarea de 

Conceptul elaborat are la baz  cele mai importante 

dimensiuni menite s  asigure conexiunea şi continuitatea: 
 Politici educa ionale – formarea profesional  adaptat  

cerin elor pie ei muncii, tehnologiilor avansate; 
finalitat ile educa ionale clare  in termeni de 
competen e şi standarde; diversificarea gamei de 

motiva ii a studen ilor prin servicii de sprijin în 



 

proces si de rezultat, relatiile 

cu piata muncii, formare 

continua, educatia nonformala 

 

Analiza abord rilor teoriilor şi 
experien elor privind 
metodologia de realizare a 

conexiunilor intra cicluri de 

înv mânt superior din 
perspectiva cadrului 

calific rilor. 
 

Elaborarea metodologiilor 

privind asigurarea conexiunii si 

continuitatii din perspectiva 

cadrului calificarilor pe 

dimensiunile: politici 

educa ionale, calificari şi 
finalit i, dezvoltarea 
curricular , evaluarea de 
proces si de rezultat, relatiile 

cu piata muncii, formare 

continua, educatia nonformala, 

stagii de practic . 

proiectarea unei cariere de succes; racordarea 

specializ rilor la CNC; optimizarea activit ilor 
practice în ansamblul procesului educa ional; 

 Calific ri şi finalit i -  structurare clar  pe cicluri 
conectate la CNC; continuitate în formarea gradual  a 
finalit ilor/competen elor de la un ciclu la alt cuclu; 
interconexiune dintre competen e transversale, 
profesionale, pe discipline; 

 Planuri de înv mânt -  argumentarea  dimensiunilor 

comune şi diferen elor în planurile de înv mînt 
pentru ciclurile I si II; schimb ri în formare 
competen elor de la un ciclu la altul; 

 Con inuturile instruirii -  libertate în configurarea 
propriului program; evitarea repet rii con inuturilor în 
interiorul unui cuclu şi între cicluri; accent pe buna 
cunoaştere a propriului domeniu, dar şi altor domenii 
conexe; formare de competen e multiple; 

 Procesul de instruire – continuitatea în tipologia 
metodelor aplicate în cadrul ciclurilor I si II; 
consecutivitate şi continuitate în lucrul individual al 
studen ilor; 

 Stagiile de practic  – asigurarea continuit ii în 
formarea competen elor în cadrul stagiilor de practic ; 
identificarea noilor unit i de competen ei în stagiul de 
practic  de la un curs/ciclu la altul. 

IX. Lista lucrărilor ştiin ifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referin ă la 
proiectul dat pe anul 2016 (conform formei 4 din structura raportului) 

1. Monografii (recomandate spre editare de consiliul ştiin ific/senatul institu iei acreditate la 
profilul respectiv) 

  1.1. monografii monoautor 

1. Repida T. Din istoria Catedrelor Pedagogie i Psihologie la 60 de ani de la fondare. Chişin u: 
Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, ISBN 978-9975-71-825-7, 241 p., 12,42 c.a. 

 

2. Articole  în  diferite reviste ştiin ifice  

  2.2. în reviste din străinătate recunoscute: 
1. Gu u Vl., Chiriac A., urcanu C. The concept and methodology of competence design for 

disciplines and areas of study. În: Journal of Modern Education Review, ISSN 2155-7993, 

USA, February 2016, Volume 6, No.2, pp.109-117, 0,68 c.a. 

2.3. în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, cu indicarea categoriei: 
2. Gu u Vl. Curriculum universitar din perspectiva continuită ii i interconexiunii dintre cicluri 

ale învă ământului superior. În: Revista „Studia Universitatis Moldaviae‖, Seria „Ştiin e ale 
Educa iei‖, Categoria B, Chişin u: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, nr.5(95), 

ISSN 1857-2103, p.3-11, 0,73 c.a. 

3. Gu u Vl. Cumulative system of students’ competencies assessment in higher education. În: 
Revista „Studia Universitatis Moldaviae‖, Seria „Ştiin e ale Educa iei‖, Categoria B, 
Chişin u: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, nr.9(99), ISSN 1857-2103, 0,90 c.a., 

prezentat spre publicare. 

4. Paiu M., Repida T., urcanu C. Politici educa ionale în contextul asigurării continuită ii i 
conexiunii în formarea profesională prin prisma Procesului Bologna. În: Revista „Studia 
Universitatis Moldaviae‖, Seria „Ştiin e ale Educa iei‖, Categoria B, Chişin u: Centrul 

Editorial-Poligrafic al USM, 2016, nr.9(99), ISSN 1857-2103, 0,60 c.a., prezentat spre 

publicare. 

5. Repida T., Paiu M., urcanu C. Interconexiunea i continuitatea între ciclurile de 
învă ământ superior – un posibil răspuns la cerin ele Cadrului Na ional al Calificărilor. În: 
Revista „Studia Universitatis Moldaviae‖, Seria „Ştiin e ale Educa iei‖, Categoria B, 
Chişin u: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, nr.5(95), ISSN 1857-2103, p.97-102, 



 

0,46 c.a. 
6. Repida T., Paiu M., urcanu C. Continuitate în dezvoltarea competen elor profesionale ale 

studen ilor – viitoare cadre didactice prin stagiile de practică. În: Revista „Studia 
Universitatis Moldaviae‖, Seria „Ştiin e ale Educa iei‖, Categoria B, Chişin u: Centrul 
Editorial-Poligrafic al USM, 2016, nr.9(99), ISSN 1857-2103, 0,76 c.a., prezentat spre 

publicare. 

7. urcanu C. Asigurarea continuită ii i interconexiunii dintre cicluri ale învă ământului 
superior: demersuri i ac iuni manageriale. În: Revista „Studia Universitatis Moldaviae‖, 
Seria „Ştiin e ale Educa iei‖, Categoria B, Chişin u: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 

2016, nr.5(95), ISSN 1857-2103, p.90-96, 0,60 c.a. 

8. urcanu C. Mediul academic ca factor de asigurare a continuită ii i interconexiunii dintre 
cicluri ale învă ământului superior. În: Revista „Studia Universitatis Moldaviae‖, Seria 
„Ştiin e ale Educa iei‖, Categoria B, Chişin u: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, 

nr.9(99), ISSN 1857-2103, 0,45 c.a., prezentat spre publicare. 

9. Dandara O. Traseul carierei didactice i particularită ile evolu iei profesionale. În: Revista 
„Studia Universitatis Moldaviae‖, Seria „Ştiin e ale Educa iei‖, Categoria B, Chişin u: 
Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, nr.5(95), ISSN 1857-2103, p.12-17. 

10. evciuc M. Formarea competen ei investiga ionale la studen i din perapectiva 
interconexiunii intra- i intercicluri în cadrul universitar. În: Revista „Studia Universitatis 
Moldaviae‖, Seria „Ştiin e ale Educa iei‖, Categoria B, Chişin u: Centrul Editorial-Poligrafic 

al USM, 2016, nr.5(95), ISSN 1857-2103, p.54-58. 

11. Gora -Postic  V. Asigurarea continuită ii studiilor universitare la nivelurile de licentă i 
master: realită i i perspective. În: Revista „Studia Universitatis Moldaviae‖, Seria „Ştiin e 
ale Educa iei‖, Categoria B, Chişin u: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, nr.5(95), 

ISSN 1857-2103 p.47-53. 

12. Goraş-Postic  V. De la didactica şcolară la cea universitară şi andragogie: repere pentru 
asigurarea continuită ii studiilor universitare la nivel de tehnologie didactică. În: Revista 
„Studia Universitatis Moldaviae‖, Seria „Ştiin e ale Educa iei‖, Categoria B, Chişin u: 
Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, nr.9(99), ISSN 1857-2103, 9 p., prezentat spre 

publicare. 

13. Goraş-Postic  V., Gorincioi V., Bezede R., Voicu O. Educa ia deschisă în Moldova: aici şi 
acum. În: Didactica Pro...nr.2(96), Chişin u, 2016, Categoria C, ISSN 1810-6455, p.36-45, 

0,41 c.a. 
14. Goraş-Postic  V. Culorile primare ale educa iei: de la strălucire la translucid, În: Didactica 

Pro...nr.3(97), Chişin u, 2016, Categoria C,  ISSN 1810-6455, p.18-21, 0,19 c.a. 

15. Goraş-Postic  V. Handrabura L. ş.a. Limbajul de gen: abordări educa ionale actualizate, În: 
Didactica Pro...nr.4(98), Chişin u, 2016, Categoria C. ISSN 1810-6455, p.33-42, 0,4 c.a. 

16. Bîrnaz N., Spînu V. Evaluarea formativă, deziderat în învă ământ universitar. În: Revista 
„Studia Universitatis Moldaviae‖, Seria „Ştiin e ale Educa iei‖, Categoria B, Chişin u: 
Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, nr.5(95), ISSN 1857-2103, p.80-89. 

17. Toma S. Factori si particularită i psihosociale ale adaptării copiilor cu cerin e educa ionale 
speciale. În: Revista „Studia Universitatis Moldaviae‖, Seria „Ştiin e ale Educa iei‖, 
Categoria B, Chişin u: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, nr.5(95), ISSN 1857-

2103, p.183-190, 0,81 c.a. 

   

3. Articole în culegeri ştiin ifice 

  3.2. culegeri de lucrări ale conferinţelor internaţionale 

1. Gu u Vl. Strategii didactice – mijloc eficient de formare a competen elor academice. 
   ІІІ  -  -  

„ і і  і  і ‖,  І, 29 , 2016,  
- :     « -

      »,  
378.147(082),  74.58 43,  52, .170-175, 0,26 c.a. 

2. Gu u Vl. Sinergia proiectării strategiilor didactice. Comunic rile Simpozionului Pedagogic 
Interna ional „Tehnologii didactice moderne‖, organizat în partemeriat cu Ministerul 
Educa ieie al Republicii Moldova, 26-27 mai, 2016, Institutul de tiin e ale Educa iei, 
Chi in u, p.174-177, 0,30 c.a. 



 

3. Gu u Vl., urcanu C. Comunicarea didactică versus strategia didactică: abordare 
dihotonomică. Materialele Conferin ei Ştiin ifice Interna ionale „Perspectivele i problemele 
integr rii în Spa iul European al Cercet rii i Educa iei‖, 7 iunie, 2016, Universitatea de Stat 
‖Bogdan Petriceicu Ha deu‖ din Cahul, 2016, Vol.II, ISBN 978-9975-914-90-1, 978-9975-

88-011-4, p.144-148, 0,25 c.a. 

4. Gu u Vl. Universită i actuale: teleologia i metodologia procesului inovativ. Materialele 

Conferin ei Ştiin ifice Interna ionale „Înv mântul superior: valen e i oportunit i 
educa ionale de cercetare i transfer inova ional‖, organizat  cu prilejul anivers rii a 70 ani 
de la formarea Universit ii de Stat din Moldova, 28-29 septembrie, 2016, Universitatea de 

Stat din Moldova, Chişin u: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, p.5-12, 0,69 c.a. 

5. Gu u Vl., urcanu C., Bostan D. Competen a în structura curriculumului universitar. 
Materialele Conferin ei Ştiin ifice Interna ionale „Înv mântul superior: valen e i 
oportunit i educa ionale de cercetare i transfer inova ional‖, organizat  cu prilejul 
anivers rii a 70 ani de la formarea Universit ii de Stat din Moldova, 28-29 septembrie, 

2016, Universitatea de Stat din Moldova, Chişin u: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 

2016, p.210-215, 0,42 c.a. 

6. Paiu M., Repida T., urcanu C. Modele i mecanisme în finan area educa iei. Materialele 

Conferin ei Ştiin ifice Interna ionale „Înv mântul superior: valen e i oportunit i 
educa ionale de cercetare i transfer inova ional‖, organizat  cu prilejul anivers rii a 70 ani 
de la formarea Universit ii de Stat din Moldova, 28-29 septembrie, 2016, Universitatea de 

Stat din Moldova, Chişin u: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, p.38-44, 0,71 c.a. 

7. Repida T. Continuitatea între ciclurile de învă ământ superior – condi ie indispensabilă în 
dezvoltarea personalită ii studen ilor universitari.    ІІІ 

 -  -  „ і і  

і  і ‖,  І, 29 , 2016,  - : 

    « -   

    »,  378.147(082),  

74.58 43,  52, .52-56, 0,26 c.a. 

8. urcanu C. Strategii didactice interactive: concept i valen e formative.   

 ІІІ  -  -  „ і 
і  і  і ‖,  І, 29 , 2016,  -

:     « -  

     »,  378.147(082), 

 74.58 43,  52, .175-179, 0,26 c.a. 

9. urcanu C. Taxonomia mijloacelor de instruire: tendin e i perspective. Comunic rile 
Simpozionului Pedagogic Interna ional „Tehnologii didactice moderne‖, organizat în 
partemeriat cu Ministerul Educa ieie al Republicii Moldova, 26-27 mai, 2016, Institutul de 

tiin e ale Educa iei, Chi in u, p.193-197, 0,30 c.a. 

10. urcanu C., Repida T. Evolu ia curriculumului na ional în contextul valorilor europene. 
Rezumatele comunic rilor Conferin ei Ştiin ifice Interna ionale „Istoria tiin ei universitare: 
de la abilit i propagandistice la paradigma noilor sistem de valori europene‖, consacrat  
anivers rii a 70 de ani de la înfiin area Universit ii de Stat din Moldova, 7-9 octombrie, 

2016, Facultatea de Istorie i Filozofie, USM, Chişin u: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 

2016, p.38-39. 

11. Dandara O. Rolul standardelor de calitate în învă ământul superior. Materialele Conferin ei 
Ştiin ifice Interna ionale „Înv mântul superior: valen e i oportunit i educa ionale de 
cercetare i transfer inova ional‖, organizat  cu prilejul anivers rii a 70 ani de la formarea 

Universit ii de Stat din Moldova, 28-29 septembrie, 2016, Universitatea de Stat din 

Moldova, Chişin u: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, p.13-21, 0,84 c.a. 

12. evciuc M. Con inutul, etapele i condi iile procesului de dezvoltare a competen ei 
investiga ionale la studen i. Materialele Conferin ei Ştiin ifice Interna ionale „Înv mântul 
superior: valen e i oportunit i educa ionale de cercetare i transfer inova ional‖, organizat  
cu prilejul anivers rii a 70 ani de la formarea Universit ii de Stat din Moldova, 28-29 

septembrie, 2016, Universitatea de Stat din Moldova, Chişin u: Centrul Editorial-Poligrafic 

al USM, 2016, p.27-31, 0,43 c.a. 

13. Goraş-Postic  V. Politici educa ionale actuale de atragere şi men inere a cadrelor didactice 
performante în învă ămînt. Materialele Conferin ei Ştiin ifice Interna ionale „Perspectivele i 



 

problemele integr rii în Spa iul European al Cercet rii i Educa iei‖, 7 iunie, 2016, 
Universitatea de Stat ‖Bogdan Petriceicu Ha deu‖ din Cahul, 2016, Vol.II, ISBN 978-9975-

914-90-1, 978-9975-88-011-4, p.133-138, 0,23 c.a. 

14. Gora -Postic  V. Cultura bunei vecinătă i: op iuni pentru educa ia timpurie i cea colară 
mică. Materialele Conferin ei Ştiin ifice Interna ionale „Înv mântul superior: valen e i 
oportunit i educa ionale de cercetare i transfer inova ional‖, organizat  cu prilejul 
anivers rii a 70 ani de la formarea Universit ii de Stat din Moldova, 28-29 septembrie, 

2016, Universitatea de Stat din Moldova, Chişin u: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 

2016, p.32-37, 0,54 c.a. 

15. Bîrnaz N., evciuc M., Butnari N. Aspecte praxiologice în formarea ini ială a profesorilor 
prin prisma didacticii disciplinei.    ІІІ  -

 -  „ і і  і  

і ‖,  І, 29 , 2016,  - :   

  « -     

  »,  378.147(082),  74.58 43,  52, .166-170, 0,26 

c.a. 
16. Bîrnaz N., Spînu V. Autoevaluarea, cheie în realizarea eficientă a activită ii studen ilor. 

Materialele Conferin ei Ştiin ifice Interna ionale „Înv mântul superior: valen e i 
oportunit i educa ionale de cercetare i transfer inova ional‖, organizat  cu prilejul 

anivers rii a 70 ani de la formarea Universit ii de Stat din Moldova, 28-29 septembrie, 

2016, Universitatea de Stat din Moldova, Chişin u: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 

2016, p.234-239, 0,54 c.a. 

17.  .. .,  . .      
.   -   

«       », 28-

30 , 2016 , , . 11-13. 

18. Bîrnaz N., Lavric E., Comunicarea asertivă, valoare esen ială în cadrul diadei maritale. 

Materialele Conferin ei tiin ifice interna ionale ‖Educa ia din perspectiva valorilor‖. Edi ia a 
VIII-a, Chi in u, 13-15 octombrie 2016. 

19. Toma S. Abordare sincronică i diacronică a fenomenului de ‖adaptare‖: dimensiunea 

psihologică i socială. Materialele Conferin ei Ştiin ifice Interna ionale „Înv mântul 
superior: valen e i oportunit i educa ionale de cercetare i transfer inova ional‖, organizat  
cu prilejul anivers rii a 70 ani de la formarea Universit ii de Stat din Moldova, 28-29 

septembrie, 2016, Universitatea de Stat din Moldova, Chişin u: Centrul Editorial-Poligrafic 

al USM, 2016, p.400-406, 0,80 c.a. 

20. Reaboi V. Managementul timpului: tehnici şi abordări moderne. Materialele Conferin ei 
Ştiin ifice Interna ionale „Înv mântul superior: valen e i oportunit i educa ionale de 
cercetare i transfer inova ional‖, organizat  cu prilejul anivers rii a 70 ani de la formarea 
Universit ii de Stat din Moldova, 28-29 septembrie, 2016, Universitatea de Stat din 

Moldova, Chişin u: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, p.157-163, 0,58 c.a. 

 

4. Materiale/teze la forurile ştiin ifice  
  4.3. conferinţe cu participare internaţională: 
1. Gu u Vl. Curriculumul universitar: dimensiuni de proiectare, implementare, monitorizare. 

Rezumate ale comunic rilor Conferin ei Ştiin ifice na ionale cu participare interna ional  
„Integrare prin Cercetare şi Inovare‖, organizat  cu prilejul anivers rii a 70 de ani de la 
formarea Universit ii de Stat din Moldova, 28-29 septembrie, 2016, USM, Chişin u: Centrul 
Editorial-Poligrafic al USM, 2016, p.3-6, 0,20 c.a. 

2. Repida T., Paiu M., urcanu C. Autoinstruirea – formă de manifestare a activismului cognitiv 
al studen ilor. Rezumate ale comunic rilor Conferin ei Ştiin ifice na ionale cu participare 

interna ional  „Integrare prin Cercetare şi Inovare‖, organizat  cu prilejul anivers rii a 70 de 
ani de la formarea Universit ii de Stat din Moldova, 28-29 septembrie, 2016, USM, Chişin u: 
Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, p.17-20, 0,20 c.a. 

3. urcanu C. Cicluri de învă ământ superior: reguli de realizare a conexiunii i continuită ii. 
Rezumate ale comunic rilor Conferin ei Ştiin ifice na ionale cu participare interna ional  
„Integrare prin Cercetare şi Inovare‖, organizat  cu prilejul anivers rii a 70 de ani de la 
formarea Universit ii de Stat din Moldova, 28-29 septembrie, 2016, USM, Chişin u: Centrul 



 

Editorial-Poligrafic al USM, 2016, p.28-31, 0,20 c.a. 

4. Toma S. Fenomenologia adaptării psihosociale: abordare multidimensională. Rezumate ale 

comunic rilor Conferin ei Ştiin ifice na ionale cu participare interna ional  „Integrare prin 
Cercetare şi Inovare‖, organizat  cu prilejul anivers rii a 70 de ani de la formarea Universit ii 
de Stat din Moldova, 28-29 septembrie, 2016, USM, Chişin u: Centrul Editorial-Poligrafic al 

USM, 2016, p.57-60, 0,20 c.a. 

5. Reaboi V. Managementul timpului în teoria i practica educa ională. Rezumate ale 

comunic rilor Conferin ei Ştiin ifice na ionale cu participare interna ional  „Integrare prin 
Cercetare şi Inovare‖, organizat  cu prilejul anivers rii a 70 de ani de la formarea Universit ii 
de Stat din Moldova, 28-29 septembrie, 2016, USM, Chişin u: Centrul Editorial-Poligrafic al 

USM, 2016, p.46-49, 0,20 c.a. 

 

5. Studii ştiin ifice, edi ii documentare (publicate în form  de carte, de broşur ) 
1. Gu u Vl. (coaut.) (resp. ed. Gremalschi A.) Modernizarea i eficientizarea învă ământului 

general. Studii de politici educa inale. Institutul de Politici Publice. Chişin u: Tipogr. ‖Lexon 
Prim‖, 2016, ISBN 978-9975-4072-5-0, 70 p., 0,20 c.a. 

 

9. Ghiduri metodice/metodologice (aprobate de consiliul metodic, consiliul facult ii) 
1. Handrabura L., Goraş-Postic  V. Educa ie pentru echitate de gen şi şanse egale. Auxiliar 

didactic pentru profesori şi elevi. Chişin u: Centrul Educa ional PRO DIDACTICA, 2016, 

ISBN 978-9975-4485-5-0, 166 p., 7,55 c.a. 

 

13. Compendii (aprobate de comisiile metodice, consiliul facult ii, consiliul ştiin ific /senatul 
institu iei) 

1. Goras-Postic  V. Meridiane educa ionale. Eseuri de pedagogie comparată. Centrul 

Editorial-Poligrafic al USM, Chişin u, 2016, ISBN 978-9975-71-742-7, 128 p.  

 

 

X. Relevan a rezultatelor ştiin ifice teoretice / aplicative ob inute (pînă la 200 de cuvinte), 2016  

Se eviden iază valoarea teoretică, în compara ie cu lucrările existente în ară şi peste hotare, a 
rezultatelor ştiin ifice teoretice fundamentale, se eviden iază eficien a tehnico-economică ori 
socială, recomandările principale vizând implementarea rezultatelor ştiin ifice aplicative şi a 
elaborărilor tehnico-ştiin ifice executate, importan a şi impactul lor asupra dezvoltării ştiin ei, 
economiei şi culturii na ionale a  R. Moldova, beneficiarii rezultatelor. 
Analiza teoriilor şi experien elor privind conceptele de realizare a conexiunii şi continuita ii între 
ciclurile de înv mânt superior din mai multe perspective a permis identificarea şi determinarea 
unor concepte aplicabile înv mântului universitar în contextul principiilor Bologna pentru cele 
trei cicluri: licen a, masterat, doctorat. 
Valoarea teoretic  a conceptului const  în abordarea complex , pe cele mai importante dimensiuni 
menite s  asigure conexiunea şi continuitatea între şi intra cicluri de înv mânt superior din 
perspectiva cadrului calific rilor. Aceste dimensiuni se refer  la politicile educa ionale, calific ri şi 
finalit i, planuri de înv mânt, con inuturile instruirii, procesul de instruire şi stagiile de practic  
ale studen ilor. 
Metodologia privind asigurarea conexiunii şi continuit ii între ciclurile de înv mânt superior se 
bazeaz  pe articularea implement rii ra ionale şi consecvente, conectate la provoc rile actuale şi de 
perspectiv  ale societ ii contemporane, a tuturor elementelor componente ale fiec rei dimensiuni 
conceptuale. 

 

XI. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiin ifice teoretice / aplicative ob inute în cadrul proiectului 
în anul 2016 (pînă la 300 cuvinte) 

Conceptul elaborat se bazeaz  pe analiza teoriilor şi conceptelor de asigurare a conexiunii şi continuit ii 
între ciclurile de înv mînt superior din perspecctiva cadrului calific rilor, dar şi pe analiza complex  a 
dimensiunilor – politici educa ionale privind curriculumul universitar, via a studen easc  şi serviciile de 
carier , corelarea înv mântului superior cu pia a muncii, structura şi con inutul planurile de înv mânt, 
con inuturile instruirii şi logica construirii acestora pe cicluri, accentele puse în formarea competen elor 
profesionale, transversale şi pe discipline. Este definit conceptul de finalitate a educa iei care defineşte 
tr s turile fundamentale ale activit ii de formare-dezvoltare a personalit ii cincentrate la nivelul 



 

caracteristicilor sale, func ional-structurale, în plan teleologic şi axiologic. Reperele strategice în 
conceptualizarea finalit ilor înv mântului superior se bazeaz  pe câteva direc ii de dezvoltare – asigurarea 

calit ii, promovarea dimensiunilor europene, sinergia înv mântului şi ştiin ei, promovarea mobilit ii, 
sistem bazat pe credite, educa ia pe parcursul întregii vie i. Sunt identificate, dezvoltate şi valorificate 
principiile de proiectare a finalit ilor înv mântului sueprior în trei cicluri – principiul selec iei şi al 
ierarhiz rii culturale, principiul func ionalit ii, principiul coeren ei, principiul egalit ii şanselor, principiul 
flexibilit ii şi al parcursului individual, principiul racord rii la social. Conceptul elaborat este validat prin 
aplicarea unui chestionar pe un esantion reprezentativ de studen i şi masteranzi pe dimensiunile men ionate. 
 

XII. Beneficiarul (ministere, institu ii de stat sau private, întreprinderi, etc.)Ministerul Educa iei, institu iile 
de înv mânt sueprior, angajatorii. 

 



 

Anexa 1.1.  

Fişa proiectului de cercet ri fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direc iei strategice, codul şi denumirea proiectului  

 

Direc ia strategic : Patrimoniul na ional i dezvoltarea societ ii 
Codul proiectului: 15.817.06.06A 

Denumirea proiectului: „Interferen e dintre via a profesional  i cea privat : aspecte 
interculturale, experien e locale i interven ii organiza ionale‖ 

 

II. Obiectivele proiectului  

 

1. Conceptualizarea teoretic  i metodologic  a fenomenului interferen ei munc -familie/via  
privat ; 

2. Analiza studiilor cu aceast  tematic  realizate în diverse ri, în vederea delimit rii aspectelor 
interculturale specifice în manifestarea fenomenului interferen ei munc -familie/via  
privat ; 

3. Selectarea, traducerea i validarea metodologiei relevante pentru investigarea interferen ei 
munc -familie/via  privat ; 

4. Eviden ierea specificului conflictului munc -familie/via  privat  raportat la realit ile 
economice i socioculturale ale RM (studiu cantitativ din perspectiva psihologiei 

organiza ionale i a psihologiei social-clinice); 

5. Identificarea reprezent rilor, percep iilor i semnifica iilor atribuite diverselor aspecte ale 
conflictului munc -familie/via  privat  (studiu calitativ din perspectiva psihologiei 

organiza ionale i a psihologiei social-clinice); 

6. Delimitarea strategiilor de management al conflictului munc -familie/via  privat  aplicate în 
diverse contexte socioculturale (experien a organiza iilor din diverse ri – în baza literaturii 
de specialitate i a rezultatelor studiilor empirice); 

7. Evaluarea strategiilor organiza ionale actuale de management al conflictului munc -

familie/via  privat  i eviden ierea unor bune practici în acest domeniu (experien a 
organiza iilor din RM – în baza interviurilor cu diver i actori organiza ionali i a analizei 
documentelor sociale); 

8. Formularea unui set de recomand ri în vederea eficientiz rii strategiilor de interven ie i 
gestionare a conflictului munc -familie/via  privat ; 

9. Elaborarea unui ghid cu strategii de interven ie i recomand ri practice pentru diverse 
categorii de actori organiza ionali; 

10. Publicarea unei monografii privind problematica interferen ei munc -familie/via  privat  i 
modalit ile de gestionare a acesteia pentru organiza iile din RM (în baza rezultatelor 
cercet rii). 

III. Termenul execut rii  
2015-2018 

IV. Volumul total planificat al finan rii 
(mii lei) 

V. Volumul finan rii pe perioada evaluat  (mii lei) 
Finan area planificată (mii lei) 88,6 Executată (mii lei) 88,6 

VI. Subdiviziunile organiza iei executoare (laborator, sec ie, sector etc.) 
LCŞ Dezvoltarea politicilor educa ionale, Departamentul Psihologie 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, func ia în cadrul proiectului 
 COJOCARU Natalia, cerc. t. coord. 
 BOLEA Zinaida, cerc. t. sup. 
 TOLSTAIA Svetlana, cerc. t. sup. 
 TURCHIN  Tatiana, cerc. t.  
 AITAN Viorica, cerc. t. 
 PASCARI Rodica, cerc. t. 
 RUSU Galina, secretar 



 

VIII. Sumarul activit ilor proiectului realizate în anul 2016  
 Activită i planificate Activită i realizate şi rezultate noi ob inute în cadrul 

proiectului (150 de  cuvinte) 

  

1. Eviden ierea specificului 
conflictului munc -

familie/via  privat  raportat 
la realit ile economice şi 
socioculturale ale RM (studiu 

cantitativ) 

A fost realizat un studiu pe 300 subiec i, având vârsta 
cuprins  între 18-60 ani (diferen ia i în trei categorii de 
vârst , apx. 30% fiecare: 18-35 ani, 36-50 ani i peste 50 
ani), dintre care 50% de gen masculin i 50% de gen 
feminin; 33% c s tori i, 33% celibatari şi 33% divor a i; 
50% din organiza ii publice i 50 organiza ii private. 
Principalele rezultate: 

 Nu exist  diferen e semnificative privind percep ia 
conflictului, atât b rba ii, cât i femeile manifest  
un nivel moderat i sc zut de conflict. 

 Diferen e se atest  doar în ceea ce prive te 
angajamentul de rol, femeile manifest  un 
angajament înalt în raport cu rolul parental, iar 
b rba ii fa  de rolul ocupa ional. 

 În cazul necesit ii de a alege între a dedica mai 
mult timp familiei, respectiv, carierei sau muncii, 

femeile, mai degrab , vor renun a la carier  în 
favoarea familiei, pe când b rba ii, invers – vor 

alege s  dedice mai mult timp dezvolt rii carierei 
profesionale. 

 Femeile–p rin i sunt mult mai disponibile de a 
tranzita grani a domeniului profesional spre cel 
familial, iar b rba ii-p rin i se dovedesc a fi mai 
flexibili de a tranzita grani a domeniului familial 
spre cel profesional. 

  

2. Identificarea reprezent rilor, 
percep iilor şi semnifica iilor 
atribuite diverselor aspecte 

ale conflictului munc -

familie/via  privat  (studiu 
calitativ) 

 

Au fost realizate 2 studii de caz, în 2 institu ii (o companie 
de telecomunica ii i o institu ie cu profil educa ional), în 
func ie de o schem  de analiz  prestabilit . 
Principalele rezultate: 

 Angaja ii recunosc inevitabilitatea CMF, dar 

ignor  consecin ele conflictului. Conflictul este 
v zut ca o situa ie fireasc , iar incapacitatea de a 
îmbina sarcinile în mod optim este perceput  mai 
degrab  drept o nereu it  personal , f r  a fi 
învinui i ceilal i. 

 Nu este con tientizat nici rolul pe care l-ar putea 

avea organiza ia în ajutorarea angaja ilor care se 
confrunt  cu dificult i în acest sens. De cele mai 
dese ori, consecin ele conflictului sunt recunoscute 
abia când situa ia devine destul de grav , 
ajungându-se pân  la divor , probleme de s n tate 
fizic  sau psihic .  

 Angaja ii subliniaz  importan a suportului oferit de 
membrii familiei pentru dep şirea perioadelor de 
conflict.  

 Studiile ulterioare ar trebui s  investigheze rolul 
suportului social, dar i organiza ional, în 
asigurarea unui echilibru eficient dintre munc  i 
familie. 

  

3. Compararea rezultatelor  Cele mai multe cercet ri privind problematica dat  



 

studiului calitativ i cantitativ 
cu cele ob inute în studii 
similare realizate în alte ri 
 

au fost realizate în Europa de Vest, SUA i Asia de 
Sud i mai pu in în Europa de Est. Cercet rile s-au 

axat atât pe investigarea fenomenului, cât i pe 
elaborarea unor programe de interven ie. 

 Au fost identificate i aspecte comune în 
manifestarea CMF în diverse contexte 
socioculturale. Cercet rile realizate în rile 
occidentale i din Asia sugereaz  c  CMF poate 
influen a negativ atitudinea fa  de munc , 
determin  insatisfac ia la locul de munc  i arderea 
profesional , cre te fluctua ia de personal.  

 Deşi cercet rile s-au axat mai mult pe efectele 

negative ale interferen ei familie-munc , studii 
recente eviden iaz  i aspectele pozitive (de ex., 
supraînc rcarea cu roluri nu ar duce neap rat la 
apari ia unui conflict familie-munc , dimpotriv , a 
fi implicat în dou  sau mai multe slujbe poate fi o 

solu ie pentru atenuarea conflictelor familiale, care 
ar putea interveni din motive financiare).  

 

4. Diseminarea i promovarea 
rezultatelor cercet rii în 
mediul academic i 
organizational 

 

Rezultatele proiectului au fost discutate la: 

 Congresul interna ional, Sibiu, 3-4 mai 2016 

 Conferin a tiin ific  interna ional , UBPH, Cahul, 
7 iunie, 2016 

 Conferin a tiin ific  interna ional , USM, 
Chi in u, 28-29 septembrie, 2016 

 Conferin a tiin ific  interna ional , USM, 
Chi in u, 17-18 noiembrie, 2016 

 Workshop-ul „Serviciile psihologice de interven ie 
i consiliere în diverse grupuri i organiza ii: 

tendin e actuale i perspective de viitor‖, Chi in u, 
USM, 2 aprilie 2016 

 edin ele Departamentului Psihologie. 
 

5. Elaborarea design-ului 

preliminar pentru cercetarea 

privind interven ia 
organiza ional  

 

 A fost elaborat un design de cercetare în mediul 
organiza ional preliminar, ce urmeaz  s  fie 
definitivat i aprobat (clarificând în acela i timp 
aspectele etice, riscuri/ dificult i/ situa ii 
problematice posibile i modalit i de dep ire a 
acestora).  

 Au fost clarificate criteriile de selec ie a 
organiza iilor i definitivat con inutul acordului de 
participare. 

 A fost elaborat ghidul de interviu (preliminar) 

pentru cercetarea aspectelor privind interven ia 
organiza ional . 
 

IX. Lista lucr rilor ştiin ifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectual ) cu referin  la 
proiectul dat pe anul 2016 (conform formei 4 din structura raportului) 

– monografii (1) 

1. TURCHIN , T. 20 Întrebări i Răspunsuri despre copii, pentru părin ii care pleacă peste 
hotare. Chi in u, 2016 (2,5 c.a.). 60 p. ISBN 978-9975-4497-5-5. 

– articole din alte reviste editate în str in tate (1) 
 categoria B 

1. BOLEA, Z. La problematique de l‘abandon et de la l‘adoption. Des limits de la vie et de la 

psychanalyse? Revue Romaine de Psychanalyse, 2016, tome IX, janvier-june, 117-136. 



 

ISSN-L 2285-1518. 

– articole din reviste na ionale (2) 
 categoria B 

1. BOLEA, Z. i CHETRARU, A. Unele aspecte psihologice ale satisfac iei în munc  la 
cadrele didactice. Studia Universitas, 2016, nr. 9(99). ISSN 2345-1025 (în curs de 
apari ie). 

2. AITAN, V. Implica ii i dimensiuni de gen în manifestarea conflictului munc -familie: 

sinteze teoretice. Studia Universitatis, 2016, 5(95), 191-194. ISSN 2345-1025. 

– articole în culegeri (na ionale / interna ionale) (11) 
 internaționale 

1. PASCARI, R. Dificult ile interven iei organiza ionale. În: Materialele Simpozionului 

Interna ional ASCIPS „Cercetarea modernă în psihologie‖ (Sibiu, 3-5 mai). Sibiu, 2016, 

(în curs de apari ie). 
 naționale 

2. BOLEA, Z. Dinamica conflictelor incon tiente privind autoritatea parental : personal 
versus profesional. În: Materialele conferin ei tiin ifice „Învă ământul superior: valen e 
i oportunită i educa ionale de cercetare i transfer inova ional‖ (Chi in u, 28-29 

septembrie), Chişin u: CEP USM, 2016, pp. 331-334. ISBN 978-9975-71-826-4. 

3. COJOCARU, N.; AITAN, V. Provoc ri i solicit ri de rol în mediul universitar: 
conflictul studii-munc -familie. În: Materialele conferin ei tiin ifice „Perspectivele i 
problemele integrării în spa iul european al cercetării i educa iei‖, Vol. II. Cahul: 

Centrografic, 2016, pp. 58-61. ISBN 978-9975-914-90-1.  

4. CURTEAN, C.; COJOCARU, N. Manifest ri ale conflictului munc -familie i strategii de 
diminuare a acestuia la angaja ii din mediul educa ional În: Materialele conferin ei 
tiin ifice „Integrare prin cercetare i inovare‖ (Chişin u, 28-29 septembrie), Chişin u: 

CEP USM, 2016, pp. 64-68. 

5. PASCARI, R. Repere istorice privind cercet rile conceptului de munc  emo ional . În: 
Materialele conferin ei tiin ifice „Integrare prin cercetare i inovare‖ (Chişin u, 28-29 

septembrie), Chişin u: CEP USM, 2016, pp. 49-53. 

6. PASCARI, R. Interven ia organiza ional . În: Materialele conferin ei tiin ifice 
„Învă ământul superior: valen e i oportunită i educa ionale de cercetare i transfer 
inova ional‖ (Chi in u, 28-29 septembrie), Chişin u: CEP USM, 2016, pp. 387-391. ISBN 

978-9975-71-826-4. 

7. PASCARI, R. Repere conceptuale ale termenului muncă emo ională. În: Materialele 

conferin ei tiin ifice „Învă ământul superior: valen e i oportunită i educa ionale de 
cercetare i transfer inova ional‖ (Chi in u, 28-29 septembrie), Chişin u: CEP USM, 
2016, pp. 392-395. ISBN 978-9975-71-826-4. 

8. AITAN, V. Conflictul munc -familie la angaja ii din diverse sfere ocupa ionale În: 
Materialele conferin ei tiin ifice „Integrare prin cercetare i inovare‖ (Chişin u, 28-29 

septembrie), Chişin u: CEP USM, 2016, pp. 36-38. ISBN 978-9975-71-826-4. 

9. AITAN, V. Perceptii privind angajamentul de rol, epuizarea emo ionala i CMF la 
angaja ii din RM În: Materialele conferin ei tiin ifice „Învă ământul superior: valen e i 
oportunită i educa ionale de cercetare i transfer inova ional‖ (Chi in u, 28-29 

septembrie), Chişin u: CEP USM, 2016, pp. 169-173. ISBN 978-9975-71-826-4. 

10. TOLSTAIA, S. Munca sau familia: conflictul de rol la femei. În: Materialele conferin ei 
tiin ifice „Integrare prin cercetare i inovare‖ (Chişin u, 28-29 septembrie), Chişin u: 

CEP USM, 2016, pp. 14-17. 

11. TURCHIN , T. Echilibrul munc -familie i rolul suportului social. În: Materialele 

conferin ei tiin ifice „Integrare prin cercetare i inovare‖ (Chişin u, 28-29 septembrie), 

Chişin u: CEP USM, 2016, pp. 25-28.  

 

– rapoarte publicate/Teze ale comunic rilor la congrese, conferin e, simpozioane, în 
culegeri (na ionale / interna ionale) (6) 
1. COJOCARU, N. Cercetarea sensibil : preliminarii, caracteristici, riscuri. În: Rezumatele 

colii interna ionale de metodologie în tiin ele socio-umane, edi ia a II-a (Chi in u, 17-18 

noiembrie 2016), pp. 40-41. 

2. PASCARI, R. (2016). Interven ia organiza ional  în procesul de schimbare i dezvoltare 



 

organiza ional . În: Rezumatele colii interna ionale de metodologie în tiin ele socio-

umane, edi ia a II-a (Chi in u, 17-18 noiembrie), pp. 69-70. 

3. PASCARI, R. Dificult ile interven iei organiza ionale. În: Rezumatele Congresului 

Interna ional ASCIPS „Cercetarea modernă în psihologie‖ (Sibiu, 03-05 iunie, 2016) în 
curs de apari ie. 

4. AITAN, V. (2016). Conflictul munc -familie la angaja ii din RM: repere metodologice i 
rezultate preliminare. În: Rezumatele colii interna ionale de metodologie în tiin ele 
socio-umane, edi ia a II-a (Chi in u, 17-18 noiembrie), pp. 70-71. 

5. AITAN, V. Percep ii privind angajamentul de rol, suportul organiza ional i conflictul 
munc -familie la angaja ii din Republica Moldova: diferen e gender În: Rezumatele 

Congresului Interna ional ASCIPS „Cercetarea modernă în psihologie‖ (Sibiu, 03-05 

iunie, 2016) în curs de apari ie. 
6. TURCHIN , T. Implica ii ale rolului parental i flexibilitatea grani elor munc -familie. În: 

Rezumatele Congresului Interna ional ASCIPS „Cercetarea modernă în psihologie‖ 
(Sibiu, 03-05 iunie, 2016) în curs de apari ie. 

 

X. Relevan a rezultatelor ştiin ifice teoretice / aplicative ob inute (pîn  la 200 de cuvinte), 2016  

Luând în considerare faptul c  un asemenea studiu nu a fost realizat în RM, rezultatele cercet rii 
noastre permit cunoa terea multiaspectual  a fenomenului în vederea elabor rii unor programe 
eficiente de interven ie psihosocial  in organiza ii. A a cum studiul prevede atât analiza experien ei 
interna ionale, cât i investigarea practicilor locale, strategiile elaborate în alte contexte culturale 
vor fi adaptate i racordate la realit ile socio-economice ale RM. Din aceast  perspectiv , studiul 
propune o investigare complex , deopotriv  cantitativ  i calitativ , a fenomenului i elaborarea 
unor strategii de interven ie în conformitate cu specificul contextului local. Colaborarea cu 
cercet tori de la diverse institu ii din România i/sau din Vest, care realizeaz  studii similare, ne va 

permite compararea i corelarea datelor cu cele înregistrate în cercet ri similare. 
 

 

XI. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiin ifice teoretice / aplicative ob inute în cadrul 
proiectului în anul 2016 (pîn  la 300 cuvinte) 

Studiul relev  c  nu exist  diferen e semnificative în ceea ce prive te percep ia conflictului munc -

familia (CMF) în func ie de gen, atât b rba ii, cât i femeile manifest  un nivel moderat i sc zut de 
conflict; diferen e se atest  doar în ceea ce prive te angajamentul de rol: femeile manifest  un angajament 
înalt în raport cu rolul parental, iar b rba ii un angajament înalt privind rolul ocupa ional. Astfel, în cazul 
necesit ii de a alege între a dedica mai mult timp sarcinilor din familie, respectiv carierei sau muncii, 

femeile, mai degrab , vor renun a la carier  în favoarea familiei, pe când b rba ii, invers – vor alege s  
dedice mai mult timp dezvolt rii carierei profesionale. Rezultatele mai arat  c  rolul de p rinte produce 
modific ri în procesul de conciliere munc -familie. Persoanele care nu sunt p rin i î i asum  mai mult 
rolul ocupa ional i marital, iar cei ce sunt în rol de p rinte prezint  un angajament mai mare fa  de 
familie. Din perspectiva diferen elor de gen, femeile–p rin i sunt mult mai disponibile de a tranzita grani a 
domeniului profesional spre cel familial, spre deosebire de b rba ii-p rin i. Iar b rba ii-p rin i se dovedesc 
a fi mai flexibili de a tranzita grani a domeniului familial spre cel profesional.  

În acela i timp, de i angaja ii recunosc inevitabilitatea CMF, se ignor  consecin ele acestuia. Conflictul 
este v zut ca o situa ie fireasc , iar incapacitatea de a îmbina sarcinile în mod optim este perceput  mai 
degrab  drept o nereu it  personal , f r  a fi învinui i ceilal i. Nu este con tientizat nici rolul pe care l-ar 

putea avea organiza ia în ajutorarea angaja ilor care se confrunt  cu dificult i în acest sens. De cele mai 
dese ori, consecin ele CMF sunt recunoscute abia când situa ia devine destul de grav , ajungându-se pân  
la divor , probleme de s n tate fizic  sau psihic . Conflictul amplific  în timp insatisfac ia la locul de 
munc , scade motiva ia pentru desf şurarea activit ilor profesionale i, implicit, performan a la locul de 
munc . 
 

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

Institu ii i organiza ii (publice/private) din RM cu diverse profiluri ocupa ionale 

(angaja i, speciali ti în resurse umane, psihologi organiza ionali, manageri) 
 



 

Anexa 1.1.
 

Fişa proiectului de cercet ri fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direc iei strategice, codul şi denumirea proiectului  

16.06 „Patrimoniul na ional şi dezvoltarea societ ii‖; Proiectul 15.817.06.19F  „Literatura în spa iul 
reprezent rilor: între Est şi Vest‖ 

II. Obiectivele proiectului  

Proiectul de natur  interdisciplinar  are drept scop cercetarea literaturii contemporane din Basarabia 
în contextul schimb rilor radicale din ultimii 25 de ani. Investigând muta iile de baz  ale literaturii în 
câmpul reprezent rilor pe parcursul celei de-a doua jum t i a secolului XX, echipa de cercet tori va 
analiza punctual fenomenele din perioada 1985-2010. Axele cercet rii vor fi urm toarele: 

1. Configura iile na ionale/regionale/europene; 
2. Literatura ca obiect al reprezent rilor sociale; 
3. Literatura din Basarabia şi receptarea critic  şi istorico-literar ; 
4. Literatura din Basarabia şi receptarea ei prin traducerile în alte  limbi; 
5. Literatura din Basarabia şi receptarea ei prin politicile editoriale. 

 

Obiective de baz  sunt: 
- fundamentarea teoretic  a conceptului de literatur  ca obiect al reprezent rii; stabilirea corela iei 
dintre reprezentarea individual , reprezentarea colectiv  (reprezentarea social ) şi reprezentarea 
literar ; 
- analiza din perspective interdisciplinare (literar , estetic , psihosociologic , didactic ) a 
fenomenului literar şi a formelor sale; 
- stabilirea paradigmei de creare a reprezent rii literaturii în câmpul social; 
- analiza modalit ilor de receptare istorico-literar  a literaturii române din Basarabia în diverse 
configura ii: na ional , regional , european ;  
- analiza modalit ii şi calit ii traducerii literaturii din Basarabia pentru diverse spa ii culturale care 
constituie un câmp reprezenta ional al literaturii ca obiect social; 
- cercetarea efectelor de reprezentare a literaturii prin politicile editoriale din interiorul Republicii 

Moldova şi din afara ei; 
- exegeza reprezent rii 

III. Termenul execut rii  
2015-2018 

IV. Volumul total planificat al finan rii 
(800,00) 

V. Volumul finan rii pe perioada evaluat  (mii lei) 
Finan area planificată ( mii lei) 70,1 Executată ( mii lei) 70,1 

VI. Subdiviziunile organiza iei executoare (laborator, sec ie, sector etc.) 
Laboratorul Lingvistic  i hermeneutic  

VII. Executorii   

 Nume, prenume, func ia în cadrul proiectului 
  

1. ŞLEAHTI CHI Maria, Cercet tor ştiin ific coordonator 

2. ŞLEAHTI CHI Mihail, Cercet tor ştiin ific superior (servicii de cercetare) 
3. PILCHIN Ivan, Cercet tor ştiin ific 

4. URCANU Lucia, Cercet tor ştiin ific superior (servicii de cercetare) 
VIII. Sumarul activit ilor proiectului realizate în anul 2016  

 Activită i planificate Activită i realizate şi rezultate noi ob inute în cadrul proiectului 
(150 de  cuvinte) 

  

I. Precizarea şi ajustarea 
subtemelor cercet rii în func ie 
de axele cercet rii. 
 Desf şurarea cercet rii 
conform priorit ilor stabilite:   
literatura  român  din 

A fost elaborat  metodologia general  a cercet rii. Au fost 
precizate profilurile de cercetare ale fiec rui cercet tor, în 
func ie compatibilitatea specializ rii cu axele de cercetare: 
Axa 2 – dr. Mihai Şleahti chi; 
Axa 3 – dr. Maria Şleahti chi, dr. Lucia urcanu; 
Axa 4 – drd. Ivan Pilchin; 



 

Republica Moldova din a doua 

jum tate a secolului XX şi din 
anii 1985-2010.  

Elaborarea şi definitivarea  
articolelor ştiin ifice (în func ie 
de norma angaj rii în proiect a 
fiec rui cercet tor). 
Diseminarea rezultatelor 

cercet rii. 

Axa 5 – dr. Lucia urcanu. 
Au fost elaborate planurile individuale de lucru. A început 
munca de cercetare. Au fost schi ate reperele teoretice ale 
cercet rii. A fost stabilit  normativele produselor ştiin ifice. 
Fiecare cercet tor a avut de publicat 1 articol ştiin ific în 
publica ii recunoscute. 
 

II. Desf şurarea cercet rii 
conform priorit ilor. 
Elaborarea şi definitivarea  
articolelor ştiin ifice (în func ie 
de norma angaj rii în proiect a 
fiec rui cercet tor).  
Analiza şi diseminarea 
rezultatelor par iale. 
Organizarea dezbaterii interne 

cu tema  „Literatura ca obiect 
al reprezent rilor‖ (octombrie 
2016). 

S-a desf şurat activitatea de cercetare. 
Au fost preg tite textele pentru publicare. 
Au fost diseminate rezultatele par iale ale cercet rii. 
S-a desf şurat activitatea de cercetare. 
Au fost publicate 29 de titluri: 

Diseminarea rezultatelor  - participare la 12 întruniri. 
 

IX. Lista lucr rilor ştiin ifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectual ) cu referin  la proiectul 
dat pe anul 2016 (conform formei 4 din structura raportului) 

Total publica ii – 29, din ele: 

Publica ii cu gir strict tiin ific - 10 

• - monografii na ionale – 1 

• - articole din reviste din  str in tate acreditate ştiin ific, categoria B+ - 2 

• - articole din reviste na ionale, categoria B – 2 

• - articole din reviste na ionale, categoria C – 3 

• - rapoarte şi rezumate publicate ale comunic rilor la congrese, conferin e, simpozioane, în 
culegeri (interna ionale) – 1 

Publica ii de specialitate - 19 

• - antologii na ionale – 2 

• - articole din alte reviste editate în str in tate – 9 

• - articole din alte reviste na ionale – 7 

• - articole în culegeri (interna ionale) – 2 

 

 

X. Relevan a rezultatelor ştiin ifice teoretice / aplicative ob inute (pîn  la 200 de cuvinte), 2016  

Se eviden iază valoarea teoretică, în compara ie cu lucrările existente în ară şi peste hotare, a 
rezultatelor ştiin ifice teoretice fundamentale, se eviden iază eficien a tehnico-economică ori socială, 
recomandările principale vizând implementarea rezultatelor ştiin ifice aplicative şi a elaborărilor 
tehnico-ştiin ifice executate, importan a şi impactul lor asupra dezvoltării ştiin ei, economiei şi culturii 
na ionale a  R. Moldova, beneficiarii rezultatelor. 
 

Monografia tiin ific  Tratat de analiză structurală a reprezentărilor sociale (autor Mihail leahti chi), 
publicat  la Editura tiin a este o lucrare de pionierat pentru întregul spa iul tiin ific românesc.  
Cercetarea specificului recept rii poeziei i romanului românesc scrise de scriitorii din Basarabia 
reflectat în istoriile literare de pe ambele maluri le Prutului reprezint  o prim  încercare de a stabili 
mecanismele prin care se creeaz  reprezent rile culturale despre valoarea produsului literar interriveran. 

Cercetarea reprezent rilor despre valoarea produc iei literare create prin intermediul politicilor 
editoriale este, de asemenea, o lucrare inedit  pentru tipul de cercet ri i analize practicate în câmpul 
tiin ific al Republicii Moldova. 

 



 

XI. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiin ifice teoretice / aplicative ob inute în cadrul proiectului în 
anul 2016 (pîn  la 300 cuvinte) 
Pe Axa 2. Structura reprezentărilor sociale au fost  stabilite  particularit ile transform rilor socio-culturale  

de dat  recent ;  a fost identificat  importan a conceptului de reprezentare social  în sesizarea şi 
interpretarea acestor transform ri. 
Pe Axa 3. Literatura din Basarabia şi receptarea critică şi istorico-literară  s-a constat c  în ce prive te 
receptarea evolu iei romanului românesc din Republica Moldova de dup  1989, istoriile literare publicate 
în stânga Prutului au r mas în urma dezvolt rii fenomenului: viziunea general  fixeaz  dou  momente 
esen iale: unul de la nivelul anului 1996 i altul de la nivelul anului 2004.   În ceea ce prive te receptarea 
poeziei din Basarabia în istoriile literare din dreapta Prutului, s-a constata c  istoriile literaturii române 
ap rute dup  1990 prezint  doar câteva nume ale poe ilor din Basarabia, apar inând, în mai cu seam  

genera iilor ‘60-‘70 i practicând, de cele mai multe ori o poetic  tradi ionalist . În consecin , se formeaz  
o reprezentare trunchiat  i, respectiv, gre it  despre poezia contemporan  din Basarabia. 
Pe Axa 5. Literatura din Basarabia şi receptarea ei prin politicile editoriale s-a constat prezen a  

unui interes sporit pentru poezia genera iilor care au debutat dup  anul 2000. Pe de alt  parte, cele mai 
importante edituri din Republica Moldova întreprind ac iuni de recuperare i revizuire a poeziei scrise în 
acest spa iu în a doua jum tate a secolului XX. Antologiile care au ap rut în ultimii ani schimb  
prejudecata criticii literare în imaginea unei poezii de cert  valoare literar , adecvat  timpului în care a fost 
scris , dar valabil  i pentru actualitatea literaturii. 

 

XII. Beneficiarul (ministere, institu ii de stat sau private, întreprinderi, etc.) 
Ministerul Educa iei al Republicii Moldova, Academia de tiin e a Moldovei, facult ile de filologie, 
psihologie din cadrul universit ilor, înv mântul preuniversitar etc. 

 

 

Conduc torul proiectului _____________________________, _________________ 
       (nume, prenume, grad, titlu ştiin ific)             (semn tura) 

 

  



 

Anexa 1.1. 

Fişa proiectului de cercet ri fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direc iei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Direc ia strategic  Patrimoniul Na ional şi dezvoltarea societă ii    
Proiectul  cu cifrul 15.817.06.07A  Studiul filologic al textelor religioase în limba română, 

publicate la Chişinău în secolul al XIX-lea 

II. Obiectivele proiectului  

Epistemologia fenomenelor culturale, istorice, lingvistice, literare, artistice. Studiul proceselor de 

evolu ie a limbii şi literaturii române 

III. Termenul execut rii  
01.01.2015 – 31.12.2018 

IV. Volumul total planificat al finan rii 
1100,0 mii lei 

V. Volumul finan rii pe perioada evaluat  (mii lei) 
Finan area planificată 75,8 mii lei Executată ( mii lei)  75,8 

VI. Subdiviziunile organiza iei executoare (laborator, sec ie, sector etc.) 
Laboratorul de Cercet ri tiin ifice „Filologie i hermeneutic ‖ al Facult ii de Litere 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, func ia în cadrul proiectului 
  

1. CONDREA  Iraida, cercet tor tiin ific principal 
2. CEMÂRTAN Claudia, cercet tor tiin ific coordonator 
3. GHERASIM Alexandra, cercet tor tiin ific superior 
4. OGLIND  Emilia, cercet tor tiinific superior 
5. MANOLII Adela, cercet tor tiin ific superior 
6. MO IN Octavian, cercet tor tiin ific 

7. BUTUC Marin, cercet tor tiin ific 

VIII. Sumarul activit ilor proiectului realizate în anul 2016  
 Activită i planificate 

 

Activită i realizate şi rezultate noi ob inute în cadrul 
proiectului (150 de  cuvinte) 

  

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Analiza comparativ  a textelor 
religioase publicate la Chi in u 
cu alte versiuni în limba 
român  sau cu origialul din 
care au fost traduse/reproduse.  

 

Studierea particularit ilor 
lexico-gramaticale, specifice 

fiec rui tip de publica ie 

 

Transcrierea/transferul din 

alfabetul slavon i redarea 
textului în varianta actual  de 
scriere, cu unele particularit i 
specific de transcriere a 

textelor vechi.   

 

S-a constatat c  în perioada 1812-1918 au ap rut 78 
de publica ii, printre care se num r  c r i liturgice cu mai 
multe edi ii. 

Au fost stabilite câteva ipuri de edi ii i anume: a) 
reeditarea textelor publicate anterior în limba român , de 
exemplu, Liturghierul, Evanghelia, Psaltirea .a., pentru 
care se indica pe foaia de titlu: s-au tipărit cartea aceasta, 

ce se numeşte Liturghie; s-au tipărit cartea aceasta, ce să 
numeaşte Psaltire;  de pe tălmăcire românească, carea 

mai b) c r i adaptate/completate cu anumite secven e, care 
cuprindeau men iuni de tipul: după aşezarea Molitvenni-

cului slovenesc; îndreptată întocma după rânduielile ce 
sânt aşăzate în căr ile sloveneşti; c) traduceri propriu-zise, 

care con in men iuni de tipul: s-au tălmăcit pe limba 

moldovenească; S-au tălmăcit de pe cea rusască.  
S-au studiat particularit ile morfo-sintactice speci-

fice textelor biserice ti cu caracter administrativ (Instruc ia 
blagocinului, 1827) 

Au fost transcrise cu alfabetul actual 2 texte – 

Instruc ia blagocinului (1827) i Acatistul Maicii 

Domnului (1909). 

 



 

IX. Lista lucr rilor ştiin ifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectual ) cu referin  la proiectul 
dat pe anul 2016  

1. CONDREA, I. Psaltirea publicată la Chi inău în 1907. În: Receptarea Sfintei Scripturi:  

între filologie, hermeneutic  i traductologie Lucr rile Simpozionului Internaional 
„Explor ri în tradi ia biblic  româneasc  i european ‖, IV. Ia i, 8-10 mai 2014. Ia i: 
Editura Universit ii „Alexandru Ioan Cuza‖, 2016, p.47-54. ISSN 2285-55-80 

2. CONDREA, I. Strategii lexicale în crea ia scriitorilor bilingvi (abordarea lexicului 
intraductibil). În: O via  de om în slujba literelor. In honorem Onufrie Vin eler – 85 de 

ani. Cluj-Napoca: Casa C r ii de tiin , 2015, p.123-130. ISBN 978-606-17-0905-2 

3. CONDREA, I. Structura primelor cări religioase în limba română, ipărite în Tipografia 
Exarhicească din Chi inău. În: Akademos, 2016, nr 1., p. 142-146. ISSN 1857-0461 

4. CONDREA, I. „Triodul‖ publicat la Chi inău în anul 1862. În: Conferin a ştiin ific  
na ional  cu participare interna ional  Integrare prin Cercetare şi Inovare, USM, 28-29 

septembrie, 2016. tiin e umanistice. CEP, USM, 2016, p. 3-6 

5. CONDREA , I. Structuri cu func ie apelativă în textul „Triodului‖. În: Cercet ri acuale de 
lingvistic  român . In memoriam Ion Dumeniuc – 80 de ani de la na tere. Chi in u: CEP 
USM, 2016, p.56-61. 

6. CEMÂRTAN, C. Calcuri semantice în textul Antologhion-ului editat în secolul al XIX-lea 

la Chişinău. În:  ІІ   : -    
 :   -  , 

 60-    І   
  (23  2016 .). – І :  І ; « І », 2016. 

- 212 ., p.148-150. 

7. CEMÂRTAN,C. Particularită i morfosintactice ale verbului în textul religios din secolul 
al XIX-lea.  În:  Simpozion Interuniversitar Probleme de Lingvistică, Literatură Română şi 
Glotodidactică, Chişin u, 2016, p.41-47. 

8. MANOLII, A. Elemente grece ti atestate în textele religioase publicate la Chi inău în 
secolul al XIX-lea. În: Conferin a ştiin ific  na ional  cu participare interna ional  
Integrare prin cercetare şi inovare, 28-29 septembbrie 2016, rezumate ale comunic rilor. 
Ştiin e umanistice. Chi in u 2016. –  P. 63-67. 

9. MO IN, O. Axiologia educa iei creştine : note de curs. Chişin u: CEP USM, 2016. 77 p. 
ISBN 978-9975-71-765-6. 

10. MO IN O.  Ecosofia : Note de curs. Chişin u : Cuvîntul-ABC, 2016. 147 p. ISBN 978-

9975-3133-1 

11. MO IN, O. Modalită i de catehizare a studen ilor: Modele şi experien e ale Universită ii 
de Stat din Moldova. În: Altarul Reîntregirii.  – Alba Iulia (România). 2016. Serie nou , 
An. XXI, nr. 2. P-55-66. 

 

12. OGLIND , E. Aspecte de morfosintaxă în textele „Evangheliei‖ (1912) i „Bibliei sau 

sfintei scripturi‖ (1990). În: Conferin a ştiin ific  na ional  cu participare interna ional  
Integrare prin cercetare şi inovare, 28-29 septembbrie 2016, rezumate ale comunic rilor. 
Ştiin e umanistice. Chi in u 2016. –  P. 57-60. 

13. OGLIND  E. Nivelurile func ionale ale unor moduri personale din perspectiva 
modalită ii implicite. În: Cercet ri actuale de lingvistic  român . In memoriam Ion 
Dumeniuc – 80 de ani de la na tere. Chi in u: CEP USM, 2016, p. 49 – 55. 

14. OGLIND  E. Corela ia dintre unele metode tradi ionale i cele moderne ale lingvisticii. 
În: Simpozion Interuniversitar Probleme de Lingvistic , Literatur  Român  i 
Glotodidactic . Chi in u, 2016, p. 178 – 182.  

 

 

X. Relevan a rezultatelor ştiin ifice teoretice / aplicative ob inute în 2016  

 

 

Studierea limbajului i a stilului religios este în Republica Moldova la început de cale. Dat fiind 
faptul c  în perioada sovietic  temtica religioas  era un tabu absolut pentru cercet tori, c r ile de 
cult, discursul religios în întregime au r mas în afara cercet rilor, fapt confirmat i de lipsa total  a 
publica iilor tiin ifice autohtone în domeniul discursului religios. Astfel,  în prezent suntem în 



 

situa ia de a ini ia astfel de cercetri, axându-ne pe studiul textelor publicate anume la Chi in u. 
Men ion m c , de exemplu, în România, textul i discursul religios reprezint  o arie de cercetare 
abordat  consecvent, exist  mul i speciali ti forma i i publica ii de valoare la aceast  tematic . De 
aceea, sunt importante contactele cu ace ti speciali ti prin intermediul manifest rilor tiin ifice. În 
prezent statul, coala, societatea acord  mult  aten iei educa iei moral-spirituale a tinerei genera ii, 
iar pentru aceasta este nevoie de studii temeinice i speciali ti bine preg ti i. Proiectul „Studiul 

filologic al textelor religioase în limba român , publicate la Chişin u în secolul al XIX-lea‖ vine s  
contribuie la valorificarea patrimoniului nostru de carte religioas  i la propagarea valorilor 
spirituale ale neamului nostru. În plan aplicativ, lucr rile se vor solda cu publicarea unor texte 

religioase din secolul XIX,  pentru a fi puse la îndemâna cât mai multor personae interesate.  
 

 

XI. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiin ifice teoretice / aplicative ob inute în cadrul proiectului în 
anul 2016 

 

Cercet rile efectuate în cadrul proiectului „Studiul filologic al textelor religioase în limba român , 
publicate la Chişin u în secolul al XIX-lea” au relevat importan a tematicii religioase în evolu ia scrisului 
în limba român . Aceste studii vor contribui la cunoa terea i asimilarea unei importante experien e 
acumulate pe parcursul ultimelor dou  secole în domeniul spiritual cre tin din ara noastr . 

O particularitate specific  a tip riturilor cu tematic  religioas , ap rute în secolul XIX – începutul 
secolului XX la Chi in u este faptul c  multe dintre aceste texte sunt traduceri din slavon  sau din rus , fapt 
care marcheaz  într-un anumit fel limbajul acestora. 

Studierea repertoriului de carte religioas , care s-a p strat în fondurile de la Chi in u demonstreaz  
faptul c  spre sfâr itul secolului XIX, în afar  de c r ile liturgice, se tip reau i lucr ri cu caracter juridic 
religios, destinate organiz rii vie ii biserice ti, multe c r i de catehizare (expunere a principiilor religiei 
cre tine) pentru diverse tipuri de destinatari, acatiste r spândite cu prec dere în spa iul ortodox rus, lucr ri 
pentru uzul clericilor .a. Unele dintre ele, cum ar fi „Acatistul acoperemântului maicii Domnului‖, 
„Instruc ia blagocinului‖, „Tipic bisericesc‖ prezint  interes nu doar pentru filologii care studiaz  limbajul 
bisericesc, dar i pentru cei care se ocup  cu istoria bisericii i a vie ii religiose în Basarabia. 

O activitate important  reprezint  transcrierea – redarea textului scris în limba român  cu alfabet 
slavon în ortografia contemporan . Cele dou  lucr ri transcrise – „Instruc ia blagocinului‖ i „Acatistul 
Preasfintei St pânei noastre Nascatoarei de Dumnezeu BUCURIA TUTUROR SCÂBI ILOR‖  urmeaz  a fi 
preg tite penru tipar.  

În ceea ce prive te limbajul c r ilor religioase studiate, s-au eviden iat, în primul rând, particularit ile 
lexico-gramaticale, identificându-se cuvintele i formele arhaice, care se mai men ineau în comunicarea 
religioas  în secolul XIX-începutul secolului XX. Studiul terminologiei  religioase, în plan comparat cu 
originalul din care s-a tradus, a demonstrat faptul c  în scrierile din aceast  perioad  exist  mul i termeni 
religio i de origine greac , prelua i prin filiera rus . 

 

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

 

De studiile elaborate în cadrul proiectului beneficiaz , în primul rând, studen ii i profesorii facult ilor de 
litere i istorie, în ale c ror planuri de studii figureaz  cursuri de istorie a limbii române, istorie a vie ii 
biserice ti, terminologie  i studiul textului. În cadrul Facult ii de Litere se desf oar  programul de 
masterat „Studii filologice i spiritualitate cre tin ‖, discursul religios este studiat în cadrul tezelor de master. 
Subiecte din acest domeniu sunt propuse i pentru tezele de licen . Pe parcursul derul rii proiectului va fi 
realizat  o lucrare de doctorat cu titlul „Adresarea în textul religios: funcii comunicativ-pragmatice‖.  
 

 

 

 



 

Anexa 1.1. 

Fişa proiectului de cercet ri fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direc iei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Patrimoniul na ional şi dezvoltarea societ ii, 15.817.06.20F Centre rezidenţiale şi aşezări rurale 
din silvostepa pruto-nistreană în mileniul I a. Chr. – prima jumătate a mileniului I p. Chr.  

II.Obiectivele proiectului  

Proiectul are ca scop studierea modului de amplasare a aşez rilor fortificate, care în 
ansamblu formau anumite centre reziden iale, în preajma c rora se situau aşez rile rurale. 
Studierea acestor centre va permite stabilirea anumitor legit i atât în sistemul defensiv al 
aşez rilor fortificate, dar mai ales în modul de amplasare a siturilor nefortificate amplasate aferent. 

Corelarea tuturor datelor ob inute din aceste centre vor constitui o baz  serioas  de date ce 
va permite elucidarea celor mai spinoase probleme din preistorie şi istorie antic  a spa iul pruto-

nistrean. 

Analiza, datarea şi interpretarea materialelor arheologice ca surse istorice, corelate cu 
relat rile autorilor antici, greci şi romani, va da posibilitatea de a încerca identificarea principalelor 

comunit i men ionate de sursele narative în aceste regiuni. 
Ca rezultat al cercet rilor în cadrul proiectului vor fi ob inute: 
- Materiale arheologice din diferite epoci care prezint  surse inedite. Încorporarea lor în 

rapoartele ştiin ifice preliminare despre rezultatele cercet rilor arheologice la fiecare 
obiectiv în parte vor constitui o imens  baz  de surse inedite care întrând în arhiva 
Muzeului Na ional de Istorie vor fi accesibile tuturor specialiştilor cât şi tineretului 
studios. 

- Vestigiile descoperite prin s p turile arheologice reconstituite şi conservate încadrate în 
fondurile Muzeului Na ional de Istorie for forma principalele mostre istorice pentru 
expozi ii permanente şi temporare. 

Încadrarea materialelor cercetate în circuitul ştiin ific vor contribui substan ial la lichidarea filelor 
albe din preistorie şi istoria antic . Aceste materiale vor constitui baza principal  pentru elaborarea 
manualelor de istorie na ional , materialelor intuitive pentru şcoal  şi centrele universitare. 

Concomitent aceste materiale popularizate prin mass media vor constitui o parte considerabil  a 
patrimoniului cultural. 

III. Termenul execut rii  
2015-2018 

IV. Volumul total planificat al finan rii 
(mii lei) 

V. Volumul finan rii pe perioada evaluat  (mii lei) 

Finan area planificată ( mii lei) 247,0 Executată ( mii lei) 247,0 

VI. Subdiviziunile organiza iei executoare (laborator, sec ie, sector etc.) 
Laboratorul de Cercet ri tiin ifice „Tracologie‖ 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, func ia în cadrul proiectului 
  

1. Niculi  Ion, dr. hab., prof. univ., cercet tor tiin ific principal  
2. Zanoci Aurel, dr., conf. univ., cercet tor tiin ific coordonator 
3. Matveev Sergiu, dr., conf. univ., cercet tor tiin ific coordonator 
4. Corobcean Andrei, cercet tor tiin ific 

5. B  Mihail, cercet tor tiin ific 

6. Burciu Stela, cercet tor tiin ific 

7. Bulgac Adriana, cercet tor tiin ific stagiar 
8. Savin Maria, tehnician cat. II 

VIII. Sumarul activit ilor proiectului realizate în anul 2016  
 Activită i planificate Activită i realizate şi rezultate noi ob inute în cadrul 

proiectului (150 de  cuvinte) 

  

1. Alcătuirea bazei de date Baza de date geospa iale acomodat  necesit ilor cercet rii 



 

geospa iale pentru siturile 
cercetate şi a catalogului 
materialelor provenite din 

siturile din spa iul cercetat. 
 

arheologice. 

Catalogul vestigiilor arheologice din siturile spa iului 
pruto-nistrean din mileniul I a. Chr. – prima jum tate a 
mileniului I p. Chr. 

 

2. Cercetări interdisciplinare la 
obiectivele din zona 

localită ilor Saharna- 

Horodişte- ipova, Stolniceni, 
Sobari. 

Analiza datelor cercet rilor geospa iale şi geomagnetice 
asupra siturilor studiate. Studii de arheologie a peisajului. 

Sistematizarea datelor antropologice. Discutarea şi 
publicarea rezultatelor. Raportul privind cercet rile 
arheologice de teren din anul 2015. 

3. Cercetări arheologice de teren. 
 

Extinderea suprafe elor cercetate prin s p turi la siturile 
din zona Saharna- îpova-Horodişte, Stolniceni, Lipoveni, 
Sobari.  

 

4. Prelucrarea materialelor din 

fondurile muzeelor din R.M. 

recoltate anterior în siturile de 
la Hansca, Stolniceni, 

Butuceni, Saharna, Sobari. 

Prelucrarea preliminar  a vestigiilor recoltate. Discutarea şi 
publicarea materialelor. 

Preg tirea studiului monografic „Habitatul din mileniul I 
a. Chr. în regiunea Nistrului Mijlociu‖ (II). 
Publicarea rezultatelor cercet rilor. 
Redactarea Raportului ştiin ific al Proiectului pentru anul 
2016. 

IX. Lista lucr rilor ştiin ifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectual ) cu referin  la proiectul 
dat pe anul 2016 (conform formei 4 din structura raportului) 

– monografii (na ionale / interna ionale),  
NICULI , I.; ZANOCI, A.; B , M. Evolu ia habitatului din microzona Saharna în mileniul I a. 
Chr., Chi in u: Bons Offices, 2016. 400 p. ISBN 978-9975-80-903-0. 

– manuale/ dic ionare/ lucr ri didactice (na ionale / interna ionale),  
– capitole în monografii şi culegeri (na ionale / interna ionale), 

MATVEEV, S. Organiza iile studen eşti şi rolul lor în via a social-politic . Istoria Universită ii de 
Stat din Moldova, Chişin u: CEP USM, 2016, 621-650. ISBN 978-9975-71-823-3. 

– articole din reviste cu factor de impact: 

- articole din reviste cu factor de impact mai mare 3 

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

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

- articole din reviste cu factor de impact             0,01-0,09 

articole din alte reviste editate în str in tate,  
COROBCEAN, A. Interpret ri entice ale monumentelor funerare din interfluviul pruto-nistrean de 

la mijlocul mileniului I a. Chr. Acta Terrae Fogarasiensis, 2015, vol. IV, 13-24. ISSN – 2285-5130. 

MATVEEV, S. Interpret ri etnice a vestigiilor arheologice din secolele II-IV p. Chr. din spa iul 
Pruto-Nistrean în istoriografia sovietic . Acta Terrae Fogarasiensis, 2015, vol. IV, 31-49. ISSN – 

2285-5130 

 

– articole din reviste na ionale: 
– categoria A,  

– categoria B,  

MATVEEV, S; PELIVAN, A. A.A. Nudelman – personalitate polivalent  a ştiin ei din RSSM. 

Revista Arheologică, serie nou , 2015, vol. XI, nr.1-2, 342-345. ISSN – 1857-016X. 

ZANOCI, A. Tipologia i evolu ia zidurilor din piatr  ale fortifica iilor hallstattiene târzii din 
spa iul tiso-nistrean. Revista Arheologică, serie nou , 2015, vol. XI, nr.1-2, 68-81. ISSN – 1857-

016X. 

– categoria C, 

MATVEEV, S.; VORNIC, V. Date preliminare privind cercet rile de salvare efectuate la Lipoveni 
(r-nul Cimişlia) în anul 2014. Arheologia preventivă în Republica Moldova, 2015, vol. II, 21-32. 

ISSN – 2345-1394. 



 

– articole din alte reviste na ionale  
– articole în culegeri (na ionale / interna ionale), 

COROBCEAN, A. Sistemul monetar în Imperiul Persan al Ahemenizilor. Conspecte Numismatice, 

VI, Chi in u: CEP USM, 2016, 3-7. ISBN 978-9975-71-851-6. 

NICULI , I.; ZANOCI, A.; B , M. Locuirea hallstattian  timpurie (Cozia-Saharna) în 
microzona Saharna, Republica Moldova. Culturi, procese şi contexte în arheologie. Volum 

omagial Oleg Levi ki la 60 de ani, Chişin u, 2016, 203-215. 

NICULI , I.; ZANOCI, A.; B , M. The horizon with incised pottery of the Holercani-Hansca 

type in the Middle Dniester River region. Mensch, Kultur und Gesellschaft von der Kupferzeit bis 

zur frühen Eisezeit im Nördlichen Eurasien. Beiträge zu Ehren zum 60. Geburtstag von Eugen 
Sava, Chişin u: Bons Offices, 2016, 295-317. ISBN 978-9975-87-101-3. 

NICULI , I.; ZANOCI, A. Burial Structures in the Forest Steppe Regions of the Prut-Dniester 

Area in the 12
th
/11

th
-3

rd
 Centuries BC. Funerary Practices During the Bronze and Iron Ages in 

Central and Southeast Europe. Proceedings of the 14
th
 International Colloquium of Funerary 

Archaeology in Čačak, Serbia, 24th
 - 27

th 
September 2015, Beograd - Čačak, 2016, 179-191. 

MATVEEV, S. Monedele oraşului Tyras şi prezen a lor în spa iul pruto-nistrean. Conspecte 

numismatice (VI), Chişin u: CEP USM, 2016, 8-14. ISBN 978-9975-71-851-6. 

MATVEEV, S.; VORNIC, V. Vase ceramice descoperite în necropola de tip Sântana de Mureş-

Černjachov de la Lipoveni (r-nul Cimişlia). Istorie, cultură şi cercetare, vol. I, Târgovişte: Cetatea 
de Scaun, 2016, 39-55. ISBN 978-606-537-335-8. 

URSU-NANIU, R.; COROBCEAN, A. Incinta fortificat  de la Stolniceni (raionul Hânce ti, Republica 
Moldova): o istorie a cercet rii arheologice. Istorie, cultură i civiliza ie, vol. I, Târgovi te: Cetatea de 
Scaun, 2016, 25-38. ISBN 978-606-537-335-8. 

VORNIC, V.; MATVEEV, S. O aşezare getic  descoperit  la Ciorna, r-nul Rezina. Culturi, 

procese şi contexte în arheologie. Volum omagial Oleg Levi ki la 60 de ani, Chişin u, 2016, 286-

293. ISBN 978-9975-136-00-6. 

 

– Rapoarte publicate / Teze ale comunic rilor la congrese, conferin e, simpozioane, în 
culegeri (na ionale / interna ionale), 

COROBCEAN, A. Etnoarheologia ceramicii i importan a ei în interpretarea etnocultural  a 
vestigiilor arheologice. Sesiunea tiin ifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală i 
Arheologie: Program. Rezumatele comunic rilor. Edi ia a III-a. Chi in u: CEP USM, 2016, 29. 
ISBN 978-9975-71-774-8. 

MATVEEV, S. O pies  de vestimenta ie din s. Bugeac. Sesiunea tiin ifică a Departamentului 
Istoria Românilor, Universală i Arheologie: Program. Rezumatele comunic rilor. Edi ia a III-a. 

Chi in u: CEP USM, 2016, 28-29. ISBN 978-9975-71-774-8. 

MATVEEV, S. Reflec ii ale „Dosarului trafican ilor de valut  din 1961‖ în RSSM. Al XVI-lea 

simpozion de numismatică. Programul şi rezumatele comunic rilor, 22-23 septembrie 2016, 

Chişin u, 2016, 63-66. ISBN 978-9975-87-130-3. 

MATVEEV, S. Începuturile arheologiei în RSSM. Conferin a ştiin ifică a Muzeului Na ional de 
Istorie a Moldovei (edi ia a XXVI-a), 20-21 octombrie 2016, Program. Rezumatele comunic rilor, 
Chişin u, 2016, 46. ISBN 978-9975-87-140-2. 

MATVEEV, S.; VORNIC, V. Considera ii preliminare privind cercet rile de salvare din anul 2015 
la situl arheologic Lipoveni II (r-nul Cimişlia). Conferin a ştiin ifică interna ională „Patrimoniul 
cultural: cercetare, valorificare, promovare‖, edi ia a VIII-a, Rezumatele comunic rilor, Chişin u, 
2016, pag. 31-32. ISBN 978-9975-84-014-9. 

MATVEEV, S.; SPRÎNCEAN, V. Investiga ii spectroscopice ale materialului tegular roman din 
regiunea pruto-nistrean . Conferin a Na ională „Artă şi meşteşug. Atelierele ceramice din 
provinciile Dacia şi Moesia Inferior‖, 23-25 iunie 2016. Ghidul Conferin ei, Cluj-Napoca, 2016, 

46-47. 

MUNTEANU, O.; ZANOCI, A. „Valuri‖ getice cu urme de arsur  din spa iul pruto-nistrean. 

Simpozionul na ional din Valea Alunului, „Fortifica ii arse – incendiu, tehnologie de edificare sau 

act simbolic?‖, edi ia a III-a, 6-8 mai 2016, Alun, jud. Hunedoara. Program şi rezumate, Alun, 
2016, 25-26. 

NICULI , I. Constituirea entit ilor trace: probleme i sugestii. Conferin a interna ională 
„Raporturi identitare în spa iul românesc din perspectiva istorică: coli i interpretări‖. 



 

Programul i rezumatele comunic rilor, Chi in u: CEP USM, 2016, 15-17. ISBN 978-9975-71-

844-8. 

NICULI , I., COROBCEAN, A. Problema identific rii entit ilor etnice în preistorie i 
antichitate. Studiu de caz. Conferin a interna ională „Raporturi identitare în spa iul românesc din 
perspectiva istorică: coli i interpretări‖. Programul i rezumatele comunic rilor, Chi in u: CEP 
USM, 2016, 33-34. ISBN 978-9975-71-844-8. 

NICULI , I.; ZANOCI, A.; B , M. Funeral constructions and rituals – indicators of social 

differentiation in the area East of the Prut in the 6
th
-3

rd
 centuries BC. 15th International 

Colloquium of funerary archaeology „Interdisciplinary Methods of Research for Prehistoric and 

Protohistoric Funerary Monuments‖ (Br ila, 20th
-22

nd
 May 2016). Programme and Abstracts, 

Br ila, 2016, 18-19. 

NICULI , I.; ZANOCI, A.; B , M. Situri arheologice din epoca fierului în preajma satului 
Mihuleni, raionul Şold neşti. Conferin a ştiin ifică interna ională „Patrimoniul cultural – 

cercetare, valorificare, promovare‖ (Edi ia a VIII-a) (Chişin u, 31 mai - 2 iunie 2016). Program şi 
rezumatele comunic rilor, Chişin u, 2016, 33-34. ISBN 978-9975-84-014-9. 

NICULI , I.; ZANOCI, A.; B , M. Situri fortificate din microzona ahn u i - areuca - 

Rezina. Sesiunea tiin ifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală i Arheologie: 

Program. Rezumatele comunic rilor. Edi ia a III-a. Chi in u: CEP USM, 2016, 21-22. ISBN 978-

9975-71-774-8. 

NICULI , I.; ZANOCI, A.; B , M., COTRU , A. Situl fortificat Saharna- igl u „Cetate‖. 
In: Conferin a ştiin ifică a Muzeului Na ional de Istorie a Moldovei, 20-21 octombrie 2016. 

Rezumatele comunic rilor, hişin u, 2016, 38-40. 

VORNIC, V.; MATVEEV, S.; BODEAN, S. Un complex sarmatic descoperit la M lc u i (com. 
D rc u i, r-nul Soroca) Conferin a ştiin ifică interna ională „Patrimoniul cultural: cercetare, 
valorificare, promovare‖, edi ia a VIII-a, 31 mai-2 iunie 2016. Rezumatele comunic rilor, 
Chişin u, 2016, pag. 44-45. 978-9975-84-014-9 

ZANOCI, A. Problema „valurilor vitrificate‖ în istoriografia est-european . Simpozionul na ional 
din Valea Alunului, edi ia a III-a. „Fortifica ii arse – incendiu, tehnologie de edificare sau act 

simbolic?‖, 6-8 mai 2016, Alun, jud. Hunedoara. Program şi rezumate, 40-41. 

ZANOCI, A. Fortifica iile culturilor Gáva-Holihrady şi Cozia-Saharna din spa iul est-carpatic: 

studiu comparativ. Conferin a interna ională „Raporturi identitare în spa iul românesc din 

perspectivă istorică: şcoli şi interpretări‖, 3-5 noiembrie 2016. Programul şi rezumatele 
comunic rilor, Chişin u, 2016, 31-33. 

 

X. Relevan a rezultatelor ştiin ifice teoretice / aplicative ob inute (pîn  la 200 de cuvinte), 2016  

Se eviden iază valoarea teoretică, în compara ie cu lucrările existente în ară şi peste hotare, a 
rezultatelor ştiin ifice teoretice fundamentale, se eviden iază eficien a tehnico-economică ori 
socială, recomandările principale vizând implementarea rezultatelor ştiin ifice aplicative şi a 
elaborărilor tehnico-ştiin ifice executate, importan a şi impactul lor asupra dezvoltării ştiin ei, 
economiei şi culturii na ionale a  R. Moldova, beneficiarii rezultatelor. 

În baza analizei datelor ob inute prin studierea ortofotoplanurilor, peisajului arheologic şi 
investiga iilor arheologice de amploare a devenit posibil  eviden ierea majorit ii siturilor din 
regiunea sudului Nistrului mijlociu. Cartarea  monumentelor arheologice descoperite a permis 

determinarea tabloului demografic, ce s-a perindat pe parcursul mileniului I a. Chr. şi a caracterului 
sistemului de construire a centrelor şi zonelor reziden iale.  

Cercet rile interdisciplinare au pus în valoare  materiale, analiza c rora a dat posibilitatea de a 
contura amplasarea cartierelor locative şi auxiliare gospod reşti în aşez ri. Prin investiga iile 
magnetometrice s-a eviden iat spa iile de maxim  concentrare a edificiilor locative, iar prin analiza 
probelor de sol s-a localizat locurile destinate pentru sediul animalelor.  

Cele mai timpurii stabilimente din sec. XII-XI a. Chr. sunt marcate prin siturile de la Saharna 

Mare/Dealul M n stirii, Saharna La Şan  şi Saharna Mic . În secolele X-IX a. Chr aşez rile îşi 
m resc suprafa a de locuire crescând şi numeric. Ele sunt prezentate de siturile Saharna – igl u, 
Saharna Mare şi Saharna Mic . Perioada secolelor VIII-VII a. Chr. se eviden iaz  mai greu, fiind 
identificat  doar la Saharna Mare şi Saharna- igl u. Apogeul evolu iei a fost atins în sec. IV-III/II 

a. Chr. când au ap rut un şir de aşez ri civile şi înt rite. 
 



 

 

XI. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiin ifice teoretice / aplicative ob inute în cadrul proiectului în 
anul 2016 (pîn  la 300 cuvinte) 
 

Descoperirea şi studierea în anul 2016 a aşez rii înt rite Saharna- igl u „Cetate‖ a completat veriga 
lips  în linia de fortificare a malului drept al Nistrului din zona „Saharna‖, care începea cu situl fortificat 
Stohnaia IV şi se finisa cu cetatea Saharna „Hulboaca‖, încorporând 9 aşez ri înt rite. În aşa mod s-a stabilit 

c  în secolele IV-III a. Chr. în sudul regiunii Nistrului mijlociu se contureaz  un spa iu cu o densitate 
demografic  consistent . Majoritatea covârşitoare a siturilor fortificate a fost amplasat  conform unui plan 
strategic bine determinat, care include: componen a militar , comercial  şi economic -rural . La fondarea 
acestor centre strategice s-a luat în calcul relieful regiunii, obstacolele naturale: canioanele ce br zdau spa iul 
de la vest spre est, scurgându-se în Nistru, platourile înalte ce dominau în zon , malurile înalte şi stâncoase 
ale albiei nistrene etc.  

Investiga iile de teren din incinta fortificat  de la Stolniceni p streaz  deschis  problema controversat  a 
func ionalit ii acesteia. Au fost descoperite noi complexe care prezint  aglomera ii de schelete umane 

suprapuse. Una dintre ele ilustreaz  un amestec bulversat de oase umane i animale. În toate cazurile, în lipsa 
unei ordini reconstituite, este prezent material ceramic caracteristic secolelor IV-III a. Chr. Limitele 

cronologice stabilite pân  acum sunt dep ite doar de o fibul  din bronz argintat care tr deaz  o perioad  mai 
recent , descoperire care, deocamdat , nu poate determina schimbarea dat rii sitului. 

Cercet rile arheologice la situl de la Lipoveni au eviden iat noi niveluri de locuire, concretizându-se 

limitele cronologice i apartenen a cultural  ale celor cunoscute prin s p turile anterioare i periegheze. A 
fost colectat un bogat material din piese de inventar i ceramic , care permite identificarea unor tr s turi 
socio-culturale i cronologice specifice pentru locuirea din regiunea de sud a silvostepei pruto-nistrene. 

 

 

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

Ministerul Culturii, Muzeul Na ional de Istorie a Moldovei, institu iile de înv mânt din raionul Rezina, 

administra ia local  din raioanele Rezina, Hânce ti, Cimi lia. 
 

 

 



 

Anexa 1.1. 

Fişa proiectului de cercet ri fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direc iei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Direc iei strategic  16.06 „Patrimoniul na ional şi dezvoltarea societ ii” 

„Valorizarea patrimoniului naţional documentar al Republicii Moldova (surse istorico-

religioase)” cod. 15.817.06.22F 

II. Obiectivele proiectului  

1.Depistarea, sistematizarea şi analiza materialelor documentare din diferite institu ii şi colec ii 
particulare. 

2. Elaborarea unor serii de documente tematice care ar servi drept instrument de lucru pentru 

cercetarea istoric  şi educa ia istoric  şi civic  a tinerei genera ii. 
3. Publicarea volumelor de documente ce vor con ine surse informa ionale nevalorificate pân  la 
moment, dar cu o pondere semnificativ  pentru ştiin a istoric .   
4. Punerea în circuitul ştiin ific na ional şi interna ional a surselor documentare.  
Elementul novator const  în aplicarea unor mecanisme concrete de cercetare care vor permite 

colectarea şi publicarea materialului inedit, fiind astfel efectuat  tentativ  concret  de racordare a 
acestui segment pentru progresul cercet rii şi educa iei istorice la standardele europene de 
valorificare a materialului documentar. 

Un asemenea proiect este interdisciplinar, aşa cum acesta îmbin  în sine metode de cercetare 
istoric  cu uneltele de lucru din domeniul arhivisticii, având în acelaşi timp şi un con inut orientat 
spre diferite discipline. 

Consider m obiectivul digitiz rii materialului de arhiv  acumulat şi prelucrat drept unul de 
pionierat pentru Republica Moldova. 

Proiectul este conceput astfel încât s  con in  un ciclu finit adic  de la depistarea sursei 
documentare şi pân  la publicarea acesteia, adic  punerea la dispozi ie a instrumentului de lucru 
specialiştilor. 

III. Termenul execut rii  
01.01.2016 - 31.12.2016 

IV. Volumul total planificat al finan rii 
(mii lei) 

V. Volumul finan rii pe perioada evaluat  (mii lei) 
Finan area planificată ( mii lei) 71,0 Executată ( mii lei)  71,0 

VI. Subdiviziunile organiza iei executoare (laborator, sec ie, sector etc.) 
Laboratorul de Tracologie 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, func ia în cadrul proiectului 
  

 Ion Gumenîi, Cercet tor ştiin ific coordonator  
Emil Dragnev , Cercet tor ştiin ific coordonator 
Suveic  Svetlana, Cercet tor ştiin ific superior 
Cojocaru Ludmila , Cercet tor ştiin ific superior 
Bercu Igor, Cercet tor ştiin ific stagiar  
Roitman Alexandru,  Cercet tor ştiin ific stagiar 
Bocaciuc Ana , Laborant superior 

VIII. Sumarul activit ilor proiectului realizate în anul 2016  
 Activită i planificate Activită i realizate şi rezultate noi ob inute în cadrul 

proiectului (150 de  cuvinte) 

  

1. 

 

 

 

 

2. 

Studierea bibliografiei, 

formularea principiilor, in baza 

c rora va fi selectat si preg tit 
pentru publicare materialul 

colectat. 

 Investiga ii în A.N.R.M. şi în 

Principalul rezultat preconizat al proiectului 

Studierea şi valorificarea patrimoniului documentar al 
Republicii Moldova este preg tirea pentru  publicare a 
volumului ―Istoria m n stirii Neam  şi Secu, vol. III. de 
Andronic Popovici‖.  
 Volumul va prezenta un instrument de lucru, întrucât 



 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

arhivele de peste hotare, 

prelucrarea surselor 

documentare şi preg tirea 
materialelor. 

Aprecierea şi valorizarea 
materialului şi patrimoniului 
na ional documenta prelucrat. 

Tehnoredactarea şi redactarea 
documentelor şi textelor. 

deschide perspectiva unor cercet ri în domeniul istoriei 
ecleziastice, ce la moment este pu in cercetat, la care se 
adaug  evident şi importan a personalit ii lui Paisie 

Velicicovski În primul rând lucrarea reprezint  un izvor de 
studierea a istoriei vie ii religioase în acest spa iu, cât şi a 
vie ii monahale ca institu ie în cadrul organismului 
bisericesc.În al doilea rând lucrarea în sine este interesant  
dat fiind unicitatea unui astfel de gen de lucr ri, constituind 
astfel un izvor propriu  dar şi o lucrare de sintez  cu 
expunerea anumitor pozi ii de c tre autor. În al treilea rând 
lucrarea con ine în sine o serie de documente inedite care 
sunt citate sau la care se face referin . 

IX. Lista lucr rilor ştiin ifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectual ) cu referin  la proiectul 
dat pe anul 2016 (conform formei 4 din structura raportului) 

 

Lista publica iilor se prezint  în ordine alfabetic  şi va fi structurat  separat  
– monografii (na ionale / interna ionale),  
Gumenâi Ion. Comunită ile Romano-catolice, protestante şi lipoveneşti din Basarabia în secolul al 
XIX-lea. Ch.:Lexon Prim, 2016, 350 p. ISBN 978-9975-3102-8-4. 

Arhimandrit Andronic Popovici. Istoria Sfintelor mănăstiri Neam  şi Secu. Ch.:Lexon Prim, 2016, 

344p. ISBN 978-9975-139-01-4; ISBN  978-9975-139-02-1. 

– manuale/ dic ionare/ lucr ri didactice (na ionale / interna ionale),  
– capitole în monografii şi culegeri (na ionale / interna ionale),  

DRAGNEV, E., Rela iile interna ionale ale Universit ii de Stat din Moldova. În: Ion Eremia 
(coord.), Istoria Universită ii de Stat din Moldova, Ch:. CEP USM, 2016, pp. 222-241. ISBN 978-

9975-71-823-3. 

GUMENÂI, I., Cadrele didactico-ştiin ifice de la Universitatea de Stat din Moldova. În: Ion 
Eremia (coord.), Istoria Universită ii de Stat din Moldova, Ch:. CEP USM, 2016, pp. 360-392. 

ISBN 978-9975-71-823-3. 

– articole din reviste cu factor de impact: 

• articole din reviste cu factor de impact mai mare     3 

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

SUVEIC , S. Paul A. Shapiro, The Kishinev Ghetto, 1941-1942. A documentary History of 

the Holocaust in Romania‘s Contested Borderlands, Tuscaloosa, Alabama, The University of 
Alabama Press, 2015, 22 illustrations, including one map, 280 p., Jahrbücher für Geschichte 
Osteuropas. jgo.e-reviews 6 (2016), 2, 46-48. ISSN 0021-4019 

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

• articole din reviste cu factor de impact                    0,01-0,09 

Gumenâi I., L’amministrazione zarista, la comunita lipovena e l’immagine del potere 
imperiale în Transylvanian Review, spupliment nr. 1, vol. XXIV, spupliment nr. 1, 2015, p. 
106-116. 

– articole din alte reviste editate în str in tate,  
BERCU I. Andronic Popovici i perioada de ve uire la M n stirea Secu, Buletin informa ional al 
Simpozionului Na ional. Rolul Mănăstirii Secu în via a religioasă a ării Moldovei. 2016. nr. II, p. 

93-100, ISSN 2392 – 6988 ISSSN-L 2392 -6988. 

GUMENÂI, I., Întemeiera şi împropriet rirea Schitului lui Zosima reflectate în lucrarea lui 
Andronic Popovici ―Istoria M n stirii Neam  şi Secu‖. Buletinul informativ al Simpozionului 

Na ional „Rolul Mănăstirii Secu în via a religioasă a ării Moldovei‖. 2016, vol. II, 87-93. ISSN 

2392 – 6988 ISSSN-L 2392 -6988. 

ROITMAN, A., Violen ele (anti)evreieşti din Basarabia în anii 1881-1882, Arhiva Moldaviae, 

2016, VIII, pp.51-69. ISSN 2067-3930. 

Svetlana Suveica, The Local Administration in Transnistria and the Holocaust: Two Case Studies, 

Holocaust, în „Studii i cercet ri‖, vol. VII, nr. 1(8) (2015), 97-111. ISSN: 2065-6602. 



 

SUVEICA, S. Institutions in a Time of Extremes: Local Administration in Bessarabia and 

Transnistria (1939 –1945). IOS Newsletter,  2015, 3, 2-3 

SUVEICA, S. Institutions in a Time of Extremes: Local Administration in Bessarabia and 

Transnistria (1939 –1945). Forschung und Entwicklung am IOS. Projektübersicht für die 
Begehung durch den Wissenschaftsrat, 26.-28. October 2015, 13. 

– articole din reviste na ionale: 
• categoria A,  

• categoria B,  

GUMENÂI, I., România în jocul diplomatic al Imperiului Rus la începutul Primului R zboi 
Mondial. Studia Universitatis Moldaviae. 2016, Nr. 4(94),.211-2017. ISSN online 2345-1009. 

SUVEIC , S. „P trun i de sim ul datoriei‖?! Despre loialitatea func ionarilor publici din 
Basarabia în anul 1940. Tyragetia, s.n., vol. X [XXV], 2016, 2, 257-266. ISSN: 1857-0240 

• categoria C, 

– articole din alte reviste na ionale  
BERCU I. Considera ii privind regimul juridic al nemusulmanilor din kazâ-lele otomane de pe 

teritoriul rii Moldovei (sfâr itul secolului al XV-lea – începutul secolului al XIX-lea). Buletinul 

tiin ific al Universită ii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. Edi ie semestrială. Seria 
tiin e Sociale. Nr. 2 (2) 2015, p. 20-27, ISSN 2345-1858, E-ISSN 2345-1890. 

Alexandr Roitman. Locaşele de cult mozaice în legisla ia imperial  rus  în decursul sec. XIX. 
Cazul sinagogii din B cioi, jud. Chişin u, gubernia Basarabia, în Buletin Ştiin ific al Tinerilor 
Istorici, Serie nou , II (VII), Chişin u, 2013, p. 299-308 ISSN 1857-4947 

– articole în culegeri (na ionale / interna ionale), 
BERCU I. Via a religioas  în raialele otomane de pe teritoriul rii Moldovei (secolului al XVIII-
lea – începutul secolului al XIX-lea). În: Identită i na ionale în dialog intercultural: unitate prin 
diversitate. Resp. de ed. Ion Gumenâi, Sorin Şipoş,  Ch.: ―Bons Offices‖, 2016. pp. 45-59.  

BERCU I. Politici imperiale otomane în „re
,âya-lele‖ din spa iul Pruto-nistrean (sfâr itul secolului 

al XV-lea – începutul secolului al XIX-lea). În: Conferin ă tiin ifică interna ională. Perspectivele 
integrării în spa iul european al cercetării i educa iei. 7 iunie 2016. Volumul II. Cahul: 2016, pp. 

319-324. 

DRAGNEV EMIL, La littérature prophétique eschatologique byzantine dans les Pays Roumaines 

(XVe – XVIe siècles).  Remarques préliminaires, In: Tradi ii istorice româneşti şi perspective 
europene: in honorem academician Ioan-Aurel Pop (coord. Şipoş S., Cepraga D., Gumenâi I.,) 
Oradea-Chişin u: Editura Universit ii din Oradea/Editura Universit ii de Stat din Moldova, 2015, 
pp. 275-291.  

GUMENÂI I., Structura şi evolu ia comunit ii catolice din Basarabia între 1812-1828, 

În:Polonezii în Moldova. Istorie şi contemporanietate. Culegri de studii şi documente, 

Chişin u.Poznan-Warszawa, 2015, pp. 154-175. 

GUMENÂI, I., Apartenen a religioas  ca indiciu al identit ii na ionale(Cazul minorit ilor 
religioase din Basarabia). În: Identită i na ionale în dialog intercultural: unitate prin diversitate. 

Resp. de ed. Ion Gumenâi, Sorin Şipoş,  Ch.: ―Bons Offices‖, 2016. pp. 79- 87. 

GUMENÂI, I., Cercet ri interdisciplinare în cadrul istoriei: studii istorico-religioase cu referire la 

Basarabia. În: Şcoala interna ională de metodologie în ştiin e socio-umanistice. Ch.: CEP USM, 

2016. pp. 260-274; 

GUMENÂI, I., Comunitatea lipoveneasc  din Basarabia între administra ia arist  şi perceperea 
puterii imperial. În: Conferin a ştiin ifică interna ională „Ştiin ă, educa ie, cultură‖. vol. II, Cahul: 

―A&B Poligraf‖, 2016. pp. 256-261. 

– rapoarte publicate/Teze ale comunic rilor la congrese, conferin e, simpozioane, în 
culegeri (na ionale / interna ionale), 

BERCU I. Propriet ile m n stirii Neam  în spa iul Pruto-nistrean în baza „Istoria sfintelor 
m n stiri Neam  i Secu‖ a arhimadridului Andronic Popovici (de la înfiin are pân  în anul 1779), 
Sesiunea tiin ifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală i Arheologie, III edi ia. 
Program rezumatele comunic rilor. Chi in u 2016, p. 39-40. ISBN 978-9975-71-774-8. 

BERCU I. Kantemir Mîrza – solu ia politic  a Por ii Otomane împotriva hân-ilor din Crimeea în 
spa iul nord-pontic. Conferin ă interna ională. Raporturi identitare în spa iul românesc din 
perspectiva istorică. coli i interpretări. Programul i rezumatele comunicării / Reports of 



 

identity in the Romanian space in historical perspective: schools and interpretations. Programme 

and abstracts. Chi in u, 3-5 noiembrie 2016. ISBN 978-9975-71-844-8. 

DRAGNEV, E., Identit i entice i catholocism ortodox în pictura mural  din Moldova secolelor 

XV-XVI, Raporturi identitare în spa iul românesc: coli i interpretări / Reports of identity in the 
Romanian space in historical perspective: schools and interpretations. Programul i rezumatele 
comunic rilor/Programme and abstracts, Cni in u, 3-5 noiembrie 2016, 2016, Ch:. pp. 35-36. 

ISBN 978-9975-71-844-8. 

GUMENÂI, I., Locul institu iilor superioare de înv mânt în educa ia ateist  sovietic . Conferin a 
ştiin ifică înterna ională Istoria ştiin ei universitare: de la abilită i propagandistice la paradigma 

noilor sisteme de valori europene – Consacrată aniversării 70 de ani de la înfiin area USM, 2016, 

Ch.: pp.32-33.ISBN 978-9975-71-831-8. 

GUMENÂI, I., Editarea operei arhimandritului Andronic Popovici. Studiu de caz. Congresul 

Na ional al Istoricilor Români pe http://cnir.conference.ubbcluj.ro/sectiuni-cnir-2/ 

GUMENÂI, I., De la general la particular. Politica religioas  a Imperiului Rus în Basarabia. 
Congresul Na ional al Istoricilor Români pe http://cnir.conference.ubbcluj.ro/sectiuni-

cnir/comunitatile-istorice-romanesti-din-vecinatatea-romaniei-istorie-si-perspective/ 

GUMENÂI, I., Politica Imperiului Rus fa  de str ini şi heterodocşi. Cazul Basarabiei. Conferin a  
interna ională „Raporturi identitare în spa iul românesc‖, 2016, Ch.: CEP USM, p.46. ISBN 978-

9975-71-844-8. 

GUMENÂI, I., Regimul comunist şi lupta împotriva religiozit ii: noile ritualuri sovietice. 
Sesiunea ştiin ifică a departamentului istoria românilor, universală şi arheologie edi ia III, 2016, 

Ch.: CEP USM, pp.62-63. ISBN 978-9975-71-774-8. 

 

X. Relevan a rezultatelor ştiin ifice teoretice / aplicative ob inute (pîn  la 200 de cuvinte), 2016  

Se eviden iază valoarea teoretică, în compara ie cu lucrările existente în ară şi peste hotare, a 
rezultatelor ştiin ifice teoretice fundamentale, se eviden iază eficien a tehnico-economică ori 
socială, recomandările principale vizând implementarea rezultatelor ştiin ifice aplicative şi a 
elaborărilor tehnico-ştiin ifice executate, importan a şi impactul lor asupra dezvoltării ştiin ei, 
economiei şi culturii na ionale a  R. Moldova, beneficiarii rezultatelor. 

Impactul public rii volumului ―Istoria m n stirii Neam  şi Secu, vol. III de Andronic 
Popovici‖ ca o lucrare interdisciplinar   va fi sim it la nivel de informare a comunit ii na ionale şi 
interna ionale. Acest lucru ni se pare important ast zi, când în Republica Moldova  lucr ri şi 
izvoare cu referire la istoria bisericii sunt inc  într-un num r foarte mic.  
Odat  publicat, materialul va fi valorificat prin diverse c i: 
- va servi drept sprijin documentar important în realizarea de lucr ri cu caracter ştiin ific, 
educa ional şi de popularizare; 
- studiile ştiin ifice ap rute în ar  şi peste hotare se vor extinde nu numai cronologic, dar şi 
tematic, aşa cum noile surse publicate vor oferi posibilit i de abordare multidisciplinar  şi din mai 

multe unghiuri de vedere; 

Valorizarea materialului arhivistic privind istoria inutului este crucial  pentru perfec ionarea 
educa iei istorice şi civice din regiune. 

inta proiectului este corpul ştiin ifico-didactic al institu iilor de înv mânt, studen i şi doctoranzi 
de la facult ile de istorie, profesorii de liceu, precum şi to i cei interesa i de istorie. Ştiin a istoric  
moldoveneasc  se vrea inclus  în medul ştiin ific interna ional, iar valorificarea documentar  a 
patrimoniului na ional este un pas salutabil de c tre colegii de peste hotare care au remarcat în 
diferite rânduri caracterul limitat al surselor primare disponibile cercet torilor. 

 

XI. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiin ifice teoretice / aplicative ob inute în cadrul proiectului în 
anul 2016 (pîn  la 300 cuvinte). 
Pornind de la sarcinile puse şi rezultatele preconizate a fost parcurs  o list  a lucr rilor istoriografice de 
epoc  şi care prezint  evident interes pentru cercetarea în cauz . 
De asemenea au fost efectuate lucr ri de cercetare, de depistare şi prelucrare a unor surse documentare deja 
editate.   

A fost de asemenea efectuat  o consultare major  a unor inventare de documente a Arhivei Na ionale a 
Republicii Moldova fiind puse în eviden  principalele manuscrise a operei date ce urmeaz  a fi incluse în 
volumul de documente.  

http://cnir.conference.ubbcluj.ro/sectiuni-cnir-2/
http://cnir.conference.ubbcluj.ro/sectiuni-cnir/comunitatile-istorice-romanesti-din-vecinatatea-romaniei-istorie-si-perspective/
http://cnir.conference.ubbcluj.ro/sectiuni-cnir/comunitatile-istorice-romanesti-din-vecinatatea-romaniei-istorie-si-perspective/


 

Au fost efectuate de asemena şi o serie de lucr ri aferente: Prelucrarea materialului istoriografic existent, a 
principalelor colec ii de documente editate şi investiga iile în arhivele Republicii Moldova şi de peste 
hotare în vederea depist rii noilor documente. 
Dat fiind c  volumul trei al lucr rii are ca subiect prima parte din via a şi activitatea lui Paisie Velicikovski 
am stabilit c  Paisie Velicikovski dar mai ales ceea ce a promovat el adic  Rug ciunea Inimii sau 
rug ciunea lui Isus, cât  şi forma şi modalitatea practic rii ei. Dup  cum ştim aceast  rug ciune a avut şi 
are un rol foarte important în via a spiritual  a monahilor, cât şi a credincioşilor de rând .Aceasta s-a 

observat de-a lungul istoriei bisericeşti, întâlnind aceast  practic  spiritual , numit  şi ―art  
duhovniceasc ‖ la majoritatea Sfin ilor P rin i .Mai mult decât atât pentru ei aceast  rug ciune s-a 

transformat într-o practic  ontologic  f r  de care constatau c  este foarte greu s  cunoşti transcendentul.  
Deci, putem spune c  p rintele Paisie a adunat ca o albin  nectarul florilor spiritualit ii ortodoxe de pân  
la el  şi şi-a expus propria înv tur  şi practic  folosindu-le drept baz  şi argument.  
„ Numit de Nicolae Iorga în zorii veacului nostru curentul paisian şi paisianism , acest val de reînnoire a 
vie ii duhovniceşti ortodoxe , cu vaste implica ii şi consecin e de ordin cultural , poate s  fie înscris  ca un 
moment aparte în orice viitoare istorie a Europei secolului al XVIII- lea ce se vrea conform  cu întreaga 
realitate a timpului.‖ Este primul curent de spiritualitate creştin  şi de cultur  care îşi are r d cinile în 
p mântul românesc şi care hr nindu-se din sevele tradi iilor noastre , a dobândit r spândire şi a rodit în tot 
spa iul Ortodoxiei. 

 

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

Beneficiarii rezultatelor proectului sunt mai multe categorii profesionale şi sociale, dintre care: 
istorici, profesori de istorie, cercet tori din domeniul ştiin elor socio-umane, studen i, doctoranzi şi 
masteranzi, cercul larg de cititori interesa i de istoria inutului. În acest sens beneficiari institu ionali ai 
proiectului pot fi considera i: Ministerul Educa iei şi Ministerul Culturii ai Republicii Moldova, Institu iile 
de înv mânt superior din Republica Moldova, precum şi institu iile preuniversitare.     

 

 

 

Conduc torul proiectului _____________________________, _________________ 
       (nume, prenume, grad, titlu ştiin ific)             (semn tura) 

 



 

Anexa 1.1. 

Fişa proiectului de cercet ri fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direc iei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Direc ia strategic  16.06 „Patrimoniul na ional şi dezvoltarea societ ii” 

Proiectul 15.817.06.24F Istoricul înv mântului superior din Republica Moldova prin 
institu ii: Universitatea de Stat din Moldova 

II. Obiectivele proiectului  

Studierea şi valorificarea evolu iei înv mântului superior din Republica Moldova prin prisma 
dezvolt rii Universit ii de Stat din Moldova 

III. Termenul execut rii  
02.01.2015 – 31.12.2018 

IV. Volumul total planificat al finan rii 
 

V. Volumul finan rii pe perioada evaluat  (mii lei) 
70,9 mii lei 70,9 mii lei 

VI. Subdiviziunile organiza iei executoare (laborator, sec ie, sector etc.) 
LC  Tracologie 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, func ia în cadrul proiectului 
 Eremia Ion – Cercet tor tiin ific principal 
 Cocârl  Pavel – Cercet tor tiin ific coordonator 
 Rotaru Liliana – Cercet tor tiin ific superior 
 Tomule  Valentin – Cercet tor tiin ific superior 
 Junghietu Elena – Cercet tor tiin ific stagiar 
 Diacon Tatiana – Cercet tor tiin ific stagiar 
 Rozmari a Dana – Laborant superior 

 Ursu Rodica – Cercet tor tiin ific superior 
VIII. Sumarul activit ilor proiectului realizate în anul 2016  

 Activită i planificate Activită i realizate şi rezultate noi ob inute în cadrul 
proiectului (150 de  cuvinte) 

1. Discutarea textului, redactarea 

textului, lucrul autorilor cu 

textul redactat. Preg tirea 
fotografiilor, redactarea final , 
machetarea textului şi a 
fotografiilor, definitivarea 

preg tirilor pentru tip rirea sin-

tezei Istoria Universită ii de 
Stat din Moldova. 

A fost definitivat  preg tirea pentru tipar: redactarea 
literar  i tiin ific  i, de asemenea,  machetarea textul 
lucr rii Istoria Universită ii de Stat din Moldova. 

De asemenea au fost preg tite i prezentate materiale în 
cadrul Sesiunii tiin ifice a Departamentului Istoria 
Românilor, Universal  i Arheologie, edi ia a III-a din 13 

mai 2016 

 Publicarea studiului Istoria 

Universită ii de Stat din 
Moldova. Continuarea 

investiga iilor în A.N.R.M.,  în 
arhiva USM, arhiva 

Ministerului Educa iei. 

A fost publicat  lucrarea Istoria Universită ii de Stat din 
Moldova i continuate investiga iile în A.N.R.M.,  în 
arhiva USM, arhiva Ministerului Educa iei, Arhiva 
Organiza iilor Social-Politice din Republica Moldova i 
depistate materiale noi ce in de istoria USM pentru 
completarea volumului de documente preconizat. 

Rezultatele investiga iilor tiin ifice au fost prezentate i în 
cadrul conferin ei tiin ifice interna ionale  Istoria ştiin ei 
universitare din RM: de la abilită i propagandistice la 
paradigma noilor sisteme de valori europene, organizat  în 
cadrul proiectului (Ion Eremia – pre edintele comitetului 
de organizare). 

IX. Lista lucr rilor ştiin ifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectual ) cu referin  la proiectul 
dat pe anul 2016 (conform formei 4 din structura raportului) 

– monografii (na ionale / interna ionale),  



 

      EREMIA, Ion (coordonator), PETRENCU Anatol, ROTARU Liliana [et.al.], Istoria 

Universită ii de Stat din Moldova, CEP USM, Chi in u, 2016, 740 p., ISBN 978-9975-71-823-3 

– rapoarte publicate/Teze ale comunic rilor la congrese, conferin e, simpozioane, în 
culegeri (na ionale / interna ionale) 

      EREMIA Ion, NEAGA Rodica, La originile învă ământului agricol superior în Basarabia, în 
Istoria ştiin ei universitare: de la abilit i propagandistice la paradigma noilor sisteme de valori 
europene. Conferin a ştiin ific  interna ional . Consacrat  anivers rii 70 de ani de la înfiin area 
Universit ii de Stat din Moldova, Programul şi rezumatul comunic rilor, Chişin u 7-9 octombrie 

2016, Chişin u, CEP, 2016, p. 21-22.  ISBN 978-9975-71-831-8. 

      COCÂRL  Pavel, Contribu ia universită ilor la dezvoltare învă ământului şi ştiin ei în Evul 
Mediu, în Istoria ştiin ei universitare: de la abilit i propagandistice la paradigma noilor sisteme de 
valori europene. Conferin a ştiin ific  interna ional . Consacrat  anivers rii 70 de ani de la 
înfiin area Universit ii de Stat din Moldova, Programul şi rezumatul comunic rilor, Chişin u 7-9 

octombrie 2016, Chişin u, CEP, 2016, p. 19-20.  ISBN 978-9975-71-831-8. 

      TOMULE  Valentin. Voca ia cercetării în opera ştiin ifică a profesorului Mihail Muntean. – 

În: Istoria ştiin ei universitare: de la abilit i propagandistice la paradigma noilor sisteme de valori 
europene. Consacrat  anivers rii 70 de ani de la înfiin area Universit ii de Stat din Moldova. 
Programul şi rezumatele comunic rilor. – Chişin u, 2016, p.17-18 (0,1 c.a.) ISBN 978-9975-71-

831-8. 378:97(082)=135.1=161.1. 1-87. 

  TOMULE  Valentin. Fondarea Universită ii de Stat din Moldova şi tentative de comasare a 
Institutului Pedagogic. – În: Conferin a interna ional  O istorie multidimensională a cadrelor 
universitare: institu ii, re ele sociale, biografii, organizat  cu prilejul împlinirii 75 ani de la 
fondarea Facult ii de Istorie a Universit ii Pedagogice de Stat „Ion Creang ‖ din Chişin u, 9-10 

octombrie 2015. 

      ROTARU Liliana, Evolu ia structurii etno-sociale a comunită ii studen ilor Universită ii de 
Stat din Moldova/Chi inău. 1946-1950. În: Conferin a ştiin ific  interna ional  Istoria ştiin ei 
universitare: de la abilită i propagandistice la paradigma noilor sisteme de valori europene. 7-9 

octombrie 2016, Programul i rezumatele comunic rilor. Chi in u, 2016, pp.31-32. ISBN 978-

9975-71-831-8. 

      ROTARU Liliana. Tentative de implementare a legisla iei lingvistice în şcoala superioară din 
RSS Moldovenească. 1989-1991. În: Conferin a ştiin ific  Arheologie. Istorie. Muzeologie a 

Muzeului Na ional de Istorie a Moldovei (edi ia a XXVI-a), 20-21 octombrie 2016. Rezumatele 

comunic rilor. – Chi in u, 2016, pp. 79-80. 

      URSU-NANIU Rodica. Erasmus i viitorul unei na iuni, în Istoria ştiin ei universitare: de la 

abilit i propagandistice la paradigma noilor sisteme de valori europene. Conferin a ştiin ific  
interna ional . Consacrat  anivers rii 70 de ani de la înfiin area Universit ii de Stat din Moldova, 
Programul şi rezumatul comunic rilor, Chişin u 7-9 octombrie 2016, Chişin u, CEP, 2016, p. 39-

40.  ISBN 978-9975-71-831-8. 

      PALADE, Gheorghe. Aspecte privind activitatea extra colar  a corpului didactic primar din 
Basarabia în perioada interbelic , în Sesiunea tiin ific  a Departamentului Istoria Românilor, 

Universal  i Arheologie, edi ia a III-a din 13 mai, Chi in u, 2016, p. 56-57. 

      ROTARU, Liliana. Dezideologizarea înv mântului superior în RSSM în perioada 
restructur rii, în Sesiunea tiin ific  a Departamentului Istoria Românilor, Universal  i 
Arheologie, edi ia a III-a din 13 mai, Chi in u, 2016, p. 65-66. 

 

– articole din ziare 

      COCÂRL  Pavel,  Universită ile medievale ale Europei Occidentale (sec. XII-XIV). În  ziarul 
„Universitatea‖ din 28 octombrie 2016 

 

X. Relevan a rezultatelor ştiin ifice teoretice / aplicative ob inute (pîn  la 200 de cuvinte), 2016  

 

        În rezultatul activit ii a fost definitivat i publicat studiul Istoria Universită ii de Stat din 
Moldova. De asemenea au fost continuate studiile în Arhiva Na ional  a Republicii Moldova, 

Arhiva Universit ii de Stat din Moldova, Arhiva Ministerului Educa iei, Arhiva Organiza iilor 
Social-Politice din Republica Moldova i au fost depistate materiale noi ce in de istoria 
Universit ii de Stat din Moldova pentru completarea volumului de documente ce a fost preconizat. 

În acest context, materialele noi studiate au fost prezentate de c tre membrii Proiectului în cadrul 



 

Sesiunii tiin ifice a Departamentului Istoria Românilor, Universal  i Arheologie, edi ia a III-a din 

13 mai 2016 i a Conferin ei tiin ifice interna ionale (Pre edintele comitetului organizatoric: Ion 
Eremia) Istoria tiin ei universitare: de la abilită i propagandistice la paradigma noilor sisteme de 
valori europene, consacrat  anivers rii de 70 de ani de la înfiin area Universit ii de Stat din 
Moldova, ce s-a desf urat în incinta USM în perioada 7-9 octombrie 2016, rezumatele 

comunic rilor prezentate fiind publicate într-o edi ie special . În cadrul acestei Conferin e i, de 
asemenea, a altora, colaboratorii proiectului au prezentat comunic ri tiin ifice dup  cum urmeaz : 
      EREMIA Ion, NEAGA Rodica, La originile învă ământului agricol superior în Basarabia,. 

      COCÂRL  Pavel, Contribu ia universită ilor la dezvoltare învă ământului şi ştiin ei în Evul 
Mediu. 

      TOMULE  Valentin. Voca ia cercetării în opera ştiin ifică a profesorului Mihail Muntean.. 

 TOMULE  Valentin. Fondarea Universită ii de Stat din Moldova şi tentative de comasare a 
Institutului Pedagogic. 

      ROTARU Liliana, Evolu ia structurii etno-sociale a comunită ii studen ilor Universită ii de 
Stat din Moldova/Chi inău. 
      ROTARU Liliana. Tentative de implementare a legisla iei lingvistice în şcoala superioară din 
RSS Moldovenească. 1989-1991. 

      URSU-NANIU Rodica. Erasmus i viitorul unei na iuni. 
 

 

XI. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiin ifice teoretice / aplicative ob inute în cadrul 
proiectului în anul 2016 (pîn  la 300 cuvinte) 

      Tratatul Istoria Universită ii de Stat din Moldova prezint  în sine o expunere exhaustiv  a evenimentelor 
care s-au perindat din momentul deschiderii acestei institu ii i pân  în zilele noastre. El include o serie de 
compartimente scrise pe materialele culese din arhivele Republicii, în care se analizeaz  o serie de probleme, 
precum ar fi: fondarea i începutul activit ii USM, baza material , organizarea facult ilor, catedrelor i 
corpul ui didactico- tiin ific, organizarea i derularea procesului de studiu, criteriile de înmatriculare i 
completare a contingentului studen esc, formarea colilor tiin ifice i rolul lor în preg tirea speciali tilor de 
înalt  calificare, rolul Universit ii de Stat din Moldova în contextul mi c rii de rena tere i eliberare 
na ional , preg tirea cadrelor didactico- tiin ifice prin intermediul masteratului, doctoratului (aspiranturii) i 
postdoctoratului, procesul de constituire i realizare a noului concept al procesului de studii, Universitatea în 
rela iile interna ionale i rolul Universit ii de Stat din Moldova în calitate de promotor al performan ei 
didactice i tiin ifice în înv mântul superior din Republica Moldova. 
 

 

XII. Beneficiarul (ministere, institu ii de stat sau private, întreprinderi, etc.) 
Beneficiarii studiului Istoria Universită ii de Stat din Moldova sunt mai multe categorii profesionale şi 
sociale, dintre care: istorici, profesori de istorie, cercet tori din domeniul ştiin elor socio-umane, studen i, 
doctoranzi şi masteranzi, cercul larg de cititori interesa i de istoria înv mântului superior, atât din ar , cât 
şi de peste hotare.      

 

 

 

 



FIŞELE PROIECTELOR PENTRU TINERI CERCET TORI  

Anexa 1.1a. 

Fişa proiectului pentru tineri cercet tori 
 

I. Denumirea direc iei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Materiale, tehnologii şi produse inovative; 16.80012.50.04A ‖ Obţinerea în cultură a noilor specii 

de alge cianofite‖ 

II. Obiectivele proiectului  

 Colectarea probelor de sol din ecosistemele agricole şi spontane ale Republicii Moldova; 
 Selectarea speciilor de alge cianofite noi; 

 Ob inerea noilor specii de alge cianofite în culturii brute; 
 Ob inerea noilor specii de alge cianofite în culturi monoalgale; 
 Ob inerea culturilor de alge cianofite axenice; 
 Selectarea mediilor de cultivare şi men inere în colec ie a culturilor de alge cianofite 

axenice. 

 

III. Termenul execut rii  
01.08.2016-31.12.2017 

IV. Volumul total planificat al finan rii 
200 (mii lei) 

V. Volumul finan rii pe perioada evaluat  (mii lei) 
Finanţarea planificată  (mii lei)  90,0 Executată (mii lei)  90,0 

VI. Subdiviziunile organiza iei executoare (laborator, sec ie, sector etc.) 
LCŞ ‖Algologie‖ 

VII. Executorii    

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 
 1 Don u Natalia, dr. cerc. şt. sup.  
2 Dobrojan Sergiu, dr. conf. univ., cerc. şt. coord. 
3 Stratulat Irina, cerc. şt. 
4 Dobrojan Galina, cerc. şt. 
5 Semeniuc Eugen, cerc. şt. 
6 Baltag Ana, inginer 

VIII. Sumarul activit ilor realizate pîn  în prezent (perioada realiz rii proiectului) 
 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în 

cadrul proiectului (150 de cuvinte) 

1. Selectarea noilor specii de alge cianofite. 

Ob inerea culturilor monoalgale. 

În cadrul acestei etape au fost colectate probele 
de sol din ecosistemele agricole şi spontane ale 
Republicii Moldova. Au fost studiat  structura 
taxonomic  a speciilor de alge care habiteaz  în 
probele colectate şi au fost eviden iate speciile de 

alge care se dezvolt  masiv. În rezultatul analizei 
algologice au fost identificate câteva specii de 
alge cianofite care sunt  selectate în cultur  
monoalgal . Au fost stabilite metodele optime şi 
delectate mediile nutritive utilizate pentru 

ob inerea  speciilor de alge cianofite în cultur  
monoalgal .  

   

IX. Sumarul activit ilor proiectului realizate în perioada evaluat   

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

  

1. Selectarea noilor specii de alge cianofite. 

Ob inerea culturilor monoalgale 

La etapa dat  au fost colectate probele de sol din 
ecosistemele agricole şi spontane ale Republicii 
Moldova. Au fost studiate structura taxonomic  a 
speciilor de alge care habiteaz  în probele 



colectate şi au fost eviden iate speciile de alge 
care se dezvolt  masiv. În rezultatul analizei 
algologice au fost identificate câteva specii de 
alge cianofite care vor fi selectate în cultur  
monoalgal . Pentru realizarea scopului 
proiectului cel de a ob ine specii de alge cianofite 
în monoculture au fost stabilite mediile nutritive 
utilizate pentru selectarea speciilor de alge 

cianofite în cultur  monoalgal  şi aplicate şi 
experimentate mai multe metode specifice pentru 

ob inerea monoculturilor algale.  

 

 

X. Lista lucr rilor ştiin ifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectual ) cu referin  la proiectul 
dat  pe anul 2015 (conform formei 4 din structura raportului) 

Articole din reviste naţionale: 
1. DOBROJAN S., DOBROJAN G. Caracteristica metodelor utilizate pentru ob inerea in cultura 

a algelor cianofite // Studia Universitatis (în curs de publicare). 
Teze ale comunic rilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri (naţionale / 

internaţionale) 
 

1. DON U, N., ŞALARU,V., DOBROJAN, S., STRATULAT, I., DOBROJAN G. Structura 

taxonomic  şi ecologic  a algoflorei edafice din serele satului Bardar. Conferinţa ştiinţifică 
naţională cu participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare” cu prilejul 
aniversării a 70 de ani de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova, 2016, p. 25 – 27, 

ISBN 978-9975-71-814-1;   

2. Е Е  Е Е  «        
я  « ь»  » III - я я 

я «Э че е е ы А  Че  е   е е 

е е че  е » 28-30 е я я 2016 . Ф ,  — 

ь C. 256 - 260 

 

XI. Relevan a rezultatelor ştiin ifice ob inute (pîn  la 200 de cuvinte), 2016  

Ob inerea în cultur  a noilor specii de alge cianofite este un obiectiv prioritar al cercet rilor 
ştiin ifico-aplicative mondiale. Pentru realizarea sarcinilor propuse în cadrul acestui proiect au fost 
prelevate 15 probe de sol din diferite ecosisteme din zona centrala a Moldovei. În urma 
investiga iilor algologice s-a constatat c  distribu ia algoflorei este reprezentat  de 43 specii şi 
variet i intraspecifice de alge edafice care se atribuie la 4 filumuri, 6 clase, 10 ordine, 15 familii şi 
21 genuri, dintre care predomin  speciile de alge cianofite. Din totalul de 27 specii de alge cianofite 

identificate în rezultatul investiga iilor noastre au fost eviden iate 7 specii de alge fixatoare de azot, 
care apar in genurilor Nostoc, Calothrix, Anabaena şi Nodularia şi care reprezint  poten iale 
obiecte biotehnologice pentru selectarea lor ulterioar  în cultur  monoalgal . Din cele 7 specii de 
alge cianofite azot fixatoare de azot cu o dezvoltarea mai intens  s-au prezentat dou  specii: 
Anabaena sp. şi Calothrix sp., care şi au servit obiectul de cercetare ulterioar . Au fost studiate şi 
eviden iate cele mai eficiente metode de ob inere în monocultur  a noilor specii de alge cianofite. 
Mediul optimal pentru cultivarea speciei Anabaena sp. este BG11, iar pentru specia Calothrix sp.  – 

Z8.  

 



Anexa 1.1a. 

 

Fişa proiectului pentru tineri cercet tori 
 

I. Denumirea direc iei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Direcția strategică: Materiale, tehnologii i produse inovative 

Proiect: 15.819.02.02F ―Metode numerice şi algoritmi de aflare a strategiilor optime în problemele 
de dirijare a sistemelor dinamice deterministe şi stochastice‖ 

II. Obiectivele proiectului  

1. Modelarea matematic  a proceselor dinamice deterministe şi stochastice ca suport întru 
dezvoltarea societ ii; 

2. Metode matematice şi de calcul performant pentru utilizare în cercet rile ştiin ifice şi în 
înv -mântul inova ional, algoritmi numerici avansa i şi tehnologii pe supercalculatoare. 

III. Termenul execut rii 
01.05.2015 – 31.12.2016 

IV. Volumul total planificat al finan rii 
160,0 mii lei + 32,0 mii lei (cofinanțare) 

V. Volumul finan rii pe perioada evaluat  (mii lei) 
Finanţarea planificată: 80,0 mii lei Executată: 80,0 mii lei 

VI. Subdiviziunile organiza iei executoare (laborator, sec ie, sector etc.) 
LC  ―Modelare Matematic  i Optimizare‖, Departamentul Matematic  

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 
 1. Lazari Alexandru, dr., cercet tor tiințific 

2. Capcelea Titu, dr., conf. univ., cercet tor tiințific 

3. Rusu Galina, dr., conf. univ., cercet tor tiințific 

4. Grigoriu Nicolae, dr., cercet tor tiințific stagiar 
5. Cocîrl  Mihai, doctorand, cercet tor tiințific stagiar 
6. Teac  (Granaci) Maria, masterand, tehnician 

VIII. Sumarul activit ilor realizate pîn  în prezent (perioada realiz rii proiectului) 
Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului (150 de cuvinte) 

– caracterizarea probabilistic  a costului 
sumar i optimizarea costului mediu în 
sisteme stochastice cu secven  final  de 
st ri; 

– soluționarea problemelor de optimizare 

i control optimal pe sisteme stochastice 
cu secvenț  final  de st ri i pe sisteme 

dinamice cu condiții complexe de 
dirijare; 

– determinarea condițiilor de existenț  a 
echilibrului Nash i aflarea strategiilor 
optime în unele clase de jocuri 
pozi ionale; 

– determinarea strategiilor optime în 
jocuri definite pe sisteme decizionale; 

– solu ionarea jocurilor bimatriceale 
infor-ma ional extinse; 

– calcularea num rului de orient ri 
tranzitive i formularea condițiilor de 
trecere de la o orientare tranzitiv  la alta 
în grafuri; 

– elaborarea versiunilor paralele ale unor 

metode numerice ob inute; 
– dezvoltarea procedurilor de calcul. 

– caracterizarea probabilistic  a timpului de 
evoluție al proceselor Markov cu secvenț  final  
de st ri i determinarea strategiilor optime, a 

duratei de joc i a probabilit ților de câ tig în 
jocurile definite pe ele; 

– aflarea strategiilor optime în probleme stochastice 
de control optimal pe interval infinit de timp; 

– elaborarea algoritmilor paraleli de soluționare a 
jocurilor bimatriceale generate de strategii infor-

mațional extinse; 
– construirea şi num rarea orient rilor tranzitive 

mixte în clase speciale de grafuri; 
– aproximarea funcțiilor continue pe porțiuni i 

detectarea discontinuit ților lor; 
– studierea soluțiilor problemei perturbate pentru 

ecuații diferențiale liniare abstracte de ordinul al 
doilea guvernate de puteri pozitive ale unui 

operator liniar, auto-adjunct i pozitiv definit; 
– implementarea i testarea metodelor i 

algoritmilor elaborați utilizând Wolfram 
Mathematica i Matlab; 

– elaborarea unor lucr ri cu aspect tiințifico-

didactic. 



IX. Sumarul activit ilor proiectului realizate în perioada evaluat   
Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului (150 de cuvinte) 

– soluționarea problemelor de control 

opti-mal pe sisteme stochastice cu 

secvenț  fi-nal  de st ri i pe sisteme 

dinamice deter-ministe i stochastice 
cu condiții complexe de dirijare 
impuse; 

– determinarea condițiilor de existenț  a 
echilibrului Nash i aflarea strategiilor 
optime în jocuri pozi ionale stochas-

tice, definite prin aplicarea conceptului 

teoriei jocurilor necooperatiste la prob-

lemele stochastice de control optimal 

discret; 

– determinarea strategiilor decizionale 

optime în unele jocuri definite pe 
sisteme deterministe şi stochastice; 

– solu ionarea jocurilor informa ional 
extinse şi studierea complexit ții de 
calcul; 

– elaborarea versiunilor paralele ale unor 

metode numerice ob inute; 
– dezvoltarea procedurilor de calcul ce 

implementeaz  metodele numerice şi 
algoritmii elabora i. 

– determinarea strategiilor optime, a duratei de joc i 
a probabilit ților de câ tig în jocurile definite pe 
procese Markov (de ordin zero i unu) cu secvenț  
final  de st ri; 

– aflarea strategiilor optime în probleme stochastice 
de control optimal pe intervale infinite de timp; 

– elaborarea algoritmilor paraleli, dedicați sistemelor 
mixte cu memorie partajat  i distribuit , de solu-

ționare a jocurilor bimatriceale generate de 
strategii informațional extinse; 

– aproximarea funcțiilor continue pe porțiuni i 
detectarea discontinuit ților lor; 

– studierea soluțiilor problemei Cauchy perturbate 
pentru ecuații diferențiale liniare abstracte de 
ordinul al doilea guvernate de puteri pozitive ale 

unui operator liniar, auto-adjunct i pozitiv definit; 
– finalizarea i susținerea public  a tezei de doctor în 

tiințe matematice Grafuri tranzitiv orientabile a 

membrului proiectului Nicolae Grigoriu; 

– implementarea i testarea metodelor i algoritmilor 
elaborați utilizând Wolfram Mathematica i 
Matlab. 

X. Lista lucr rilor ştiin ifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectual ) cu referin  la proiectul 
dat  pe anul 2016 (conform formei 4 din structura raportului) 

– monografii: 

CAPCELEA M., CAPCELEA T. Calcul numeric cu aplicații în MATLAB. Partea II – 

Aproximarea funcțiilor (în curs de apariție). Chi in u: CEP USM, 2016, 220p. 

GRIGORIU N. Grafuri tranzitiv orientabile. Tez  de doctor în tiințe matematice. Chi in u, 
USM, 2016, 143p. 

– articole din reviste cu factor de impact 0.1 – 0.9: 

PERJAN A., RUSU G. Convergence estimates for some abstract linear second order 

differential equations with two small parameters. Asymptotic Analysis (IF 0.414), vol. 97, no. 3-4, 

2016, p. 337-349. 

– articole din alte reviste editate în str in tate: 
PERJAN A., RUSU G. Singularly perturbed problems for abstract differential equations of 

second order in Hilbert spaces. In: New trends in differential equations, control theory and 

optimization, Word Scientific, 2016, p. 277-293. 

– articole din reviste naţionale (categoria A): 

LAZARI A. Stochastic Games on Markov Processes with Final Sequence of States (submitted). 

Buletinul Academiei de tiințe a Republicii Moldova. Matematica. 
– articole din reviste naţionale (categoria B): 

GRIGORIU N. Grafurile tranzitiv orientabile în soluționarea problemelor aplicative (în curs de 
apariție). Studia Universitatis Moldaviae, Seria „ tiințe exacte i economice‖. 

– teze ale comunic rilor la congrese și colocvii internaționale: 
LAZARI A. Stationary Stochastic Games with Final Sequence of States. XIII-ème Colloque 

Franco-Roumain de Mathématiques Appliquées, Ia i, Romania, August 25-29, 2016, p. 60. 

PERJAN A., RUSU G. Some convergence estimates for abstract linear second order 

differential equations with two small parameters. The 7-th European Congress of  Mathematics, 

Berlin, Germany, 2016, p. 475. 

– teze ale comunic rilor la conferințe internaționale: 
CAPCELEA M., CAPCELEA T. A linear programming approach for solving multichain 

discrete optimal control problems. International Scientific Conference ―Mathematical Modeling, 



Optimization and Informational Technologies‖, Chisinau, Republic of Moldova, March 22 – 25, 

2016, p. 72-79. 

CAPCELEA M., CAPCELEA T. Algorithms for efficient and accurate approximation of 

piecewise continuous functions. International Scientific Conference Mathematics & IT: Research and 

Education MITRE-2016, Chisinau, Republic of Moldova, June 23 – 26, 2016. 

CATARANCIUC S., GRIGORIU N. Schimbarea orientărilor tranzitive într-un graf. 

Conferința tiințific  Internațional  ―Modelare Matematic , Optimizare i Tehnologii 
Informaționale‖, Chi in u, Republica Moldova, 22 – 25 martie 2016, p. 80-87. 

COCÎRL  M. Parallel algorithm for mixed system with shared and distributed memory to solve 

bimatrix game generated by the informational extended strategies. International Scientific 

Conference ―Mathematical Modeling, Optimization and Informational Technologies‖, Chisinau, 
Republic of Moldova, March 22 – 25, 2016, p. 106-109. 

LAZARI A. Optimal cooperative strategies for stochastic games with final sequence of states. 

24th Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2016, Craiova, Romania, September 

15-18, 2016, p. 48. 

LAZARI A. Repartiția duratei jocurilor staționare pe sisteme cu secvență finală de stări și 
treceri independente. Conferința tiințific  Internațional  ―Modelare Matematic , Optimizare i 
Tehnologii Informaționale‖, Chi in u, Republica Moldova, 22 – 25 martie 2016, p. 211-216. 

LAZARI A. The win probabilities in the cyclic games with homogeneous linear recurring game 

duration distribution. International Scientific Conference Mathematics & IT: Research and 

Education MITRE-2016, Chisinau, Republic of Moldova, June 23 – 26, 2016. 

PERJAN A., RUSU G. A note on fractional powers of positive definite operators. International 

Scientific Conference Mathematics & IT: Research and Education MITRE-2016, Chisinau, Republic 

of Moldova, June 23 – 26, 2016. 

PERJAN A., RUSU G. Singularly perturbed problems for abstract differential equations of 

second order in Hilbert spaces, A XX-a Conferinț  Anual  a Societ ții de tiințe Matematice din 
România, Baia Mare, 19 – 22 mai 2016, p. 39-40. 

XI. Relevan a rezultatelor ştiin ifice ob inute (pîn  la 200 de cuvinte), 2016  

În cadrul proiectului au fost elaborate metode de aflare a strategiiilor optime în problemele de 
dirijare a sistemelor dinamice deterministe i stochastice. De asemenea, a fost analizat  i soluționat  
o serie de probleme auxiliare, ce au o aplicabilitate major  la studierea acestor tipuri de sisteme, 
precum i la alte probleme contemporane. Algoritmii elaborați au fost argumentați i implementați în 
form  de proceduri de calcul în Wolfram Mathematica i Matlab. 

Elabor rile propuse au o valoare ştiin ific  important  datorit  gradului de noutate şi 
originalitate al domeniului. Impactul acestor rezultate în elaborarea algoritmilor numerici pentru 
problemele decizionale dinamice este semnificativ datorit  posibilit ii de aplicare a acestora la 

solu ionarea diverselor probleme aplicative. Metodele elaborate sunt noi şi au complexitate 
polinomial . 

Rezultatele tiințifice obținute vor sta la baza studierii unor procese social-economice, procese 

de luare a deciziilor optime i probleme de evoluție i vor putea fi utilizate în procesul de instruire a 
studenților i preg tire a cadrelor tinere pentru economia național . Unele rezultate stabilite de 
membrul proiectului Nicolae Grigoriu au fost incluse în teza sa de doctorat „Grafuri tranzitiv 

orientabile‖, ce a fost susținut  la 13.04.2016. Printre beneficiarii rezultatelor pot fi menționate 
grupurile de cercetare în domeniul matematicii aplicate, instituțiile de înv ț mânt i companiile IT. 

 



Anexa 1.1a. 

Fişa proiectului pentru tineri cercet tori 
 

I. Denumirea direc iei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Materiale, tehnologii şi produse inovative 

16.80012.02.02F 

Design-ul rațional a moleculelor magnetice în baza compușilor coordinativi ai manganului 
II. Obiectivele proiectului  

Proiectul prevede studiul multilateral al compuşlor coordinativi ai manganului cu liganzi polidentați 
în baza tiosemicarbazidei alchilate. Aspectul ştiin ific al acestui studiu este utilizarea în procesul de 
sintez  a s rurilor complexe de mangan care sunt responsabile de geometria produ ilor de reacție, 
determinarea structurii cristaline şi a propriet ilor magnetice. Identificarea parametrilor optimi care 
vor permite prezen a interac iunilor inter- şi intramoleculare, identificarea factorilor chimici pentru 
separarea moleculelor în cristal. Vor fi studiate diferite reac ii template de formare a compuşilor 
coordinativi polinucleari ai manganului, precum şi utilizarea diferitor tehnici de sintez  controlat  şi 
dirijat . Se preconizeaz  sinteza a dou  familii de compuşi coordinativi noi ai manganului cu 

liganzi polidenta i în baza tiosemicarbazidei alchilate. Pentru fiecare produs vor fi g site condi iile 
necesare de formare a monocristalelor pentru studiul structurii cristaline care va permite proiectarea 

studiului criomagnetic. Compu ii polinucleari ai manganului vor fi testați în calitate de catalizatori 
pentru oxidarea eficient  a alcanilor. 
Obiectivul principal al proiectului este sinteza şi dezvoltarea unor serii noi de compu i coordinativi 
ai manganului cu nuclearitate sporit  şi design prestabilit. Va fi studiat influen a substituen ilor 
donor-acceptori din fragmentul salicilic i radicalul S din tiosemicarbazid  asupra structurii şi 
propriet ilor magnetice ale compuşilor finali. Pentru compuşii polinucleari va fi examinat  
influen a solventului de reac ie asupra structurii - re elei cristaline, participarea lui la interac iuni 
intermoleculare care direct vor influen a propriet țile magnetice. Vor fi examinate diferite teorii şi 
modele magnetice pentru evaluarea propriet ilor exacte a compuşilor ob inu i, stabilirea naturii 
interac iunii (J) şi a valorii ei. În acest context se încadreaz  sistematizarea şi publicarea rezultatelor 
obținute, prezentarea lor la diferite forumuri na ionale şi interna ionale. 
 

III. Termenul execut rii  
01.08.2016-31.12.2017 

IV. Volumul total planificat al finan rii 
200,0 (mii lei) 

V. Volumul finan rii pe perioada evaluat  (mii lei) 
Finanţarea planificată  (mii lei) 90,0 mii lei Executată (mii lei) 90,0 mii lei 

VI. Subdiviziunile organiza iei executoare (laborator, sec ie, sector etc.) 
LC  Materiale Avansate în Biofarmaceutic  i Tehnic  

VII. Executorii    

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 
  Palamarciuc Oleg, dr., cerc. t. sup. 

Secu Mihai, master, cerc. t. 
Popovici Eugenia, inginer coord. 

Ceban Elena, lab. sup. 

Cernalev Lidia, lab. sup. 

VIII. Sumarul activit ilor realizate pîn  în prezent (perioada realiz rii proiectului) 
 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în 

cadrul proiectului (150 de cuvinte) 

1. Sinteza i structura compu ilor mono- i 
polinucleari: 

- sinteza liganzilor folosiți în procesul de 
coordinare; analiza lor - IR, H

1 
RMN, 

CHNS. 

- sinteza compu ilor coordinativi mono-

nucleari. 

- obținerea produ ilor de reacție în form  

Au fost obținuți opt liganzi organici, doi dintre 
care pentru prima dat . Au fost obținuți 16 
compu i coordinativi noi ai manganului(III) cu 
liganzii menționați. Pentru toti produ ii au fost 
identificate condițiile de cre tere a 
monocristalelor pentru analiza cu raze X pe 

monocristal. Analiza strucutral  cu raze X a 
demonstrat prezența a dou  serii de compu i 



monocristalin  prin utilizarea sistemelor 

bifazice. 

- analiza structural  cu raze X a 
produ ilor de reacție. 
- sinteza compu ilor coordinativi 
polinucleari ai manganului; 

- dirijarea reacțiilor de asamblare poli- i 
supramoleculare; 

- obținerea produ ilor de reacție în form  
monocristalin  prin utilizarea sistemelor 
bifazice. 

- analiza structural  cu raze X a 
produ ilor de reacție. 
 

mono- i binucleari. 
 

IX. Sumarul activit ilor proiectului realizate în perioada evaluat   

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

1. Sinteza i structura compu ilor mono- i 
polinucleari: 

- sinteza liganzilor folosiți în procesul de 

coordinare; analiza lor - IR, H
1 
RMN, 

CHNS. 

- sinteza compu ilor coordinativi mono-

nucleari. 

- obținerea produ ilor de reacție în form  
monocristalin  prin utilizarea sistemelor 
bifazice. 

- analiza structural  cu raze X a 
produ ilor de reacție. 
- sinteza compu ilor coordinativi 
polinucleari ai manganului; 

- dirijarea reacțiilor de asamblare poli- i 
supramoleculare; 

- obținerea produ ilor de reacție în form  
monocristalin  prin utilizarea sistemelor 
bifazice. 

- analiza structural  cu raze X a 
produ ilor de reacție. 
 

Au fost obținuți opt liganzi organici, doi dintre 
care pentru prima dat . Au fost obținuți 16 
compu i coordinativi noi ai manganului(III) cu 
liganzii menționați. Pentru toti produ ii au fost 
identificate condițiile de cre tere a 
monocristalelor pentru analiza cu raze X pe 

monocristal. Analiza strucutral  cu raze X a 
demonstrat prezența a dou  serii de compu i 
mono- i binucleari. 
 

 

X. Lista lucr rilor ştiin ifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectual ) cu referin  la proiectul 

dat  pe anul 2016 (conform formei 4 din structura raportului) 

Articol din culegeri internaționale: 
[1] REVENCO M., SECU M., PALAMARCIUC O., et all, Slow relaxation of magnetization in a 

family of linear MnIIIMIIIMnIII (M = Fe, Ru, Os) Compounds, IFMBE Proceedings 55,V. 

Sontea and I. Tiginyanu (eds.), 3rd International Conference on Nanotechnologies and 

Biomedical Engineering, Springer Science-Business Media Singapore, 2016, pp. 131-133. 

 Teze la conferințe naționale și internaționale: 
[2] PALAMARCIUC O., SECU M., PALAMARCIUC T., SHOVA S., and CLERAC R., Rational 

design of manganese polynuclear compounds with single molecule magnet properties, 

YRICCCE I, Cluj-Napoca, 2016, O6.  

[3] SECU M., CLERAC R., PALAMARCIUC O., Design-ul materialelor moleculare magnetice 

în baza precursorilor de mangan, conferin a ştiin ific  „INTEGRARE PRIN CERCETARE I 
INOVARE‖, 28-29 septembrie 2016, Chi in u, Moldova p. 211-212. 

XI. Relevan a rezultatelor ştiin ifice ob inute (pîn  la 200 de cuvinte), 2016  

În scopul realiz rii obiecivelor proiectului au fost realizate sintezele cu scopul de a obține 
opt liganzi derivați ai S-alchiltiosemicarbazidei i aldehidei salicilice, doi dintre care pentru prima 



dat . Produ ii de reacție au fost caracterizați prin difeite metode fizico-chimice de analiz : IR, H
1
 

RMN. 

 Au fost descrise noi aspecte ale reactivit ii derivaților S-metiltiosemicarbazonei aldehidei 

salicilice cu acetilacetonatul de mangan(III) în diferiți solvenți. Aplicabilitatea acestui studiu const  

în utilizara acestor reac ii pentru sinteza a 16 compuşi coordinativi noi ce reprezint  dou  serii de 
produ i noi mono- i bi-nucleari precum i stabilirea structurii cristaline a produ ilor cu raze X. 
 Este de menționat c  au fost utilizate metode noi de sintez  în scopul obținerii rezultatului 
scontat i anume asupra amestecului solid al reactanților este ad ugat dozat solventul care este 
supus înc lzirii prin agitare, filtrare, iar apoi cristalizarea produ ilor. 

 

 



                                   
Anexa 1.1a.  

Fişa proiectului pentru tineri cercet tori 
 

I. Denumirea direc iei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Materiale, tehnologii şi produse inovative  

15.819.02.04F 

Sinteza, structura şi proprietăţile compuşilor coordinativi ai metalelor tranzitive cu liganzi 
polidentaţi pentru studiu nano-dimensional  

II. Obiectivele proiectului  

Proiectul prevede studiul multilateral al compuşilor coordinativi ai metalelor de tranzi ie cu liganzi 
polidenta i cu diferit set de atomi donori deriva i ai bazelor SCHIFF. Aspectul ştiin ific al acestui 
studiu este determinarea rolului substituentului în geometria ligandului sau a solventului în 
structura cristalin  şi propriet ilor magnetice ale compuşilor ob inu i. Identificarea parametrilor 
optimi care vor permite prezen a interac iunilor inter- şi intramoleculare suficiente pentru 

asigurarea unui r spuns magnetic. Vor fi studiate diferite reac ii template de formare a compuşilor 
coordinativi polinucleari, precum şi utilizarea diferitor tehnici de sintez  controlat  şi dirijat . Se 

preconizeaz  sinteza unei familii de compuşi coordinativi noi ai fierului cu liganzi polidenta i. 
Pentru fiecare compus vor fi g site condi iile necesare de formare a monocristalelor pentru studiul 
structurii cristaline care va permite proiectarea studiului magnetic sau fotomagnetic. 

III. Termenul execut rii  
01.05.2015-31.12.2016 

IV. Volumul total planificat al finan rii 
200,0 (mii lei) 

V. Volumul finan rii pe perioada evaluat  (mii lei) 
Finanţarea planificată  (mii lei) 77,0 mii lei Executată (mii lei)  77,0 mii lei 

VI. Subdiviziunile organiza iei executoare (laborator, sec ie, sector etc.) 
LC  Materiale Avansate în Biofarmaceutic  i Tehnic  

VII. Executorii    

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 
  Palamarciuc Tatiana, dr., cerc. t. sup. 

Dîru Mariana, dr., cerc. t 
Lazariuc Arina, laborant 

Rusu Ana, laborant 

VIII. Sumarul activit ilor realizate pîn  în prezent (perioada realiz rii proiectului) 
 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în 

cadrul proiectului (150 de cuvinte) 

1.   

IX. Sumarul activit ilor proiectului realizate în perioada evaluat   

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

  

1. Sinteza compușilor coordinativi ai 
fierului la nivel macro și nano - scopic. 

Caracteristica - structurală, fizico-

chimică și de suprafață. 

În urma realizării obiectivelor propuse au fost 
obținuți compuși coordinativi ai fierului (II sau 
III) cu diferiți liganzi. Produșii separați au fost 
caracterizați structural cu raze X pe monocristal. 
Pentru compușii cu solubilitate sporită au fost 
obținute soluții disperse - coloidale, particulele 

cărorar sunt de mărime nano. Fapt confirmat 
prin microscopia ele tronică de transmisie 
(TEM). 

 

X. Lista lucr rilor ştiin ifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectual ) cu referin  la proiectul 
dat  pe anul 2015 (conform formei 4 din structura raportului) 

1. PALAMARCIUC, O., PALAMARCIUC, T., SÎRBU, A., Sinteza, structura i propriet țile 
compu ilor coordinativi ai fierului cu 4-phenylthiosemicarbazona 2 acetilpyrydinei i 
derivaților ei, Studia Universitatis Moldaviae, 2016, sumis. 



Teze la conferințe naționale și Internaționale: 
2. PALAMARCIUC, T., SHEPHERD, H. J., ROSA, P., GUIONNEAU, Ph., MOLNAR, G., 

LETARD, J-F., BOUSSEKSOU, A., Detailed investigation of extreme negative linear 

compression in a spin crossover compound, 8th International conference on material science 

and condensed matter physics, Chisinau, Moldova, September 12-16 2016. 

3. PALAMARCIUC, T., PALAMARCIUC, O., Iron coordination compounds and spin 

crossover, Young Researchers International Conference on Chemistry and Chemical 

Engineering (YRICCCE I), Cluj-Napoca, Romania, May 12-14 2016. 

4. PALAMARCIUC, T., SHEPHERD, H. J., ROSA, P., GUIONNEAU, Ph., MOLNAR, G., 

LETARD, J-F., BOUSSEKSOU, A., Investigation of a spin crossover mechanism in an 

iron(II) compound, Iasi, Romania, October 27-29 2016. 

XI. Relevan a rezultatelor ştiin ifice ob inute (pîn  la 200 de cuvinte), 2016  

În urma realiz rii proiectului au fost obținute dou  serii de liganzi de natur  organic  cu derivații 
semi- i tiosemicarbazidei. Reacțiile de obținere au fost realizate ținînd cont de literatura de 
specialitate; Au fost determinate, prin metoda spectrofotometric , constantele de disociere a 
liganzilor obținuți;A fost evaluat  reactivitatea şi capacitatea de coordinare a liganzilor ob inu i cu 
metalele;Au fost efectuate sintezele compuşilor coordinativi ai fierului cu liganzii obținuți în cadrul 
proiectului. În soluții concentrate au fost separați produ i în form  cristalin ; Pentru produ ii 
separați a fost determinat  structura cristalin  cu raze X i analiza CHNS i IR. Pentru unii compu i 
cu solubilitate sporit  a fost testat posibilitatea dispers rii particolelor la scar  nano. Au fost 
studiate propriet țile magnetice atît a produ ilor policristalini cît i a celor nano-dimensionali. Ca 

rezultat propriet țile produ ilor se p streaz  i la scar  nano. 
 

  

 



 

FIŞELE PROIECTELOR DIN CADRUL PROGRAMELOR DE STAT 

 

Anexa 1.2.  

Fişa proiectului din cadrul Programului de stat 

I. Codul şi denumirea proiectului  

16.00353.50.02A  Materiale avansate in biofarmaceutica. Sinteza chimica, proprietati 

anticancer si antibacteriene 

II. Denumirea Programului de stat, Denumirea direc iei strategice 

„Design-ul substanţelor chimice şi dirijarea arhitecturii materialelor pentru diverse aplicaţii”, 
direc ia strategic  50.07 Materiale, tehnologii şi produse inovative, 

III. Obiectivele proiectului  

1. Elaborarea metodelor de sinteza  inhibitorilor moleculari antitumorali, antimicrobieni şi 
antifungici de nou  genera ie în baza compuşilor coordinativi ai biometalelor cu s-alchil-4-

aliltiosemicarbazone şi 4-metoxifenil-tiosemicarbazone aldehidelor salicilice substituite 

2. Cercet ri teoretice cuanto-mecanice pentru elucidarea rela iilor STRUCTUR -ACTIVITATE, 

controlul şi estimarea   propriet ilor anticancer, antimicrobiene şi antifungice. 
5. Recomandarea agenților de inhbiție obtinuți spre aprobare în testarea preclinic  şi clinic . 

IV. Termenul execut rii  
2016-2017 

V. Volumul total planificat al finan rii 
(mii lei) 320,00 

VI. Volumul finan rii pe perioada evaluat  (mii lei) 
Finanţarea planificată  (mii lei) 160,0 Executată (mii lei) 160,0 

VII. Volumul cofinan rii (mii lei) 

80,0 

VIII. Organiza iile, subdiviziunile - executori ai proiectului (institut, laborator, sec ie, sector etc.) 
USM, LCŞ Materiale avansate în biofarmaceutic  şi tehnic  

IX. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 
 1 Gulea Aurelian, dr. hab, prof. univ., academician, cerc. şt. principal 
2 apcov Victor, dr., conf. univ, cerc. şt. coord 

3 Gudumac Valentin, dr. Hab, prof. univ., cerc. Şt. coord 

4 Bulimestru Ion, dr., conf. univ, cerc. şt. superior 

5 Cotovaia Aliona, dr., conf. univ, cerc. şt. superior 
6 Bîrc  Maria, dr., conf. univ, cerc. şt. superior 
7 Popa Nelea, master în chimie, cerc. şt. 
8 Graur Vasilii, master în chimie, cerc. şt. 
9 Garbuz Olga, master în biologie, cerc. şt. 

10 Zariciuc Elena, cerc. şt. 
11 Usataia Irina, master în chimie, cerc. şt. stagiar 
12 Cebotari Diana, studenta, lab. sup. 

X. Sumarul activit ilor realizate pîn  în prezent 
 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului (150 de cuvinte) 

http://usm.md/?page_id=9996


 

1. 
Inhibitori moleculari antitumorali, 

antimicrobieni şi antifungici de nou  
genera ie în baza compuşilor 
coordina-tivi ai biometalelor cu s-

alchil-4-aliltiosemicarbazone 

aldehidelor salicilice substituite 

 

1) Au fost sintetizate şapte 4-alil-S-

alchilizotiosemicarbazone ale aldehidelor salicilice 

substituite (HL
1-7), precum şi 40 de compuşi 

complecşi noi de cupru(II), nichel(II), cobalt(III), 
fier(III), crom(III) şi zinc(II) cu aceşti liganzi. Au fost 
g site condi iile de alchilare a atomului de sulf din 

compozi ia tiosemicarbazonelor. Puritatea 4-alil-S-

alchilizotiosemicarbazonelor a fost confirmat  
folosind spectroscopia RMN (

1
H, 

13C) şi IR.  
2) Pentru 12 compuşi coordinativi sintetiza i şi 3 liganzi 

structura a fost confirmat  cu ajutorul analizei cu raze 

X a monocristalelor. 

3) Pentru compuşi complecşi a c ror structur  nu a fost 
determinat  prin metoda de analiz  cu raze X, modul 
de coordinare al ligandului la atomul central a fost 

stabilit în baza analizei comparative a spectrelor IR 
ale liganzilor şi complecşilor respectivi, precum şi 
folosind analiza magnetochimic .  

4) Pentru 4-alil-S-alchilizotiosemicarbazonele 

aldehidelor salicilice substituite şi compuşii 
complecşi ai biometalelor cu aceşti liganzi a fost 
studiat  activitatea antimicrobian  fa a de un spectru 
larg de tulpini de microorganisme gram-pozitive şi 
gram-negative, activitatea antifungic  şi activitatea 
anticancer fa  de celulele HL-60 ale leucemiei 

mieloide umane, celulele HeLa ale cancerului de col 

uterin, precum şi efectul inhibitor asupra celulelor 

normale MDCK ale epiteliului din rinichi de cîine. 
 

XI. Sumarul activit ilor proiectului realizate în perioada evaluat   

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

1. 
Inhibitori moleculari 

antitumorali, antimicrobieni 

şi antifungici de nou  
genera ie în baza compuşilor 
coordina-tivi ai biometalelor 

cu s-alchil-4-

aliltiosemicarbazone 

aldehidelor salicilice 

substituite 

 

1. Au fost sintetizate şapte 4-alil-S-alchilizotiosemicarbazone 

ale aldehidelor salicilice substituite (HL
1-7), precum şi 40 de 

compuşi complecşi noi de cupru(II), nichel(II), cobalt(III), 
fier(III), crom(III) şi zinc(II) cu aceşti liganzi. Au fost g site 
condi iile de alchilare a atomului de sulf din compozi ia 
tiosemicarbazonelor. Puritatea 4-alil-S-

alchilizotiosemicarbazonelor a fost confirmat  folosind 
spectroscopia RMN (

1
H, 

13C) şi IR.  
2. Pentru 12 compuşi coordinativi sintetiza i şi 3 liganzi 

structura a fost confirmat  cu ajutorul analizei cu raze X a 

monocristalelor. 

3. Pentru compuşi complecşi a c ror structur  nu a fost 
determinat  prin metoda de analiz  cu raze X, modul de 
coordinare al ligandului la atomul central a fost stabilit în 
baza analizei comparative a spectrelor IR ale liganzilor şi 
complecşilor respectivi, precum şi folosind analiza 
magnetochimic .  

4. Pentru 4-alil-S-alchilizotiosemicarbazonele aldehidelor 

salicilice substituite şi compuşii complecşi ai biometalelor 
cu aceşti liganzi a fost studiat  activitatea antimicrobian  
fa a de un spectru larg de tulpini de microorganisme gram-

pozitive şi gram-negative, activitatea antifungic  şi 
activitatea anticancer fa  de celulele HL-60 ale leucemiei 

mieloide umane, celulele HeLa ale cancerului de col uterin, 

precum şi efectul inhibitor asupra celulelor normale MDCK 



 

ale epiteliului din rinichi de cîine. 
 

XII. Lista lucr rilor ştiin ifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectual ) cu referin  la proiectul 
dat pe anul 2015 (conform formei 4 din structura raportului) 

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

 PAHONTU, E.; PARASCHIVESCU, C; ILIES, D.-C., E.;  SHOVA, S.; PARASCHIVESCU, C., 

BADEA, M.; GULEA, A.;ROSU, T  Synthesis, characterization of novel Cu(II),Pd(II) and Pt(II) 

complexes with 8-Ethyl-2-hydrpxytricyclo tridecan-13-one tiosemicarbazone: Antimicrobial and in 

Vitro Antiproliferative Activity.  Molecules 2016, 22,pp. 674-692 doi10/3390. ISNN 1420-3049  IF = 

2.749 

Rezumate la conferinţe: 
1. GULEA, .; ZARICIUC, E.; USATAIA, I.; GRAUR, V.; VASYLCA, M.;  CERNOBAI, A.; 
TSAPKOV, V. ; RUDIC V.. Antimicrobial and antifungal activities of some 3d metal coordination 

compounds of salicylaldehyde 4-allyl-S-alkylisothiosemicarbazone and its derivatives. International 

Scientific Conference on Microbial Biotechnology (3rd edition). Chişinau, Moldova, 12-13 october 

2016, pp. 72-73. 

2. PETRENKO, P.; CHUMAKOV, YU.; USATAIA, I.; GRAUR, V.; POIRIER, D.; TSAPKOV, V.; 

GULEA, .. The crystal structures and biological activity of methyl N'-(2-hydroxybenzylidene)-N-

(prop-2-en-1-yl)carbamohydrazonothioate and methyl N'-[(2-hydroxynaphthalen-1-yl)-methylidene]-

N-(prop-2-en-1-yl)-carbamohydrazonothioate. 8th International Conference on Materials Science and 

Condensed Matter Physics, Chişin u, 12-16 sept. 2016, p. 168  

3. PETRENKO, P.; CHUMAKOV, YU.; USATAIA, I.; GRAUR, V.; POIRIER, D.; TSAPKOV, V.; 

GULEA, .. The crystal structures and antitumor activity of nickel complexes with methyl N'-[(2-

hydroxynaphthalen-1-yl)-methylidene]-N-(prop-2-en-1-yl)carbamohydrazonothioate and ethyl N'-(2-

hydroxybenzylidene)-N-(prop-2-en-1-yl)carbamohydrazonothioate. 8th International Conference on 

Materials Science and Condensed Matter Physics, Chişin u, 12-16 september 2016, p. 157. 

Brevete de invenţie MD : GRAUR, V.; ZARICIUC, E.; USATAIA, I.; APCOV, V.; RUDIC, V.; 
GULEA, A.. Metil-N’-[(2-hidroxinaftalen-1-il)metiliden]-N-prop-2-en-1-ilhidrazonotioat, care 

manifestă activitate antimicotică faţă de Candida albicans. Brevet de inven ie MD 4402. 2016. 
1 medalie de aur. ISTRATI, D.; GULEA, A.; TSAPCOV, V.; USATAIA, I.; GRAUR, V.; 

ZARICIUC, E.; RUDIC, V.. New antimicotic agent against Candida albicans. Brussels Eureka, 19 

november 2016 

 

 

XIII. Relevan a rezultatelor ştiin ifice ob inute (pîn  la 200 de cuvinte), 2016  

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. 

Dezvoltarea chimiei compuşilor coordinativi în ultimii ani se caracterizeaz  printr-o alegere 

crescînd  în calitate de obiect de studiu a compuşilor coordinativi ai biometalelor cu liganzi 
organici polidenta i, de exemplu S-alchilizotiosemicarbazone. Datorit  activit ii biologice înalte 
unii din aceşti compuşi au g sit aplicare în medicin  ca preparate, care manifest  propriet i 
antimicrobiene, antifungice, inhib  creşterea şi multiplicarea tumorilor etc. 

În leg tur  cu aceasta, sinteza şi cercetarea compuşilor coordinativi noi ce posed  activitate 

biologic  prezint  interes atît teoretic, cît şi practic.  
 

I. Beneficiarul (ministere, institu ii de stat sau private, întreprinderi, etc.) 
 Ministerul s n t ii. Întreprinderea FARMACO  

 

 



 

Anexa 1.2.  
Fişa proiectului din cadrul Programului de stat 

 

I. Codul şi denumirea proiectului  

Codul: 15.857.06.02F  

Denumirea: „Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-

comunist din RSS Moldovenească (anii 1940-1941, 1944-1953). Cercetări în raioanele din 
centrul Republicii Moldova” 

II. Denumirea Programului de stat, Denumirea direc iei strategice 

„Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist 

din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953” 

Direc ia strategic : 18.06 Patrimoniu naţional şi dezvoltare a societăţii 
III. Obiectivele proiectului  

Scopul proiectului: recuperarea i cercetarea istoric  a memoriei colective privind perioada de 
instaurare i constituire a regimului totalitar-comunist în RSS Moldoveneasc  în perioada anilor 
1940-1941, 1944-1953 (represiuni politice, foamete provocat , deport ri i munc  forțat , 
colectivizare) în localit țile din centrul Republicii Moldova. 
 

Obiectivele proiectului: Cercet ri de teren, antrenându-se tehnici de studiu i instrumentarul 
metodologic necesar pentru colectarea de memorii, m rturii, documente, sistematizarea, stocarea i 
descifrarea materialului colectat, urmate de analiza istoric  i publicarea de volume de istorie oral , 
studii i monografii tiințifice. Colectarea i digitalizarea m rturiilor/ memoriilor/ documentelor 
privind perioada de instaurare i constituire a regimului totalitar-comunist în RSS Moldoveneasc  
în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953, valorificarea lor tiințific , publicarea i punerea în 
discuție în mijloacele de informare în mas . 

IV. Termenul execut rii  
2 ani: 1 ianuarie, 2015 – 31 decembrie, 2016 

V. Volumul total planificat al finan rii 
360,0 (trei sute aizeci) mii lei 

VI. Volumul finan rii pe perioada evaluat  (mii lei) 
Finanţarea planificată  (mii lei) 
180,0 (una sut  şi optzeci) mii lei 

Executată (mii lei) 
180,0 (una sut  şi optzeci) mii lei 

VII. Volumul cofinan rii (mii lei) 

USM – 5,0 (cinci) mii lei şi Centrul Institutul „ProMemoria”  – 5,0 (cinci) mii lei 

VIII. Organiza iile, subdiviziunile - executori ai proiectului (institut, laborator, sec ie, sector etc.) 
Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea de Istorie i Filozofie 

Centrul de Cercet ri Institutul “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. – cercet tor tiințific principal 
3.  OLARU-CEMÎRTAN, Viorica, dr. conf. univ. – cercet tor tiințific superior 
4.  CORMAN, Galina, dr. conf. univ. – cercet tor tiințific superior 

4. DAN, Radu – tehnician cat. I 

5. B L NICI, Ion – tehnician cat. I 

6. LÎSÎI, Tatiana – tehnician cat. I 

X. Sumarul activit ilor realizate pân  în prezent 
 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului 

(150 de cuvinte) 

1. Documentarea şi 
perfecționarea 
metodologiei de 

cercetare; cercet ri de 
teren în localit țile din 
raioanele de entru  

Colectarea circa 30 de studii de caz cu m rturii de istorie oral  la 
tema proiectului, colectate din regiunea de centru a Republicii 

Moldova, cu transmiterea dreptului de autor de c tre persoana 
intervievat  c tre intervievator pentru a fi publicate i puse în 
circuitul tiințific în cadrul proiectului. 



 

2. Cercetarea, 

digitalizarea, 

descifrarea, 

sistematizarea în arhiva 
digital  a memoriilor i 
m rturiilor 
documentare, 

materialului de teren 

colectat  

Corpul de narațiuni audio ale interviurilor de istorie oral  a fost 
supus procesului de transliterare i digitizare pentru intrare în 
colecția de istorie orală a Programului de Stat. 
M rturiile de istorie oral   au fost completate prin documente ale 

vremii (acte oficiale, scrisori, fotografii, texte de jurnal) din arhiva 

personal  a persoanei intervievate, cu transmiterea dreptului de a 

fi publicate i valorificate în cadrul proiectului, cât i în cercet rile 
de viitor. 

3. Elaborarea textelor 

pentru un volum de 

m rturii, memorii, 
documente  

Elaborarea, editarea i publicarea colecției de documente de istorie 
orală care valorific  materialul colectat pe teren de la 
supraviețuitorii regimului totalitar-comunist cu titlul:  

COJOCARU, L. (editor), Arhivele memoriei: recuperarea şi 
valorificarea istoric  a memoriei victimelor regimului totalitar-
comunist din Republica Sovietic  Socialist  Moldoveneasc . 
Memorii. Documente. Studii de caz. Cercet ri realizate in 

localit ile din centrul Republicii Moldova. Vol. I, tom 2. 

Chişin u: Balacron, 2016. 336 p. (în tipografie) 

PETRENCU, A. Pe drumurile GULAGULUI. Represiunile politice 

la Mănăstirea Solovețk, Chi in u: Balacron, 2016 [18 c.a.] (în 
tipografie) 

Fiecare material inclus în colecție prezint  un studiu de caz separat 
i este constituit din: studiul introductiv, narațiunea oral  în 

variant  descifrat  i preg tit  pentru publicație, materiale 
adiționale din arhiva de familie a persoanei intervievate. 

4. Publicarea articolelor 

tiințifice în ediții 
periodice 

naționale/internaționale 
sau colecții de 
studii/documente  

În studiile elaborate a fost analizat i valorificat materialul de 
istorie oral  colectat în rezultatul document rilor de teren i 
corobor rii materialelor de arhiv . Articolele au fost prezentate 
spre publicare în ediții periodice naționale i internaționale. 

5. Conjugarea experienței 
acumulate de 

cercet tori în procesul 
cercetare şi valorificare 
tiințific  a memoriei 

victimelor regimului 

stalinist în RSS 
Moldoveneasc . 

- Sesiunea Programului de stat „Recuperarea i valorificarea 
istoric  a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din 

RSS Moldoveneasc  în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953” 

în cadrul conferinței tiințifice internaționale „Mediatizarea 
adev rului istoric: represiunile staliniste/comuniste şi impactul 
lor social”, 24-25 martie 2016, USM, Chi in u 

- Conferin a ştiin ific  național  „Memoria victimelor regimului 
totalitar-comunist: istorie, impact, responsabilitate”, 25 
noiembrie 2016, Muzeul Național de Istorie  a Moldovei, 
Chişin u (co-organizatori) 

- Conferinț  tiințific  internațional  „Memoria ca patrimoniu 
cultural în Lituania i Moldova. Experien a cercet rilor şi 
valorific rii memoriei victimelor regimurilor totalitare şi 
ocupa iei sovietice”, 2-3 decembrie 2016, USM i MNIM, 
Chi in u. Evenimentul a fost  însoțit de prezentarea colecției 
Arhivele Memoriei. (co-organizatori) 

- Seminar teoretico-practic „Istoria oral  – aspecte i perspective 
didactice” pentru profesorii colari la disciplina istorie, , 15 iunie 

2016, Muzeul „Memoria Neamului”, Chi in u (co-organizatori) 

- Expoziție foto-documentar  „Basarabeni în Gulag” dedicat  
victimelor represiunilor politice i deport rilor sovietice, 28 
iunie 2016, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Chi in u. 
Expoziția a fost înso it  de lansarea volumului de carte din 
seria Arhivele Memoriei. (co-organizatori) 

- Expoziție foto-documentar  „Deport rile din RSS 
Moldoveneasc : crim  împotriva umanit ii”, creata in baza 



 

rezultatelor Programului de Stat, 06-17 iulie 2016, Muzeul 

Național de Istorie Natural  i Etnografie Chi in u (co-

organizatori) 

- Prezentare de carte seria Arhivele Memoriei, Biblioteca 

Național  din Moldova, 22 decembrie 2016. 
 

XI. Sumarul activit ilor proiectului realizate în perioada evaluat   
 

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

1. Documentarea şi 
perfecționarea 
metodologiei de 

cercetare; cercet ri de 
teren în localit țile din 
raioanele de entru  

Colectarea circa 30 de studii de caz cu m rturii de istorie oral  la 
tema proiectului, colectate din regiunea de centru a Republicii 

Moldova, cu transmiterea dreptului de autor de c tre persoana 
intervievat  c tre intervievator pentru a fi publicate i puse în 
circuitul tiințific în cadrul proiectului. 

2. Cercetarea, 

digitalizarea, 

descifrarea, 

sistematizarea în arhiva 
digital  a memoriilor i 
m rturiilor 

documentare, 

materialului de teren 

colectat  

Corpul de narațiuni audio ale interviurilor de istorie oral  a fost 
supus procesului de transliterare i digitizare pentru intrare în 
colecția de istorie orală a Programului de Stat. 
M rturiile de istorie oral   au fost completate prin documente ale 

vremii (acte oficiale, scrisori, fotografii, texte de jurnal) din arhiva 

personal  a persoanei intervievate, cu transmiterea dreptului de a 

fi publicate i valorificate în cadrul proiectului, cât i în cercet rile 

de viitor. 

3. Elaborarea textelor 

pentru un volum de 

m rturii, memorii, 
documente  

Elaborarea, editarea i publicarea colecției de documente de istorie 
orală care valorific  materialul colectat pe teren de la 
supraviețuitorii regimului totalitar-comunist cu titlul:  

COJOCARU, L. (editor), Arhivele memoriei: recuperarea şi 
valorificarea istoric  a memoriei victimelor regimului totalitar-
comunist din Republica Sovietic  Socialist  Moldoveneasc . 
Memorii. Documente. Studii de caz. Cercet ri realizate in 
localit ile din centrul Republicii Moldova. Vol. I, tom 2. 

Chişin u: Balacron, 2016. 336 p. (în tipografie) 

PETRENCU, A. Pe drumurile GULAGULUI. Represiunile politice 

la Mănăstirea Solovețk, Chi in u: Balacron, 2016 [18 c.a.] (în 
tipografie) 

Fiecare material inclus în colecție prezint  un studiu de caz separat 
i este constituit din: studiul introductiv, narațiunea oral  în 

variant  descifrat  i preg tit  pentru publicație, materiale 
adiționale din arhiva de familie a persoanei intervievate. 

4. Publicarea articolelor 

tiințifice în ediții 
periodice 

naționale/internaționale 
sau colecții de 
studii/documente  

În studiile elaborate a fost analizat i valorificat materialul de 
istorie oral  colectat în rezultatul document rilor de teren i 
corobor rii materialelor de arhiv . Articolele au fost prezentate 
spre publicare în ediții periodice naționale i internaționale. 

5. Conjugarea experienței 
acumulate de 

cercet tori în procesul 
cercetare şi valorificare 
tiințific  a memoriei 

victimelor regimului 

stalinist în RSS 

Moldoveneasc . 

- Sesiunea Programului de stat „Recuperarea i valorificarea 
istoric  a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din 

RSS Moldoveneasc  în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953” 

în cadrul conferinței tiințifice internaționale „Mediatizarea 

adev rului istoric: represiunile staliniste/comuniste şi impactul 
lor social”, 24-25 martie 2016, USM, Chi in u 

- Conferin a ştiin ific  național  „Memoria victimelor regimului 
totalitar-comunist: istorie, impact, responsabilitate”, 25 
noiembrie 2016, Muzeul Național de Istorie  a Moldovei, 
Chişin u (co-organizatori) 



 

- Conferinț  tiințific  internațional  „Memoria ca patrimoniu 
cultural în Lituania i Moldova. Experien a cercet rilor şi 
valorific rii memoriei victimelor regimurilor totalitare şi 
ocupa iei sovietice”, 2-3 decembrie 2016, USM i MNIM, 
Chi in u. Evenimentul a fost  însoțit de prezentarea colecției 
Arhivele Memoriei. (co-organizatori) 

- Seminar teoretico-practic „Istoria oral  – aspecte i perspective 
didactice” pentru profesorii colari la disciplina istorie, , 15 iunie 

2016, Muzeul „Memoria Neamului”, Chi in u (co-organizatori) 

- Expoziție foto-documentar  „Basarabeni în Gulag” dedicat  
victimelor represiunilor politice i deport rilor sovietice, 28 
iunie 2016, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Chi in u. 
Expoziția a fost înso it  de lansarea volumului de carte din 
seria Arhivele Memoriei. (co-organizatori) 

- Expoziție foto-documentar  „Deport rile din RSS 
Moldoveneasc : crim  împotriva umanit ii”, creata in baza 

rezultatelor Programului de Stat, 06-17 iulie 2016, Muzeul 

Național de Istorie Natural  i Etnografie Chi in u (co-

organizatori) 

- Prezentare de carte seria Arhivele Memoriei, Biblioteca 

Național  din Moldova, 22 decembrie 2016. 
 

XII. Lista lucr rilor ştiin ifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectual ) cu referin  la proiectul 
dat pe anul 2016 (conform formei 4 din structura raportului) 

 

Volume de studii de istorie orală:  

COJOCARU, L. (editor), Arhivele memoriei: recuperarea şi valorificarea istoric  a memoriei 
victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietic  Socialist  Moldoveneasc . 
Memorii. Documente. Studii de caz. Cercet ri realizate in localit ile din centrul Republicii 
Moldova. Vol. I, tom 1. Chişin u: Balacron, 2016. 336 p. ISBN 978-9975-128-63-6 

COJOCARU, L. (editor), Arhivele memoriei: recuperarea şi valorificarea istoric  a memoriei 
victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietic  Socialist  Moldoveneasc . 
Memorii. Documente. Studii de caz. Cercet ri realizate in localit ile din centrul Republicii 

Moldova. Vol. I, tom 2. Chişin u: Balacron, 2016. 336 p. (în tipografie) 

PETRENCU, A. Pe drumurile GULAGULUI. Represiunile politice la Mănăstirea Solovețk, 

Chi in u: Balacron, 2016 [18 c.a.] (în tipografie) 

Capitole în monografii şi culegeri naţionale: 
DAN, R. Studiu de caz i not  introductiv  la Maria Romanenco, s. Hagimus, r. C u eni „A a 
viața a fost! i acum tot îi viața grea!”. 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 
sudul Republicii Moldova. Editor Elena POSTIC . Vol. II, tom I. Chişin u: Balacron, 2016, 
p. 283-302. ISBN 978-9975-128-64-3 

DAN, R. Studiu de caz i not  introductiv  la Nina Radu, s. Chirc ie ti, r. C u eni „Ne-au 

dus, ne-au deportat i ce folos?”. 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 
sudul Republicii Moldova. Editor Elena POSTIC . Vol. II, tom I. Chişin u: Balacron, 2016, 
p. 268-272. ISBN 978-9975-128-64-3 

DAN, R. Studiu de caz şi not  introductiv  la: Tatiana Panaghiu. „Cum să nu povestesc!” În: 
Arhivele memoriei: recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului 
totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii. Documente. 
Studii de caz. Editor Ludmila D. COJOCARU. Vol. I, tom. 1, Chişin u: Balacron, 2016, p. 
260-272. ISBN 978-9975-128-63-6 

OLARU-CEMÎRTAN, V. Studiu de caz şi not  introductiv  la: Elizaveta Andronic. „Eram 

uniți, fiindcă eram cu o durere!” În: Arhivele memoriei: recuperarea şi valorificarea istorică 
a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă 



 

Moldovenească. Memorii. Documente. Studii de caz. Editor Ludmila D. COJOCARU. Vol. I, 

tom. 1, Chişin u: Balacron, 2016, p. 171-190. ISBN 978-9975-128-63-6  

OLARU-CEMÎRTAN, V. Studiu de caz şi not  introductiv  la: Marin Buga. „Mulți 
moldoveni au rămas acolo: care înmormântați, care îndurerați” În: Arhivele memoriei: 

recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din 

Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii. Documente. Studii de caz. Editor 

Ludmila D. COJOCARU. Vol. I, tom. 1, Chişin u: Balacron, 2016, p. 212-238. ISBN 978-

9975-128-63-6  

OLARU-CEMÎRTAN, V. Studiu de caz şi notă introductivă la: Nicolae Banaga. „Nu cerceta 

aceste legi, căci e ti nebun de le-nțelegi!” În: Arhivele memoriei: recuperarea şi valorificarea 
istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă 
Moldovenească. Memorii. Documente. Studii de caz. Editor Ludmila D. COJOCARU. Vol. I, 

tom. 1, Chişin u: Balacron, 2016, p. 89-114. ISBN 978-9975-128-63-6  

PETRENCU, A. Monumente noi, în l ate în Republica Moldova – parte a patrimoniului 

cultural-istoric. În: Cercetarea şi valorificarea patrimoniului naţional i universal în 
învăţământul preuniversitar. Culegere de studii, Chişin u: UPS „Ion Creang ”, 2016, p. 7-12. 

ISBN 978-9975-46-291-4 

PETRENCU, A. Studiu de caz i not  introductiv  la Eudochia Mandi , s. C rpineni, r. 
Hânce ti: Am destăinuit aceste amintiri pentru cei tineri. 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 sudul Republicii Moldova. Editor Elena POSTIC . Vol. II, tom I. Chişin u: 
Balacron, 2016, p. 303-317. ISBN 978-9975-128-64-3 

PETRENCU, A. Studiu de caz şi not  introductiv  la: Marina Akopyani. „Deocamdată, 
justiţia nu s-a copt…” În: Arhivele memoriei: recuperarea şi valorificarea istorică a 
memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă 
Moldovenească. Memorii. Documente. Studii de caz. Editor Ludmila D. COJOCARU. Vol. I, 

tom. 1, Chişin u: Balacron, 2016, p. 115-142. ISBN 978-9975-128-63-6 

PETRENCU, A. Studiu de caz şi not  introductiv  la: Pavel Curoş. „Când ne-au deportat, 

plângea tot satul”. În: Arhivele memoriei: recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei 
victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. 
Memorii. Documente. Studii de caz. Editor Ludmila D. COJOCARU. Vol. I, tom. 1, Chişin u: 
Balacron, 2016, p. 273-296. ISBN 978-9975-128-63-6 

PETRENCU, A., Ion B L NICI. Studiu de caz i not  introductiv  la Maria Filimon, s. 

C rpineni, r. Hânce ti „Munca mea eu nu mi-o cumpăr!” 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 sudul Republicii Moldova. Editor Elena POSTIC . Vol. II, tom I. Chişin u: 
Balacron, 2016, p. 255-267. ISBN 978-9975-128-64-3 

Articol din reviste cu factor de impact: 

COJOCARU, L.  ,  a я , 'я ь  :  
 ь   є ь  ь  'я  (The memory of the war: 

from the great power nostalgia to European cultural memory). І ія а і і афія  
Є і. 2016, 5:   - І я :  я    . 157 ., 89-95. 

ISBN 966-95788-6-8 

Articole din reviste naţionale: 
OLARU-CEMÎRTAN, V. Istorii de viaț . Revista culturală „Maluri de Prut”, 2016, nr. 6, 

15-23. ISSN 2065-1961 

PETRENCU, A. Deportat de dou  ori în Siberia. Patrimoniu Istoric, 2016, nr. 4, 81-90. ISSN 

2345-1637 

PETRENCU, A. „Niciodat  nu ni s-a oferit deschis şi cu drag  inim  ceea la ce aveam 
dreptul...” Anatol Petrencu în dialog cu Petru Cocâr â, Destin Românesc. Revistă de Istorie i 
Cultură, nr. 4(68), 2016, 6-17. ISSN 1857-1964 

Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe: 
DAN, R.     :   

      , Pragram i rezumatele 
Conferinței tiințifice «  ,  я   я  я», 12-13 



 

aprilie 2016, ь  ь    І. І. , Odessa, Ucraina 
(0,6 c.a.) 

PETRENCU, A. Spirala istoriei. Deportarea familiei Curoş: studiu de caz. În: Sesiunea 

ştiinţifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală şi Arheologie, ediţia a III-a, 13 

mai 2016, pp. 63-64. ISBN 978-9975-71-774-8 

PETRENCU, A. Practici de supravieţuire în condiţii extreme: basarabenii în Gulag (pe baza 
memoriilor supravieţuitorilor). În: Conferinţa ştiinţifică internaţională „Perspectivele şi 
problemele integrării în spaţiul european al cercetării şi educaţiei”, 7 iunie 2016, Cahul, 

Universitatea de Stat „B.P. Haşdeu”, 2016, pp. 357-361. ISBN 978-9975-914-90-1. 

 

 

XIII. Relevan a rezultatelor ştiin ifice ob inute (pân  la 200 de cuvinte), 2016  

Proiectul promoveaz  un domeniu nou de cercetare pentru mediul tiințific din Republica 
Moldova, contribuind la sincronizarea teoretic  i metodologic  novatorie aplicat  în instituțiile de 
occidentale de cercetare în domeniu. Rezultatele studiilor de teren prin metoda istoriei orale, în 
complex cu metoda observației participative i etnografic , au fost valorificate în comunic rile 
tiințifice i studii prezentate la conferințe tiințifice naționale i internaționale.  

Proiectul a extins i diseminat experiența de cercetare i valorificare a memoriei colective prin 
elaborarea colecției de documente de istorie oral  (vol. I, tom. 1), materiale-suport pentru 

programele de studii de nivel universitar, crearea bazelor de date la nivelul centrelor de instruire, 

resurse web, organizarea seminarelor pentru profesorii colari. Participarea la evenimentele 

tiințifice din domeniu a susținut schimbul de experienț  cu cercet torii de peste hotare i din alte 
centre de studiu din Republica Moldova. 

Cercetarea trecutului totalitar are implicații fundamentale în devenirea societ ților aflate în proces 
de democratizare i integrare european . Proiectul a contribuit la constituirea bazei de date digitale 
tematice la Universitatea de Stat din Moldova, promovarea paginilor web la nivel de comunit ți 
locale dedicate temei victimelor regimului stalinist. La fel, contribuie la cunoaşterea reciproc  a 
comunit ților, coeziunea social , implicarea civic  şi comunicarea între generații. 
Publicațiile i materialele tiințifice i didactice elaborate în cadrul proiectului servesc organelor de 
stat pentru elaborarea politicilor memoriei în cadrul planului de acțiuni privind integrarea 
european  a Republicii Moldova fiind puse la dispozi ia specialiştilor, instituțiilor societ ții civile, 
comunit ților memoriei na ionale şi interna ionale.  
Proiectul a antrenat în activit țile sale autorit țile locale, colectivele pedagogice (în special 
profesorii de istorie), fapt care a contribuit la cre terea interesului i gradul de implicare a 
comunit ților în cercetarea domeniul memoriei colective. 

 

XIV. Beneficiarul (ministere, institu ii de stat sau private, întreprinderi etc.) 
Pe parcursul anului 2016, au fost atrase în activit țile proiectului instituții muzeale, ale 

înv ț mântului superior universitar i preuniversitar, precum i asociații ale deportaților, structuri 
ale administrației locale: 

- Muzeul Național de Istorie a Moldovei 
- Asociația Fo tilor Deportați şi Deținuți Politici  
- Biblioteca Național  a Republicii Moldova 

- Muzeul Memoria Neamului 

- Institutul de tiințe ale Educației 
- Muzeul de Istorie i Etnografie din B lți 
- Universitatea de Stat „Ion Creang ” 

- Liceul „Alexe Mateevici” din old ne ti  
- Prim ria or. Orhei 
- Prim ria or. Hânce ti 
- Prim ria or. Nisporeni 

- Prim ria or. C u eni 
Peste 30 de biblioteci colare şi raionale. 
 

 

 

 



FIŞELE PROIECTELOR INTERNA IONALE 
Anexa 1.4. 

 

Fişa proiectului interna ional 
 

I. Denumirea proiectului  

15.820.18.02.03/B Elaborarea modelelor şi algoritmilor eficienţi de rezolvare a problemelor de 
optimizare cu caracter aplicativ pe structuri discrete 

II. Denumirea programului /organizaţiei/fondului internaţional 
Proiect bilateral Moldova - Belorusia 

III. Obiectivele proiectului  

Aplicarea aparatului matematic la fundamentarea cercetărilor legate de protecţia mediului 
înconjurător. Obiectivele proiectului sunt determinate de necesitatea studierii unor structuri 

matematice i a metodelor de solu ionare a problemelor de optimizare cu scopul aplicării acestora la 
solu ionarea problemelor aplicative, în particular a problemelor ce in de protecţia resurselor 
naturale şi prevenirea degradării lor, cum ar fi: problema containerizării de eurilor; problema 
determinării locului optim de construire a unei uzine de prelucrare a de eurilor; problema 
transportării materiei prime; problema exploatării ra ionale a resurselor naturale, etc. În legătură cu 
aceasta se vor studia 2 tipuri de probleme: 

1) Studierea problemei de control optimal discret pe reţele dinamice. În acest scop vor fi 
examinate variantele  deterministe i stochastice ale problemei de control optimal discret pe re ele 

dinamice pe intervale finite i infinite de timp, precum si problema fluxului de cost minin pe re ele 
dinamice. Se vor elabora algoritmi eficienţi, teoretic fundamentaşi, pentru soluţionarea problemelor 
de control optimal discret si a problemelor asociate acestora, legate de aflarea drumurilor optime  si 

a ciclurilor optime medii in grafurile orientate ponderate. Pentru problema fluxurilor optime vor fi 

studiate cazurile cu mai multe produse, cu restricţii neliniare asupra capacitaţilor arcelor şi cu 
funcţii neliniare de cost  a fluxurilor in  reţele. 

2) Calcularea medianei şi centrului unui complex de relaţii multi-are. O serie de probleme ce 

ţin de protecţia mediului ambient se modelează în mod efficient cu ajutorul structurilor discrete, 
reprezentate prin complexe de relaţii multi-are. Astfel de situaţii au loc, în special, pentru 
problemele de amplasare optimă a punctelor de deservire, numite mediane sau centre. Se vor studia 
metode eficiente de amplasare a medianelor în complexele ce servesc drept model pentru unele 

probleme de protec ie a mediului ambiant. Se va pune accent atât pe elaborarea metodelor 
determinării soluţiilor optime, cât şi pe elaborarea metodelor aproximative. 

IV. Termenul executării  
2015-2016 

V. Costul total al proiectului   

150 mii lei 

VI. Cofinanţarea din partea Republicii Moldova (în cazul cofinanţării) 
Cofinanţarea totală planificată: 0 (mii lei) Cofinanţarea pe perioada evaluată: 0 (mii lei) 

VII. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 
LC  „Modelare Matematică i Optimizare” 

VIII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 
1.  Cataranciuc Sergiu, Cerc. ştiinţific coordonator 
2. Lozovanu Dumitru, Cerc. ştiinţific coordonator 
3. Cataranciuc Emil, Cerc. t-c stagiar 

4. Buzatu Radu, Cerc. t-c stagiar 

 

IX. Sumarul activităţilor realizate în perioada evaluată  

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

1. Fundamentarea teoretică a 
metodelor i algoritmilor de 

solu ionare a problemelor de 

optimizare pe grafuri i re ele 

Examinarea problemei de acoperire a unui graf 

neorientat cu un număr minim de mul imi convexe. A 
fost determinată complexitatea metodelor de 
solu ionare a problemei. 



dinamice. A fost cercetată problema stochastică de control pe 

re ele dinamice cu criteriile de optimalitate a costului 
mediu per tranzi ie i a costului total cu discont. S-au 

ob inut condi iile necesare i suficiente de existen ă a 
solu iilor optime. Problema stochastică de contol  a 

fosti cercetată i solu ionată atît in cazul  intevalului 

finit de timp cît  si in cazul intervaluilui  infinit de 

timp. 

S-au formulat i cercetat variantele multicriteriale 
ale problemelor stochastice de control optimal cu 

ob inerea condi iilor de existen a a situa iei de 
echilibru Nash pentru jocurile stochastice dinamice. 

2. Elaborarea algoritmilor eficien i de 
solu ionare a problemelor de 
optimizare cu caracter aplicativ pe 

grafuri i re ele dinamice, orientate 
spre protec ia resurselor naturale i 
transportarea de eurilor. 

Au fost elabora i algoritmi stocastici i algoritmi 
determini ti de complexitate polinomială pentru 
construirea acoperirii/divizării unui graf neorientat cu 
mul imi d-convexe.  

Pentru problema stochastică de control pe re ele 
dinamice cu criteriile de optimalitate a costului mediu 

per tranzi ie i a costului total cu discont s-au elaborat 

algoritmi de aflare a strategiilor optime sta ionare 
baza i pe metodele programarii dinamice i a 
programătii lineare. De asemenea, au fost elabora i 
algoritmi de aflare a strategiilor optime pentru 

variantele multicriteriale ale problemelor stochastice 

de control optimal.  

Au fost elabora i algoritmi de aflare a strategiilor 

optime în jocurile stochastice dinamice. 
X. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la proiectul 

dat  (conform formei 4 din structura raportului) 

Articole: 

1. Buzatu R., Cataranciuc S., Acoperirea unui graf neorientat cu mul imi convexe netriviale. Analele 

conferin ei tiin ifice interna ionale “Modelare Matematică, Optimizare i Tehnologii 
Informa ionale”: (Proceedings), Edi ia a V-a, Academia de Transporturi, Informatică i 
Comunica ii, Chi inău, 22-25 martie 2016, p. 64-71. 

2. Buzatu R., Covers of graphs by two convex sets. Studia Universitatis Babe -Bolyai, Informatica, 

Vol. LXI, Nr. 1, 2016, p. 5-22; 

3. Buzatu R., Minimum convex cover of special nonoriented graphs. Studia Universitatis 

Moldaviae, Revistă tiin ifică a Universită ii de Stat din Moldova, Seria „ tiin e exacte i 
economice”, Nr. 2(92), 2016, p. 46-54; 

4. Lozovanu D. Determining the optimal strategies for multi-chain average Markov decision 

problem.  Materialele Conf. Inten. “Modelare Matematică, Optimizare i Tehnologii 
Informa ionale”, Chisinău, ATIC, v 1(5), 2017-224, 2016. 

5. Lozovanu D. Pickl S. Determining the optimal strategies for zero-sum average stochastic 

positional games. Electronic Notes in Discrete Mathematics, Elsevier, 55, pp 155-159. 

6. Lozovanu D. Stationary Nash equilibria for average stochastic game with finite state and action 

spaces. Buletinul A M,  seria Matematica, 2(81) 71-82, 2016. 

comunicări la conferințe: 
1. Buzatu R., Cataranciuc S., Minimum convex covers of some graph operations. A XX-a 

Conferin a Anuală a Societă ii de tiin e Matematice din Romania Dedicată celei de-a 80-a 

aniversări a Prof. Univ. Emerit Dr. Ioan A. RUS, Mai 19-22, 2016, Baia Mare, România, p. 18-

19;  

2. Buzatu R., Nontirivial convex partition of a tree. The Conference “Mathematics & Information 
Technologies: Research and Education” (MITRE – 2016), June 23-26, 2016, Chi inău, Republic 
of Moldova, p. 12-13;  

3. Buzatu R., Nontrivial convex cover of a tree. The 24
th
 conference on applied and industrial 

mathematics (CAIM-2016), September 15-18, 2016, Craiova, Romania, p. 82. 

4. Lozovanu D. Determining stationary Nash equilibria for average stochastic games. MITRE-



2016, USM, 41-42, 2016 

5. Lozovanu D., Pickl S. An approach for determining the optimal strategies in average 

antagonistic stochastic games. The 10
th
  Int. Conf. GTM-2016, St. Petersburg Univ., 95-97, 

2016. 

6. Lozovanu D., Pickl S. Determining the optimal strategies for zero-sum average stochastic 

games. Int. Conf. CTW-2016, Milano Univ., 124-129, 2016. 

 

XI. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2016 

Relevanța cercetărilor este determinată de obținerea următoarelor rezultate: 
1. A fost  studiată problema existenței echilibrului Nash staționar in jocurile stochastice dinamice 

cu criteriile costului mediu per tranziție pentru jucători. S-au formulat condiții necesare i 
suficiente de existență a echilibru Nash staționar pentru jocurile menționate i s-au elaborat 

algoritmi de aflare a strategiilor optime staționare a jucătorilor. 
2. A fost demonstată NP-completitudinea problemei divizării unui graf în mulțimi d-convexe 

netriviale i a fost propus un algoritm polinomial, care verifică acoperirea unui graf cu 
mulțimi d-convexe netriviale; 

3. Au fost determinate relațiile dintre două tipuri de 2-acoperire d-convexă ((2,t)-acoperire i 
(2,nt)-acoperire d-convexă); 

4. Au fost determinate caracteristicile numerice (numărul de acoperire d-convexă minimă i 
numărul de acoperire d-convexă netrivială minimă) pentru clase speciale de grafuri, ce se 
obțin în rezultatul aplicării unor operații binare: suma, produsul cartezian, produsul 
lexicographic, coroana grafului; 

5. Au fost determinate condițiile de existență a acoperirii i divizării d-convexe netriviale a 

arborelui neorientat; 

6. A fost studiată problema orientării tranzitive a unul graf parțial ordonat. 
 

 

 



Anexa 1.4.  

Fişa proiectului interna ional 
 

I. Denumirea proiectului  

Ob inerea biogazului cu valoare calorifică înaltă ca sursă de „energie verde” din deşeuri agro-

industriale: tehnologia intensivă şi bioreactorul complex  

II. Denumirea programului /organizaţiei/fondului internaţional 
Programul STCU-ASM Ini iative Comune de Cercetare-Dezvoltare,  

cifrul 15.820.18.03.09.STCU/5998 

III. Obiectivele proiectului  

Dezvoltarea tehnologiei de elaborare a fitostimulatorilor pentru  procesele de obţinere a  
biogazului (substanţe biologic active - SBA), selectarea echipamentului tehnologic pentru 

organizarea producerii SBA.   

Elaborarea tehnologiei intensificate de producere a biogazului şi a reactorului pilot combinat. 
Elaborarea Conceptului tehnico-ştiinţific de tratare biochimică a biomasei organice din deşeuri 
agroindustriale. 

IV. Termenul executării  
01.01.2016-31.12.2016 

V. Costul total al proiectului   

130,0 mii lai 

VI. Cofinanţarea din partea Republicii Moldova (în cazul cofinanţării) 
Cofinanţarea totală planificată (mii lei) 
100,0 mii lei 

Cofinanţarea pe perioada evaluată (mii lei) 
100,0 mii lei  

VII. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 
Laborator de cercetări ştiinţifice Redox procese şi tehnologii avansate în apă, produse cosmetice, 
farmaceutice şi alimentare USM 

VIII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 
  Nr d/o Numele/Prenumele Gradul ştiinţific Funcţia în cadrul 

proiectului 

1.  
Covaliov Victor Dr. în chimie 

Cerc. t. 
coordonator 

2.  Bobeică Valentin Dr.hab. în chimie Cerc. t.superior 
3.  Nenno Vladimir  Dr. în t.tehnice Cerc. t.superior 
4.  Covaliova Olga Dr.hab. în chimie Cerc. t.superior 
5.  Vlasenco Serghei student laborant 

 

 

IX. Sumarul activităţilor realizate în perioada evaluată  

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

  

1. Vor fi elaborate procedee fizico-

chimice de obţinere a substanţelor 
biologic active selectate în condiţii 
optime. Vor fi selectat echipament 

tehnologic pentru producerea SBA 

în serii mici. 

A fost elaborat procedeul de extrac ie a 
principiului activ (rutozidă) din masa vegetală – 

Sofora japonica, precum şi a preparatului mixt “escină 
(7-8%) -flavonoidă (13-14%)”. A fost arătat efectul 
stimulător a compoziţiei mixte care constă dintr-un 

amestec de aditiv biocatalitic enzimic (celulază) i 
microaditiv fitocatalitic (rutozidă) asupra procese de 

metanogeneză. Conţinutul biometanului în biogaz a 
fost 82-89%, în comparaţie cu 56% în cazul fără 
adaosuri, iar capacitatea calorifică a biogazului obţinut 
a crescut corespunyator cu 31-36%. Pentru a asigura 

stabilitatea pe termen lung a compozi iei omogenizate 
de fito-catalizator, este recomandată introducere a 
adaosului de stabilizare, prexcum, lactatul de sodiu, i 
poliacrilamidă 0,5-1%. A fost elaboratchema-block a 



operaţiilor principale de producere a fito-

catalizatorilor din materii prime vegentale. Pentru 

producerea industrială în serii mici a fito-

catalizatorilor elaborate a fost selectat i elaborat 
echipamentul: moara coloidală pentru dezintegrarea 
avansată (fină) a particulelor materiilor prime; 
echipamentul pentru amestecarea şi dozarea 
preparatului fito-catalitic în biomasă digestată.      
 

2.  Vor fi petrecute lucrările de punere 
în funcţiune a echipamentului 

tehnologic – bioreactorului pilot. Pe 

baza lucrărilor experimentale, 
procesării matematice a datelor şi a 
testărilor tehnologici va fi elaborat 
Conceptul tehnico-ştiinţific de 
tratare biochimică a biomasei. 

Pentru a majora gradul de utilizare a biomasei, 

eficienţei procesului de fermentare, precum şi a 
gradului de epurare a lichidului tratat, a fost elaborat 

reatorul combinat modificat pentru obţinerea 
biogazului. Datorită sistemului încorporat de 
microfiltrare şi recirculare a biomasei nefermentate in 

procesul metanogen, randamentul utilizării ei se ridică 
până la 85-95%.Totalizând rezultatele principale 
ob inute în cadrul proiectului dat i abordările noi, a 
fost  elaborat Conceptul tehnico- tiin ific modificat 
privind tratarea biochimică a biomasei organice, cu 

scopul de a sublinia procese e i metodele de ob inere 
a unui ir de produse valoroase din de eurile agro-

industriale. Adi ional la Conceptul elaborat de noi mai 
devreme, conceptul modificat mai include tehnologia 

producerii fito-catalizatorilor din materii prime 

vegetale locale. Conceptul nou implică deasemenea 
utilizarea fito-catalizatorilor combinate, incluzând 
componen ii biologic activi, aditive stabilizatoare anti-
oxidative, precum i frac iunea lichidă pentru 
omogenizarea componentelor inerte. În a a mod, apare 
posibilitatea de a asigura dozarea automată a fito-

catalizatorilor în biomasă digestată. 
 

X. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la proiectul 
dat  (conform formei 4 din structura raportului) 

- articole din reviste na ionale: 
1. COVALIOV V. Perfectarea sistemelor de ob inere a biogazului. Academos, Nr.4 (39), 2015 ( 

pub. in 2016), p.38-44. ISSN 1857-0461. 

 

- articole în culegeri (na ionale / interna ionale): 
1.  . .,  . . ы  ы  : 

ы  ы  ы. С . .  «  .С.  – 140 

». ы: Э - И , 2016, . 383-387.  

2.  . .,  . ., И Ц И. .,  . . я 
   я щ я  я  ы  

  ы. С . .  «  .С.  – 140 ». ы: Э - И , 
2016, . 387-390.  

3. GH.DUCA, O.COVALIOVA.  Intensified Water Treatment Methods. Book of Proceedings 

of 2016 ICMSEM  Intl. Conf. on Management Science and Engineering Management (Baku, 

Azerbaijan, August 2016). Accession number: 20163602781367; DOI:    10. 1007/978-981-10-1837-

4_86 

4. . . , . . . ы     
  я  (  12)  . С  

 II . - . . «       
  ы  », . 100-  . .Х. . , 

И , 16-17 я я 2016 ., . 500-509. ISBN 978-5-00032-2239.   



Rapoarte publicate / Teze ale comunicărilor la congrese, conferin e, simpozioane, în culegeri 
(na ionale / interna ionale) 

1. COVALIOVA O., COVALIOV V., UNGUREANU D., NENNO V., BOBEICA V., DUCA 

Gh. Method and integrated bioreactor for the production of high-caloricity biogas and 

vitamin B12 as forage additive. Book of Abstracts on XXth INVENTICA 2016 Intl.Salon, Iasi, 

Romania, June 29-July 1, p.239-240.   

2. COVALIOV V., BOBEICA V., COVALIOVA O. Phyto-catalysts for the biogas processes 

intensification. Book of Abstracts of 8th Intl Conf. On Materials Science and Condensed 

Matter Physics MSCMP, Chisinau, Moldova, September 12-16, 2016. p. 191. 

Cerere de inven ie 

1. COVALIOV, V.; COVALIOVA, O.; BOBEICA, V. Procedeu de obţinerea biochmică a 
biometanului şi vit mina B12. Cerere de invenţie MD Nr. a2016-0029 din 21.03.2016. 

 

XI. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2016 

 

Biogazul este o sursă ieftină i accesibilă de  ob inere a energiei. Cu toate că sunt cunoscute şi 
aplicate tehnologii convenţionale de obţinere abiogazului, astăzi încă rămâne actuală  problema de a 
găsi cele mai eficiente, ieftine i accesibile procedee de  intensificare a  procesului de producere a 
biogazului, în regim de temperaturi scăzute. Scopul lucrării este elaborarea mijloacelor fitocatalitice 
de intensificare a  proceselor biochimice de ob inere a biogazului i cre terea randamentului de 
biometan în  aceasta ca o sursă alternativă de energie electrică i termică. Proiectul vizează 
accelerarea procesului de digestie anaerobă a materiiei prime organice, ecologice, cre terea ratei de 
fermentare a  biomasei  cu  ob inerea produselor valoroase,  ecologic inofensive.  Fitocatalizatorii 
contribuie la intensificarea procesului de digestie anaerobă a substratului organic, cresc viteza i 
performan a procesului de separare a biogazului i productivitatea procesului de metanogeneză, cresc 
cota  metanului în compozi ia  biogazului. Abordare propusă ajută la accelerarea proceselor 

biochimice metanogene, cre terea randamentului de biogaz i permite  reciclarea mai rapidă a 
de eurilor din sectorul agro-alimentar.  

Procedeele elaborate pot fi aplicate în instala iile locale de biogaz la fermele  din zonele rurale, 
precum i în industria de prelucrare a produc iei agricole i alte obiecte economice unde se formează 
deşeuri cu conţinut de substanţe organice.  
 

 



Anexa 1.4.  

Fişa proiectului interna ional 
I. Denumirea proiectului    

„Sisteme microalgale utilizate pentru reducerea emisiilor de СO2 de la fermentarea biomasei” 

II. Denumirea programului /organizaţiei/fondului internaţional 
Programul de cooperare tiin ifică i tehnologică între Academia de Ştiinţe a Moldovei  şi  
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică i Inovare din România (ANCSI),  
cu cifrul 16.80013.5807.11/Ro 

III.Obiectivele proiectului  

  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 

   Cresterea eficientei energetice a instalatiilor de biogaz, 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  
01.09.2016-31.08.2018 

V.Costul total al proiectului   

200,0 mii lei 

VI.Cofinanţarea din partea Republicii Moldova (în cazul cofinanţării) 
Cofinanţarea totală planificată (mii lei) 
0,0 mii lei 

Cofinanţarea pe perioada evaluată (mii lei) 
0,0 mii lei 

VII.Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 
Laborator de cercetări ştiinţifice Redox procese şi tehnologii avansate în apă, produse cosmetice, 
farmaceutice şi alimentare USM 

VIII.Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 
  Nr d/o Numele/Prenumele Gradul ştiinţific Funcţia în cadrul 

proiectului 

1.  Covaliov Victor Dr. în chim. Col.şt.coordonator 

2.  Nenno Vladimir Dr. în tehn. Col.şt.superior 

3.  Bobeica Valentin  Dr. hab. în chim. Col.şt.superior 

4.  Covaliova Olga Dr. hab. în chim. Col.şt.superior 

5.  Vlasenco Sergiu - Laborant 
 

 

IX.Sumarul activităţilor realizate în perioada evaluată  

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

  

1. Scriningul fitocatalizatorilor naturali 

poten iali şi examinarea procedeelor 
de obţinere/extrac ie a substan elor 
biologic active selectate pentru a fi 

introduce în sistemele de digestive 
anaerobă a biomasei de eurilor 
agroindustriale.   

Testare a fitocatalizatorilor 

identificate în procese de 
metanogeneză.  
Controlul compozi iei biogazului i 
studiul parametrilor tehnologici cu 

   Au fost examinate datele din literatura privind 

procesele de ob inere a biogazului, a fost estimat 
poten ialul de aplicare a gazelor formate în urma 
acestui proces, inclusiv CO2.    

   A fost elaborată metodă de producere a biogazului 
în condi ii anaerobe cu introducerea fito-

catalizatorului (sclareol, 2,3% sol., 10 mg/L). În 
calitate de materie primă vegetală a fost utilizat 
deşeul de la extragerea uleiului eteric din planta 
Salvia sclarea L, care conţine până la 3% de sclareol 
rezidual. Pentru omogenizarea biomasei înainte de 
fermentare a fost aplicată tratarea de cavita ie. Efectul 



determinarea  condi iilor optime a 
procesului anerob de formare a 

biogazului.   

 

pozitiv constă în mărirea gradului de mărunţire şi 
dispersare atât a materiei prime, cât şi a adaosului  
vegetal.  

    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 
conven ional, iar emisia specifică de biogaz a crescut 
cu 30%. Totodată, conţinutul metanului în biogaz a 
crescut cu aproape 25%.  

 

X.Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la proiectul 
dat  (conform formei 4 din structura raportului) 

- articole din reviste na ionale: 
1. COVALIOVA O., COVALIOV V. Reducerea emisiilor de 2 de la procesele de fermentare 

i utilizarea lui (rus). Intellectus, 2016, Nr. 2, p. 109-115. 

Rapoarte publicate / Teze ale comunicărilor la congrese, conferin e, simpozioane, în 
culegeri (na ionale / interna ionale) 

1. COVALIOV V., COVALIOVA O. Conditioning and utilization of carbon dioxide resulted 

from biomass digestion. Book of Abstracts of XIIth PRIOCHEM Intl.Symp. Bucharest, 

Romania, 28-29 Oct. 2016, p.15. 

2. COVALIOVA O., COVALIOV V., MORARI IU., NENNO V., BOBEICA V. Utilization of 

CO2 resulted form biochemical digestion processes. Book of Abstracts on XXth 

INVENTICA 2016 Intl.Salon, Iasi, Romania, June 29-July1, p.239-240.   

Brevete și cereri de Invenție 

1. COVALIOV, V. et al.  Instalaţia combinată pentru extracţia selectivă a CO2 din biogas şi 
cultivarea microalgae. Brevet de invenţie MD Nr. 4418. Publ.BOPI, 5/2016.  

2.  COVALIOV, V.; MORARI, IU.; COVALIOVA, O. Procedeu de cultivarea intensivă a 
microalgelor. Cerere de invenţie nr.a2016-0048 din 26.04.2016. 

2. COVALIOVA, O., COVALIOV, V.; NENNO, V.; MORARI, Iu., TIMOFTE, N. 

Instalaţia de îngroşare cu electroflotaţie a suspensiilor microalgale furajere. Cerere de 

invenţie Nr. Nr. de inregisrare 6166 din  02.12.2016 

3. COVALIOV, V.; BOBEICA, V.; COVALIOVA, O.; NENNO, V.; MORARU, V.; 

TIMOFTE, N. Procedeu de obţinere anaerobă a biogazului. Cerere de invenţie MD Nr. a 
2015-0026. Int.Cl. C02F 11-04. Publ. BOPI, 8/2016, p.17-18 

3. COVALIOV, V.; COVALIOVA, O.; UNGUREANU, D.; NENNO, V. Instalaţie pentru 
purificarea biogazului. Cerere de invenţie MD Nr. a 2014-0117.  Publ.  BOPI 3/2016. 

 

XI.Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2016 

 

     În rezultatul procesului elaborat de digestie anaerobă a biomasei deşeurilor agro-industriale, viteza 

de emisie a biogazului a fost de 1,3 ori mai mare faţă de condiţiile procedeului conven ional, iar 
emisia specifică de biogaz a crescut cu 30%. Totodată, conţinutul metanului în biogaz a crescut cu 
aproape 25%. Aceste rezultate caracterizează eficacitatea ridicată a procedeului elaborat de obţinere a 
biogazului. Cele mai importante rezultate pozitive la introducerea în biomasă a sclareolului  

stimulentului fermentării din clasa substanţelor biologic active, şi tratarea cavitaţional-destructivă a 
materiei biologice până la introducerea în bioreactor se referă la mărirea gradului de mărunţire şi 
dispersare atât a materiei prime, cât şi a adaosului  vegetal de salvie cu conţinut de sclareol.  
     Utilizarea tehnologiei hidrodinamice cavitaţionale pentru omogenizarea destructivă în instalaţiile 
de biogaz se deosebeşte prin productivitate mare şi nu necesită cheltuieli mari.  
     Datorită majorării conţinutului procentual al metanului în biogaz, care se apropie de conţinutul 
acestuia în gazul natural, creşte capacitatea calorică a gazului în cuptoarele de ardere sau la 
combustia gazului în instalaţiile de cogenerare a energiilor electrică şi termică. Procedeul elaborat 
poate fi aplicat în sistemele de producere a biogazului la ferme, întreprinderi mici unde are loc 
formarea biomasei organice  ca produs secundar.  

 



Anexa 1.4.  

 

Fişa proiectului interna ional 
 

I. Denumirea proiectului  

Instrumente manageriale și informaționale pentru stimularea cercetării în universități 
II. Denumirea programului /organizaţiei/fondului internaţional 

Proiect bilateral MD-RO 

III. Obiectivele proiectului  

 Realizarea unui management eficient al cercetării, inovării i transferului tehnologic;  

 Fortificarea statutului cercetatorului în Universitate; 
 Implementarea cu succes a Strategiei privind resursele umane a Cercetatorilor (HRS4R);  

 Cresterea potentialului de atragere de fonduri pentru cercetare prin aplicarea la apeluri Horizon 

2020; 

 Identificarea posibilită ilor comune de aplicabilitate a rezultatelor tiin ifice ale cercetătorilor. 
IV. Termenul executării  

2016-2018 

V. Costul total al proiectului   

200.000 lei 

VI. Cofinanţarea din partea Republicii Moldova (în cazul cofinanţării) 
Cofinanţarea totală planificată (mii lei) 
20.000 

Cofinanţarea pe perioada evaluată (mii lei) 
 

VII. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 
Institutul de Cercetare şi Inovare 

Sec ia Protec ia i Valorificarea Elaborărilor tiin ifice 

Sec ia Managementul activită ii de Cercetare 

Incubatorul de Inovare „Inventica USM” 

Biroul Studii Doctorale a USM 

VIII. Executorii   

Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 
Paladi Florentin Cercet. t. 

principal 

Dr.hab. 

Jalencu Marian Cercet. t. coord. Dr. 

Gorceac Leonid Cercet. t. coord. Dr. 

Bulimaga Tatiana Cercet. t.  

Cretu Raisa Cercet. t.  

Spînu Lilia Cercet. t.  

Savva Marianna Cercet. t.  

Baltag Ana Cercet. t. stagiar  

urcan Cristina  Cercet. t. stagiar  

 

IX. Sumarul activităţilor realizate în perioada evaluată  

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

  

1. 

rii principiilor 

strategice ale UE privind cercetarea 

ştiinţifică în UAIC şi USM. 

rii fondurilor 

disponibile din programele de 

cercetare i inovare la nivel 

Rezultatele proiectului vizează o eficientizare a 
activităţilor de cercetare din cele două universităţi 
partenere, cu un posibil efect de multiplicare în alte 
universităţi (ca urmare a diseminării analizelor şi 
bunelor practici identificate), precum şi o potenţială 
creştere a finanţărilor pentru cercetare, ca urmare a 
aplicării la programele internaţionale, în special 
Horizon 2020. 

Totodată, aplicarea Chestionarului iniţial adresat 
cercetătorilor va permite identificarea percepţiilor 



internaţional 
Activitatea A3. Analiza comparativă 
şi dezvoltarea capacităţii de 
cooperare 

Activitatea A4. Publicarea şi 
diseminarea rezultatelor. 

 

cercetătorilor din cele două universităţi partenere 
(UAIC şi USM) faţă de statutul cercetătorului. Pe de 

altă parte, interviurile în profunzime la nivel de echipă 
de management a universită ilor vor permite 
identificarea practicilor/ instrumentelor manageriale 

de implementare a strategiei privind resursele umane 

pentru cercetători (HRS4R). 
Ca urmare a vizitelor desfăşurate la diferitele centre de 
cercetare din cadrul celor două universităţi a fost 

posibil de identificat şi purtat discuţii informale cu 
responsabilii de proiecte, managerii de centre şi 
personalul de cercetare cu privire la aceste practici. A 

fost realizat un prim spectru de interviuri-pilot pe tema 

opiniilor cercetătorilor şi personalului de suport de tip 

management de proiecte şi administrativ din cele două 
instituţii partenere, pentru construirea grilelor 
viitoarelor interviuri în profunzime. 

X. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la proiectul 
dat  (conform formei 4 din structura raportului) 

Teze la conferințe internaționale: 
1. Jalencu, M. Modalită i de dezvoltare a mediului inovativ universitar. În: Ediția a XI-a a 

Conferinței tiințifice Internaționale „Cre terea competitivității economice în contextul formării 
societății bazate pe cunoa tere”, Chişinău: CEP USM, 2016, p. 626-631. 

 

Articole în culegeri naționale 

2. Paladi F. Instrumente manageriale i informa ionale pentru stimularea cercetării, inovării i 
transferului tehnologic în universită i. În: Tendințele actuale în învățământul superior din 
Republica Moldova, Chi inău, 2016, p.15-19. 

3. Baltag A. Delimitări analitice privind raportul dintre managementul inova ional i învă ământul 
superior. În: Analele tiințifice ale Universității de Stat din Moldova. Lucrări Studențe ti. tiințe 
socioumanistice. Vol.II, Chi inău, 2016, p.60-64. 

4. Bulimaga T. Managementul proprietă ii intelectuale la USM. În: Analele tiințifice ale 
Universității de Stat din Moldova. Lucrări Studențe ti. tiințe ale naturii i exacte. tiințe 
economice. Chi inău, 2016, p.136-140. 

 

XI. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2016 

XII.  

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. 

 

 

 

 

 



FIŞELE ELABOR RILOR 

Anexa E1  

I. Denumirea elabor rii  
           

 
II. Data şi codul/nr. documentului de înregistrare a elabor rii 

 

 

III. Denumirea şi codul proiectului în cadrul c ruia a fost realizat  elaborarea 

Tehnologia şi procesele fizice în materialele semiconductoare şi a straturilor în baza lor pentru 
energetica fotovoltaică şi optoelectronică   

                 IV.Organiza ia-executor 

Denumirea organiza iei    USM 

Localitate str.Mateevici, 60 

Telefon/Fax 57 77 20 

E-mail/Pagina WEB scresearch@usm.md 

http://usm.md/scresearch  

V. Autorii elabor rii  
Leonid V. Gorceac, dr. În şt.fiz.-mat., tel.: 57 75 87, lgorceac@yahoo.com 

Petru A. Gaşin, dr.hab. în şt.fiz.-mat., tel.: 57 7498,  gashinpetru@yahoo.com 

Vasile M. Botnariuc, dr. În şt.fiz.-mat., tel.: 57 75 87, V_botnariuc@hotmail.com 

Simion D. Raevschi, dr. În şt.fiz.-mat., tel.: 57 75 87, raevskis@mail.ru  

Andrei V. Coval, dr. În şt.fiz.-mat., tel.: 57 75 87, andrcoval@mail.ru 

Boris V. Cinic, dr. În şt.tehn, tel.: 57 75 87 

VI. Descrierea elabor rii (pîn  la 150 de cuvinte) 
A fost asamblat un modul fotovoltaic din 25 CF din InP comutate mixt. 

          VII. Tipul elabor rii: dispozitiv fotovoltaic pentru energetica regenerabilă  

Se evidenţiază tipul elaborării: 
Inova ie/optimizare (îmbunătăţirea unui produs sau a unei idei existente). 

     VIII. Costul estimativ total al elabor rii, domeniul de implementare şi evaluarea poten ialului economic 
în urma implement rii. Analiza cost-financiar  la moment este dificil . 

Energetica regenerabilă 

       IX. Caracteristici tehnice şi economice, încerc ri experimentale 

Ucd=3,9 V; Isc=0,25 A; Wmax=0,5 W 

X. Stadiul de preg tire pentru implementare  
Se evidenţiază stadiul de pregătire pentru implementare:  
Crearea obiectului de inovare. Fabricarea mostrelor de laborator testări 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 
XI. Drepturile de autor  

Obiect protejat prin brevet de invenţie. 
XII. Posibilit ile de realizare pe pia a autohton  şi mondial  

Modul fotoelectric fabricat în condiţii de laborator pentru utilizarea în condiţii terestre şi cosmice 

XIII. Beneficiar (pentru elabor ri finan ate din surse extrabugetare) 

Ministerul economiei din RM (energetica regenerabilă) 
XIV. Avantaje (în compara ie cu produsele analoage existente), efectul economic şi social 

preconizat sau real.  Rezistenţa sporită la influenţa radiaţiei corpusculare (flux de protoni, 

electroni)  

Modulul fotovoltaic pe baza CF din InP 

mailto:scresearch@usm.md
mailto:lgorceac@yahoo.com
mailto:gashinpetru@yahoo.com
mailto:V_botnariuc@hotmail.com
mailto:andrcoval@mail.ru
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I. Denumirea elabor rii  
 

 

II. Data şi codul/nr. documentului de înregistrare a elabor rii 
 

 

III. Denumirea şi codul proiectului în cadrul c ruia a fost realizat  elaborarea  
 

 

 

IV. Organiza ia-executor 

Denumirea organiza iei Universitatea de Stat din Moldova 

Localitate Chişin u 

Telefon/Fax 57 75 88 

E-mail/Pagina WEB  

V. Autorii elabor rii  
Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, telefon, e-mail 

Chiri a Arcadi– dr. în şt. fiz., cerc.şt. sup., tel. 022577588 

VI. Descrierea elabor rii (pîn  la 150 de cuvinte) 
Metodologia de cercetare se bazeaz  pe folosirea a hologramei de volum a produselor petroliere atât 
pentru cercetarea efectului termic al ac iunii radia iei laser, cât şi pentru ob inerea spectrului de 
luminescen  în timp real. La iluminarea produsului petrolier cu fascicolul laser focusat de λ=447 nm 

se vor observa dou  procese – formarea unei lentile termice în interiorul volumului materialului i 
luminiscen a produsului petrolier în cazul excit rii cu radia ie laser. Fiecare schimbare de faz  a 
fasciculului-obiect va fi studiat prin metodele interferografiei holografice in timp real. Deoarece 

holograma înregistrat  este o re ea de difrac ie, cu care pot fi explorate spectrele fotoluminescen ei ale 
obiectului original. CCD camera înregistreaz  în timp de 0,2 s schimbarea fazei (holografic ) a 
semnalului provenit de la întreg volumul cercetat al produsului pentrolier şi distribu ia spectral  a 
luminescen ei. Metodologia propus  permite de a cerceta în timp real propriet ile fizico-chimice ale 

produselor petroliere, în cazul degrad rii lor termice, precum, în cazul prezen ei în ele a substan elor de 
alt  origine. 

VII. Tipul elabor rii:  
Se evidenţiază tipul elaborării: 
Inova ie 

VIII. Costul estimativ total al elabor rii, domeniul de implementare şi evaluarea poten ialului economic în urma 
implement rii 

Ecologie, investiga ii ştiin ifice şi tehnice.  
IX. Caracteristici tehnice şi economice, încerc ri experimentale 

Metod  a fost presentat  la conferin  interna ional  MSCMP-2016 September 12-16, 2016, Chisinau, 

Moldova 

X. Stadiul de preg tire pentru implementare  
 

XI. Drepturile de autor 

Cerere de brevet “Metod  de studiere a produselor petroliere prin metode holografice” a 2016 0135 din  
08.12.2016 

XII. Posibilit ile de realizare pe pia a autohton  şi mondial  

Descrieţi posibilitatea de implementare a rezultatelor ştiinţifice pe piaţa locală. Care este volumul pieţei 
naţionale? 

XIII. Beneficiar (pentru elabor ri finan ate din surse extrabugetare) 
 

XIV. Avantaje (în compara ie cu produsele analoage existente), efectul economic şi social preconizat sau real.  

Cercetarea produselor petroliere prin metode holografice 

Cerere de brevet  a 2016 0135 din 08.12.2016 

ASM 15.817.02.34A 
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I. Denumirea şi tipul lucr rii 
 

 

 

 

 

II. D

enumirea şi codul proiectului în cadrul c ruia a fost realizat  lucrarea 

15.817.02.29F. Fenomene fononice şi termoelectronice în materiale 
nanostructurizate. 

III.  ISBN-ul lucr rii 
ISSN 2040-3364. doi: 10.1039/c6nr03470e 

IV. Autorul (ii) lucr rii 
H. Malekpour, doctorand, Universitatea din California – Riverside, SUA; 

P. Ramanani, doctorand, Universitatea din California – Riverside, SUA; 

S. Srinivasan, doctorand, Universitatea de Stat din Iowa, SUA; 

G. Balasubramanian, profesor, Universitatea de Stat din Iowa, SUA; 

Denis Nica, dr. hab. în t. fiz., conf. cerc., USM, Moldova; 
A. Mulchandani, profesor, Universitatea din California – Riverside, SUA; 

Roger Lake, profesor, Universitatea din California – Riverside, SUA; 

Alexander Balandin, profesor, Universitatea din California – Riverside, 

SUA. 

V. Descrierea ştiin ific  a lucr rii (pân  la 100 de cuvinte) 
În articolul a fost efectuat  cercetarea conductibilit ii termice fononice în 
monostratul de grafen cu defecte ale re elei cristaline, care în mod dirijat s-au 

intercalat în re eaua cristalin  cu ajutorul unui fascicol electronic având 
energia de 20 keV. La concentra ii înalte ale impurit ilor se observ  o 
satura ie neobi nuit  a mic or rii conductibilit ii termice. Aceast  saturare a 
fost explicat  prin posibila creare a clusterilor din defecte punctiforme, cât i 
prin posibila apari ie a vacan elor duble în re ea. Rezultatele ob inute sunt 
importante atât pentru în elegerea fundamental  a împr tierii fononilor pe 
defec iuni în stratul cvazi-bidimensional, cât i pentru aplica iile posibile ale 
grafenului în nanoelectronic .  

MALEKPOUR, H.; RAMNANI, P.; SRINIVASAN, S.; BALASUBRAMANIAN, G.; 

NIKA, D.L.; MULCHANDANI, A.; LAKE, R.K.; BALANDIN, A.A. Thermal 

conductivity of graphene with defects induced by electron beam irradiaton. 

Nanoscale. 2016, 8, 14608-14616. 

Articol tiin ific, publicat în revista interna ional  cu factorul de impact 7.76. 
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I. Denumirea şi tipul lucr rii 
 

 

 

II. D

enumirea şi codul proiectului în cadrul c ruia a fost realizat  lucrarea 

15.817.02.29F: “Fenomene fononice şi termoelectronice în materiale 
nanostructurizate” 

III.  ISBN-ul lucr rii 
ISSN: 0026-3672. DOI 10.1007/s00604-015-1741-z 

IV. Autorul (ii) lucr rii 
Korotcenkov Ghenadii, doctor-hab în şt. fiz.-mat., professor, Gwangju 

Intitute of Science and Technology, Gwangju, Republic of Korea; 

Brînzari Vladimir, doctor în şt. fiz.-mat., conferen iar cercet tor, LCŞ 
„Fizica şi ingineria nanomaterialelor şi sinergectica E. Pokatilov”, 
Universitatea de Stat din Moldova; 

Cho B.K., PhD, professor, Gwangju Intitute of Science and Technology, 

Gwangju, Republic of Korea; 

V. Descrierea ştiin ific  a lucr rii (pân  la 100 de cuvinte) 
În articolul de sintez  se discut  abord rile, legate de modificarea 
conductibilit ii electrice a oxizilor metalici cu ajutorul nanoparticulelor de 
aur i utilizarea acestelor materiale func ionale de perspectiv  în domeniile 

legate de sensorii de gaze de tip hemorezistiv. Este prezentat  analiza 
metodelor existente de ob inere pentru diferi i oxizi, a caracteristicilor de 
sensibilizare a gazelor. Se discut  mecanismele de influen  a 
nanoparticulelor de aur asupra sensibilit ii la gaze i optimizarea 
parametrilor sensorici, cảt i stabilitatea i reproductibilitatea lor.  

 

  

Conductometric gas sensors based on metal oxides modified with gold 

nanoparticles: a review.  Microchimica Acta  183, 1033-1054 (2016). Articol 

tiin ific, publicat în revista interna ional  cu factorul de impact 4.831. 
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I. Denumirea şi tipul lucr rii 
 

 

II. D

enumirea şi codul proiectului în cadrul c ruia a fost realizat  lucrarea 

Substan ele biologic active ca baza a valorific rii biotehnologiilor moderne 
în modularea şi adaptarea proceselor metabolice ale organismelor vii cu 
cifrul 15.817.05.02 F 

III.  ISBN-ul lucr rii 
ISBN: 978-9975-3108-3-3 

IV. Autorul (ii) lucr rii 
CHIRI A E., dr., cercet tor, USM  
CRIVOI A., dr. hab., prof. universitat, USM 

 BACALOV IU., dr. conf. universitar, USM 

BACALOV  I., drd., cercet tor ştiin ific, USM 

ILIEŞ A., cercet tor ştiin ific, USM 

CROITORI C., cercet tor ştiin ific, USM 

COJOCARI L., dr. conf. universitar, UST 

CIOCÎRLAN V., dr. conf. universitar, USM 

CERNEI G., cercet tor ştiin ific, USM 

BODRUG T., cercet tor ştiin ific, USM 

 PARA I., drd., cercet tor ştiin ific, USM 

V. Descrierea ştiinţific  a lucr rii (pân  la 100 de cuvinte) 
 

În lucrare se analizeaz  func iile nervoase superioare ca percep ia, 
memoria, în elegerea, limbajul, ceea ce vorbeşte despre faptul c  
cunoştin ele despre creier şi întregul sistem nervos sunt obiectul de 
investiga ie în neuroanatomie, neurofiziologie, neurochirurgie. 

Disciplina „Mecanisme integrative de control a activit ii nervoase 
superioare” vine s  contribuie la extinderea leg turilor 
interdisciplinare: psihologie, medicin , pedagogie, neurologie, 
psihiatrie, defectologie etc. Cunoştin ele în domeniul mecanismelor 
integrative de control a activit ii nervoase superioare sunt absolut 
necesare tuturor specialiştilor fiziologi, studen ilor şi tinerilor 
cercet tori, persoanelor interesate. Astfel lucrarea poate fi de real folos 
pentru studen ii de la biologie, medicin , psihologie, pedagogie, 
psihoneurologie etc. 

 

 

 

 

 

Mecanisme integrative de control ale activit ii nervoase superioare, 
Suport de curs 
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I. Denumirea şi tipul lucr rii 
 

 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul c ruia a fost realizat  lucrarea 

Substan ele biologic active ca baza a valorific rii biotehnologiilor moderne 
în modularea şi adaptarea proceselor metabolice ale organismelor vii cu 
cifrul 15.817.05.02 F 

III.  ISBN-ul lucr rii 
ISBN 978-9975-71-809-7. 

IV. Autorul (ii) lucr rii 
TARHON P., dr. hab., prof. universitat, USM 

 BÎRSAN A., dr., conf.universitar, USM 

V. Descrierea ştiinţific  a lucr rii (pân  la 100 de cuvinte) 
 

Ghidul metodic include lucr ri de laborator privind compartimentele de 
baz  ale Fiziologiei vegetale: fiziologia celulei vegetale, regimul de ap  al 
plantelor, nutri ia mineral , fotosinteza, respira ia, transformarea, circula ia şi 
depunerea substan elor organice în plante, creşterea şi dezvoltarea plantelor, 
rezisten a plantelor la factorii nefavorabili ai mediului.  

Prezenta lucrare este destinat  titularilor de curs, studen ilor biologi, dar 
şi profesorilor de biologie, cercet torilor ştiin ifici. Ea ofer  un suport 
metodologic substan ial studen ilor pentru a în elege mai bine fenomenele şi 
procesele biologice, reac iile fiziologico-biochimice ale plantelor, pentru a-şi 
aprofunda cunoştin ele în domeniul Fiziologiei vegetale, cu plasarea 
accentului pe formarea deprinderilor practice de cercetare ştiin ific . 

 

 

Lucr ri de laborator la cursul de Fiziologie a plantelor 
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I. Denumirea şi tipul lucr rii 
 

 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul c ruia a fost realizat  lucrarea 

Proiectul Dezvoltarea sistemelor informatice inteligente orientate pe familii de probleme 

decizionale cu aplicare în educaţie şi cercetare, cifrul 15.817.02.38A 

III.  ISBN-ul lucr rii 
ISBN 978-9975-71-842-4 

IV. Autorii lucr rii 
BELDIGA, Maria, doctor; C P ÂN  Gheorghe, profesor univesitar, doctor, Universitatea 
de Stat din Moldova 

V. Descrierea ştiin ific  a lucr rii (pân  la 100 de cuvinte) 

Cursul „Sisteme suport pentru decizii” este amplasat pe platforma de e-Learning Moodle, pe 

site-ul USM http://moodle.usm.md/moodle/course/view.php?id=119#section-0. 

Îndrumarul metodic este structurat pe dou  capitole/module, cici teme (suport teoretic) i 
apte sarcini de laborator. 

Modulul I: „Algoritmi i tehnici de optimizare a deciziilor monocriteriale” cuprinde: 

1) Algoritmi de optimizare a deciziilor monocriteriale în condi ii de incertitudine. 
2) Algoritmi de optimizare a deciziilor monocriteriale în condi ii de risc. 

Modulul II: „Algoritmi i tehnici de optimizare a deciziilor multicriteriale” cuprinde: 

1) Algoritmi de optimizare a deciziilor multicriteriale în condi ii de certitudine. 

2) Algoritmi de optimizare a deciziilor multicriteriale în condi ii de incertitudine.  
3) Algoritmi de optimizare a deciziilor multicriteriale în condi ii de risc. 

Sisteme suport pentru decizii : Îndrumar de laborator. Ch.: CEP USM, 2016. 38 p.  

http://moodle.usm.md/moodle/course/view.php?id=119#section-0
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I. Denumirea şi tipul lucr rii 
 

 

II. Denumirea 

şi codul proiectului în cadrul c ruia a fost realizat  lucrarea 

15.817.02.37A  „Modele matematice si calcul performant in solutionarea 

problemelor cu caracter aplicativ” 

III.  ISBN-ul lucr rii 
978-9975-71-820-2 

IV. Autorul (ii) lucr rii 
HÂNCU Boris, dr., conf. univ., USM 

NOVAC Ludmila, dr., conf. univ., USM 

V. Descrierea ştiin ific  a lucr rii (pân  la 100 de cuvinte) 
Lucrarea con ine elemente fundamentale din teoria jocurilor dinamice în 

informa ii incomplete i imperfecte. Sunt prezenta i algoritmi de solu ionare 
a acestor clase de jocuri, folosind modalitatea de construire a formelor 

normale i a formelor extinse. În cazul jocurilor incomplete se folose te 
modalitatea de construire a jocurilor Bayessiene i solu ionarea lor.  

Se studiază jocurile cooperatiste de tip Germayer, bazate pe principiul 
rezultatului garantat. La fel, se analizează jocurile cu diferite structuri 
ierarhice. 

 

Note de curs:  Bazele teoriei jocurilor dinamice i ierarhice. Ch.: CEP USM, 2016, 

125 pag. 
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I. Denumirea şi tipul lucr rii 
Note de curs:  Modele de programare paralelă pe clustere. Partea I. Programare 

MPI.  Ch.: CEP USM, 2016, 124 pag. 

 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul c ruia a fost realizat  lucrarea 

15.817.02.37A  „Modele matematice si calcul performant in solutionarea 

problemelor cu caracter aplicativ”. 
III.  ISBN-ul lucr rii 

978-9975-71-799-1 

IV. Autorul (ii) lucr rii 
HÂNCU Boris, dr., conf. univ., USM 

NOVAC Ludmila, dr., conf. univ., USM 

V. Descrierea ştiin ific  a lucr rii (pân  la 100 de cuvinte) 
Sunt prezentate modalită i de construire a algoritmilor paraleli pentru 

sisteme de calcul cu memorie distribuită. Este descris modelul de 
programare paralelă, bazat pe transmitarea de mesaje (MPI) cu prezentarea 
exemplelor de program, ce ilustrează modalită ile de elaborare a 
programelor pentru sisteme de calcul paralel cu memorie distribuită.  
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I. Denumirea şi tipul lucr rii 
Note de curs:  Bazele matematicii discrete i logicii matematice. Partea I. Ch.: 

CEP USM, 2016, 130 pag. 

 

 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul c ruia a fost realizat  lucrarea 

15.817.02.37A  „Modele matematice si calcul performant in solutionarea 

problemelor cu caracter aplicativ” 

III.  ISBN-ul lucr rii 
978-9975-71-821-9 

IV. Autorul (ii) lucr rii 
CUCU Ion, dr., conf. univ., USM 

NOVAC Ludmila, dr., conf. univ., USM 

V. Descrierea ştiin ific  a lucr rii (pân  la 100 de cuvinte) 
Sunt prezentate no iuni de bază ale algebrei propozi ionale, precum i 

problema deciziei ce poate fi rezolvată cu ajutorul formelor normale. De 
asemenea, sunt prezentate func iile algebrei propozi ionale (func iile lineare, 

duale, monotone, autoduale), precum i no iunile de variabilă fictivă i 
reală. 

Într-un capitol aparte se studiază problema de minimizare a func iilor 
booleene. Se examinează teoremele i algoritmii de construire a formelor 
reduse. 

 

 



FI ELE ELABOR RILOR 
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Imagine 

VI. Denumirea şi tipul lucr rii 

 

 

VII. Denumirea şi codul proiectului în cadrul c ruia a fost realizat  lucrarea 

„Concep ia şi metodologia de realizare a conexiunii şi continuit ii între şi 
intra cicluri de înv mânt superior din perspectiva cadrului calific rilor şi 
clasificatorului de ocupa ii”, (15.817.06.23F) 
 

VIII.  ISBN-ul lucr rii 

978-9975-71-826-4 

IX. Autorul (ii) lucr rii 

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă 

X. Descrierea ştiin ific  a lucr rii (pân  la 100 de cuvinte) 

 

Înv mântul superior: valen e şi oportunit i educa ionale, de cercetare şi transfer 
inova ional 
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Imagine 

I. Denumirea şi tipul lucr rii 

 

 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul c ruia a fost realizat  lucrarea 

„Concep ia şi metodologia de realizare a conexiunii şi continuit ii între şi 
intra cicluri de înv mânt superior din perspectiva cadrului calific rilor şi 

clasificatorului de ocupa ii”, (15.817.06.23F) 
 

III.  ISBN-ul lucr rii 

978-9975-71-825-7 

IV. Autorul (ii) lucr rii 

Tatiana REPIDA, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, USM 

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă 

V. Descrierea ştiin ific  a lucr rii (pân  la 100 de cuvinte) 

 

 

Din istoria caterelor pedagogie şi psihologie la 60 de ani de la formare monografie, 

manual, culegere tematică etc. 
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I. Denumirea şi tipul lucr rii 

 

 

 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul c ruia a fost realizat  lucrarea 

Proiectul „Protec ia copilului în contextul migra iei”,  
cu sprijinul financiar al Ambasadei Olandei în cadrul Programului 
Drepturile Omului 

III.  ISBN-ul lucr rii 

ISBN 978-9975-4497-5-5 

IV. Autorul (ii) lucr rii 

TURCHIN , T., lector universitar, Departamentul Psihologie 

V. Descrierea ştiin ific  a lucr rii (pân  la 100 de cuvinte) 

Aceast  publica ie este destinat  în mod special p rin ilor care 
inten ioneaz  s  plece la munc  peste hotare i celor care au plecat 
deja. Lucrarea reprezint  un ghid de buzunar necesar oric rui p rinte, 
cu cele mai frecvente întreb ri în ceea ce prive te comunicarea i 
rela ia cu copiii, înainte i dup  plecare. Autoarea a încercat s  ofere 
r spunsuri practice, care ar ajuta p rin ii s  men in  i dezvolte o 

rela ie s n toas  i „f r  hotare” cu copiii lor.  
 

 

Monografie 

20 Întrebări i Răspunsuri despre copii, pentru părin ii care pleacă peste 
hotare. Chi in u, 2016 (2,5 c.a.). 60 p.. 



FI ELE ELABOR RILOR 

Anexa E2 

 

I. Denumirea şi tipul lucr rii: 

Denumirea lucr rii: Tratat de analiză structurală  a reprezentărilor sociale 

Tipul lucr rii:  monografie 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul c ruia a fost realizat  lucrarea 

Direc ia strategic : Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii 
Colaborare: 

Denumirea proiectului: Tratat de analiză structurală  a reprezentărilor sociale 

Codul proiectului:16.00059.06.13M i 
Denumirea proiectului: Literatura în spaţiul reprezentărilor: între Est şi Vest 
Codul proiectului: 15.817.06.19F 

III.  ISBN-ul lucr rii 

ISBN 978-9975-85-056-8 

IV. Autorul  lucr rii: 

Nume şi prenume:  Şleahti chi Mihail 
Titluri ştiin ifice: doctor în psihologie, doctor în pedagogie, conferen iar 
universitar 

Titluri onorifice: Om Emerit  

Locul de munc : Universitatea Liber  Interna ional  din Moldova 

V. Descrierea ştiin ific  a lucr rii (pân  la 100 de cuvinte): 

Prezenta lucrare ofer  o viziune sistemic  asupra procesului de analiz  
structural  a reprezent rilor sociale. Este pentru prima oar  când în spa iul 
tiin ific autohton se întreprinde tentativa de a aduna laolalt  numeroase i 

variate lu ri de pozi ie cu referire la modul în care urmeaz  s  fie organizat  
i desf urat  examinarea a ceea ce, dup  S. Moscovici – fondatorul psiho-

logiei sociale moderne –, exprim  ,,teorii ale sim ului comun”. Abord rile se 
fac cu luarea în considerare a schimb rilor semnificative care se produc în 
ultimul timp pe palierul  ştiin ei psihosociologice (aceasta din urm  treacându-şi 
aten ia de la ,,studiul izolat al individualului sau al socialului”  la ,,studiul 
focusat pe identificarea i explicarea fr mânt rilor, confrunt rilor, contradic-

iilor, „luptelor” sociale”) şi a faptului c  reprezent rile sociale sunt asociate  
, din ce în ce mai des, cu ,,elementul central i comun tuturor tiin elor 
socio-umane” sau – în al i termeni – cu  ,,factorul care ne ghideaz  în modul 
de a numi i de a delimita diferitele aspecte ale realit ii noastre zilnice, în 
modul de a le interpreta, de a decide asupra lor i, când e cazul, de a lua o 
pozi ie fa  de ele i de a ap ra aceast  pozi ie”. 
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I. Denumirea şi tipul lucr rii 

 

 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul c ruia a fost realizat  lucrarea 

Colaborare: 

Editura ARC, Colec ia Primăvara poe ilor  i 
Direc ia strategic : Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii 
Denumirea proiectului: Literatura în spaţiul reprezentărilor: între Est şi 

Vest 

Codul proiectului: 15.817.06.19F 

 

III.  ISBN-ul lucr rii 

ISBN 978-9975-61-977-6 

IV. Autorul (ii) lucr rii 

urcanu Lucia, dr. în filologie, redactor la Editura ARC 

V. Descrierea ştiin ific  a lucr rii (pân  la 100 de cuvinte) 

Antologia cuprinde texte din toate volumele de poezie ale lui Anatol Codru, 

începând cu „Nop i albastre” (1962) i până la „Întâmplarea mirării” 
(1998). Scopul lucrării este de a recupera i a revizui crea ia unui autor de 
factură modernistă care i-a scris cea mai mare parte a operei în perioada 
regimului i a cenzurii. Lucrarea contribuie la crearea unei reprezentări 
mai largi asupra poeziei lui Anatol Codru, autor care este nu numai un poet 

al pietrei (cum a fost numit) i al imaginii conceptualizante, ci i un 
peisagist remarcabil i, totodată, un iscusit valorificator al poeziei 
populare, îndeosebi al liricii balade ti. 

Anatol Codru „Orga de piatră”. Antologie de poezie. Selec ia textelor i 
prefa ă de Lucia urcanu 
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I. Denumirea şi tipul lucr rii 

 

 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul c ruia a fost realizat  lucrarea 

Colaborare: 

Editura TIIN A, Colec ia Câmpul de lectură  i 
Direc ia strategic : Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii 
Denumirea proiectului: Literatura în spaţiul reprezentărilor: între Est şi 

Vest 

Codul proiectului: 15.817.06.19F 

III.  ISBN-ul lucr rii 

ISBN 978-9975-85-044-5 

IV. Autorul (ii) lucr rii 

urcanu Lucia, dr. în filologie, redactor la Editura ARC 

V. Descrierea ştiin ific  a lucr rii (pân  la 100 de cuvinte) 

Antologia cuprinde texte din crea ia a 51 de poe i din Basarabia, începând 
cu Liviu Deleanu (debut în 1927) i încheind cu Alexandru Vakulovski 
(debut în 2002). Selec ia textelor s-a făcut în a a fel încât fiecare grupaj să 
fie cât mai relevant în ceea ce prive te diversitatea tematică, lingvistică i 
prozodică a fiecăruia dintre autorii antologa i. Scopul antologiei este să 
propună un punct de vedere auspra textelor unor poe i lăsa i uitării, 
marginaliza i sau, dimpotrivă, nemeritat de mediatiza i i să contribuie la 
crearea unei reprezentări asupra evolu iei poeziei române din Basarabia în 
a doua jumătate a secolului XX, din perspectiva secolului XXI. 

 

 

 

„Poe i basarabeni contemporani”. Antologie. Prefa ă, selec ie a textelor i note 
biobibliografice de Lucia urcanu 
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Denumirea şi tipul lucr rii 

Volum de studii de istorie orală: 

Colecție de documente de istorie oral : 
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 in localităţile din 
centrul Republicii Moldova. Vol. I, tom 1. Chişin u: Balacron, 2016. 336 p. 

Denumirea şi codul proiectului în cadrul c ruia a fost realizat  lucrarea 

Proiectul  din cadrul Programului de Stat  „Recuperarea şi valorificarea istoric  a memoriei victimelor 
regimului totalitar-comunist din RSS Moldoveneasc  (anii 1940-1941, 1944-1953). Cercet ri în 
raioanele din centrul Republicii Moldova”, codul proiectului: 15.857.06.02F 

 ISBN-ul lucr rii 

ISBN 978-9975-128-77-3 

Autorul (ii) lucr rii 

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă 

 

Ludmila D. Cojocaru, dr., conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova 

Descrierea ştiin ific  a lucr rii (pân  la 100 de cuvinte) 

Cercetarea regimului totalitar sovietic a adus în centrul aten iei, dup  1989, documente 
nevalorificate anterior de istoriografia oficial . Volumul prezint  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 s  
complementeze m rturiile p strate în dosarele vremii, contribuind la elucidarea atrocit ilor 
comunismului; în acela i timp, efortul naratorilor de a m rturisi ororile sistemului prezint , 
ast zi, i un omagiu adus semenilor pieri i sub regim. Con inutul memoriilor publicate include 
detalii şi informa ii mai pu in elucidate în literatura de specialitate iar, pe alocuri, înc  î i 

revendic  func ia de contra-memorie în raport cu discursul oficial. 
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Denumirea şi tipul lucr rii 

Volum de studii de istorie orală: 

Colecție de documente de istorie oral : 

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 in localităţile din centrul Republicii Moldova. Vol. I, 

tom 1. Chişin u: Balacron, 2016. 336 p.(în tipografie) 

 

Denumirea şi codul proiectului în cadrul c ruia a fost realizat  lucrarea 

Proiectul  din cadrul Programului de Stat  „Recuperarea şi valorificarea istoric  a memoriei 
victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldoveneasc  (anii 1940-1941, 1944-1953). 

Cercet ri în raioanele din centrul Republicii Moldova”, codul proiectului: 15.857.06.02F 

 ISBN-ul lucr rii 
(în tipografie) 

Autorul (ii) lucr rii 

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă 

 

Ludmila D. Cojocaru, dr., conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova 

Descrierea ştiin ific  a lucr rii (pân  la 100 de cuvinte) 

Cercetarea regimului totalitar sovietic a adus în centrul aten iei, dup  1989, documente 
nevalorificate anterior de istoriografia oficial . Volumul prezint  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 s  
complementeze m rturiile p strate în dosarele vremii, contribuind la elucidarea atrocit ilor 
comunismului; în acela i timp, efortul naratorilor de a m rturisi ororile sistemului prezint , 
ast zi, i un omagiu adus semenilor pieri i sub regim. Con inutul memoriilor publicate include 
detalii şi informa ii mai pu in elucidate în literatura de specialitate iar, pe alocuri, înc  î i 
revendic  func ia de contra-memorie în raport cu discursul oficial. 
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Denumirea şi tipul lucr rii 

 

 

 

 

Denumirea şi codul proiectului în cadrul c ruia a fost realizat  lucrarea 

Proiectul  din cadrul Programului de Stat  „Recuperarea şi valorificarea istoric  a memoriei victimelor 

regimului totalitar-comunist din RSS Moldoveneasc  (anii 1940-1941, 1944-1953). Cercet ri 
în raioanele din centrul Republicii Moldova”, codul proiectului: 15.857.06.02F 

 ISBN-ul lucr rii 
(în tipografie) 

Autorul (ii) lucr rii 

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă 

 

Anatol Petrencu, dr. hab., prof. univ., USM 

Descrierea ştiin ific  a lucr rii (pân  la 100 de cuvinte) 

Colec ia de studii analitice este rezultatul cercet rilor i vizitei de documentare efectuate la 
M n stirea Solove k în vara anului 2015.  

 

Anexa E2 

I. Denumirea şi tipul lucr rii 

 

 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul c ruia a fost realizat  lucrarea 

Centre rezidenţiale şi aşezări rurale din silvostepa pruto-nistreană în 
mileniul I a. Chr. – prima jumătate a mileniului I p. Chr. 15.817.06.20F 

III.  ISBN-ul lucr rii 
ISBN 978-9975-80-903-0 (serie) 

ISBN 978-9975-87-160-0 (carte) 

IV. Autorul (ii) lucr rii 

Niculi  Ion, dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat din Moldova 

Zanoci Aurel, dr., conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova 

B  Mihail, lect., Universitatea de Stat din Moldova 

V. Descrierea ştiin ific  a lucr rii (pân  la 100 de cuvinte) 

Lucrarea prezintă rezultatele cercetărilor arheologice la siturile 

epocii fierului din microzona Saharna în anii 2008-2016, care au 

scos în eviden ă noi structuri de habitat i vestigii arheologice mobile 
relevante. Pentru prima dată sunt sintetizate rezultatele investiga iilor 
interdisciplinare – geofizice i geospa iale, care completează cu date 
noi calitative relevante cunoa terea specificului organizării 
a ezărilor din perioada mileniului I a. Chr. din zona Nistrului 
Mijlociu. 

Monografie: 

PETRENCU, A. Pe drumurile GULAGULUI. Represiunile politice la Mănăstirea Solove k, 

Chi in u: Balacron, 2016 [18 c.a.] (în tipografie) 

Evolu ia habitatului din microzona Saharna în mileniul I a. Chr., 
monografie 
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I. Denumirea şi tipul lucr rii 

Comunităţile Romano-catolice, protestante şi lipoveneşti din Basarabia 
în secolul al XIX-lea. Ch.:Lexon Prim, 2016, 350 p. 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul c ruia a fost realizat  lucrarea 

Studierea şi valorificarea patrimoniului documentar privind istoria 
Republicii Moldova11.817.07.29F, 

III.  ISBN-ul lucr rii 
ISBN 978-9975-3102-8-4. 

IV. Autorul (ii) lucr rii 

Gumenâi Ion  

V. Descrierea ştiin ific  a lucr rii (pân  la 100 de cuvinte) 

Tematic, lucrarea este orientat  spre cercetarea, evolu iei  
comunit ilor romano-catolice, protestante, şi lipoveneşti din Basarabia. 
Totodat  problematica ce tine de evolu ia minorit ilor religioase din 
Basarabia fiind foarte vast , cercetarea se axeaz  pe dou  problem 
fundamentale, din care de fapt deriv  toate celelalte realit i şi anume: 
evolu ia demografic  a minorit ilor religioase pe segmentul cronologic 
cercetat, şi pe analiza politicilor şi atitudinilor administra iei locale şi 
centrale a Imperiului Rus fa  de comunit ile confesionale din Basarabia, 
efectuând în acelaşi timp şi un studiu comparativ cu situa ia din restul 
imperiului, fiind în acest sens un produs istoriografic ce abordeaz  pentru 
prima oar  acest subiect.  
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I. Denumirea şi tipul lucr rii 

Arhimandrit Andronic Popovici. Istoria Sfintelor mănăstiri Neamţ şi 
Secu. Ch.:Lexon Prim, 2016, 344p. 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul c ruia a fost realizat  lucrarea 

Studierea şi valorificarea patrimoniului documentar privind istoria 
Republicii Moldova11.817.07.29F, 

III.  ISBN-ul lucr rii 
ISBN 978-9975-139-01-4; ISBN  978-9975-139-02-1. 

IV. Autorul (ii) lucr rii 

Gumenâi Ion  

V. Descrierea ştiin ific  a lucr rii (pân  la 100 de cuvinte) 

Volumul prezent  un instrument de lucru, întrucât deschide 
perspectiva unor cercet ri în domeniul istoriei ecleziastice, ce la moment 
este pu in cercetat. In esen  lucrarea se refer  la istoria m n stirii Neam  de 
la înfiin area acesteia şi pân  în secolul al XVIII-lea. În afar  de descriera 
proriu zis  a evolu iei istorice a acestui locaş de cult lucrarea con ine şi o 
multitudine de documente, parte din acestea nepublicate înc . 
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I. Denumirea şi tipul lucr rii 

Identităţi naţionale în dialog intercultural. Unitate prin diversitate. Ch:. Bones Office, 2016, 364 p.   

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul c ruia a fost realizat  lucrarea 

Identit i na ionale în dialog intercultural: unitate prin diversitate 

15.220.06.07I 

III.  ISBN-ul lucr rii 

ISBN 978-9975- 87- 084 - 9. 

IV. Autorul (ii) lucr rii 

Gumenâi Ion , Sorin Şipoş 

V. Descrierea ştiin ific  a lucr rii (pân  la 100 de cuvinte) 
Volumul întruneşte studii şi material ce au ca obiect de studiu 

rela iile interculturale şi multietnice din spa iul pruto-nistrean şi  spa iile 
aferente. Problemele discutate au demonstrate necesitatea eficientiz rii şi 
intensific rii specialiştilor de pe acest segment astfel încât s  fie înl turate 
diferitele disensiuni existente, sau mai bine spus ap rute în urma unui lapsus 
dialogal dintre diferite etnii, şi a necunoasterii trecutului istoric.  

 Totodat  prezent rile f cute au demonstrate necesitatea continu rii 
unor astfel de manifest ri pentru eficientizarea dialogului interethnic. 
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I. Denumirea şi tipul lucr rii 

Monografie - Istoria Universității de Stat din Moldova 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul c ruia a fost realizat  lucrarea 

Istoricul învăţământului superior din Republica Moldova prin instituţii:  
Universitatea de Stat din Moldova, cu cifrul 15.817.06.24F 

III.  ISBN-ul lucr rii 

ISBN 978-9975-71-823-3 

IV. Autorul (ii) lucr rii 

Ion Eremia, dr.hab., prof.univ., USM 

Pavel Cocârlă, dr.hab., prof.univ.,USM 

Liliana Rotaru, dr., conf.univ., USM 

Gheorghe Palade 

Valentin Tomuleț, dr.hab., prof.univ., USM 

V. Descrierea ştiin ific  a lucr rii (pân  la 100 de cuvinte) 

Tratatul Istoria Universității de Stat din Moldova prezint  în sine o 
expunere exhaustiv  a evenimentelor care s-au perindat din momentul 

deschiderii acestei instituții și pân  în zilele noastre. El include o serie de 
compartimente scrise pe materialele culese din arhivele Republicii, în care 
se analizeaz  o serie de probleme, precum ar fi: fondarea și începutul 

activit ții USM, baza material , organizarea facult ților, catedrelor și corpul 

ui didactico-științific, organizarea și derularea procesului de studiu, criteriile 

de înmatriculare și completare a contingentului studențesc, formarea școlilor 

științifice și rolul lor în preg tirea specialiștilor de înalt  calificare, rolul 
Universit ții de Stat din Moldova în contextul mișc rii de renaștere și 
eliberare național , preg tirea cadrelor didactico-științifice prin intermediul 

masteratului, doctoratului (aspiranturii) i postdoctoratului, procesul de 

constituire i realizare a noului concept al procesului de studii, Universitatea 
în rela iile interna ionale i rolul Universit ii de Stat din Moldova în calitate 
de promotor al performan ei didactice i tiin ifice în înv mântul superior 
din Republica Moldova. 
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F I Ş A  

raportului de activitate în anul 2016 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM 

I. Titlul, numele şi prenumele Dr. hab., prof. univ. Gulea Aurelian, academician al AŞM 

II. Activitatea ştiinţifică 

Conducător al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, proiectelor de 

cercetări proiectelor bilaterale, internaţionale 

1. Director de proect  proectului instituțional 15.817.02.24F “Strategii de elaborare a 

inhibitorilor moleculari antitumorali de o nouă ge neraţie. Sinteză, proprietăţi şi mecanisme 
de acţiune.” 

2. Director de proect  programului de stat 16.00353.50.02A  ,,Materiale avansate in 

biofarmaceutica. Sinteza chimica, proprietati anticancer si antibacteriene,,  

3. Director de proect internaţional bilateral  Moldo-Polonez “Sinteza şi cercetare de noi 
compuşi  anticancer” 

 

III. Rezultatele ştiinţifice principale 

Monografii în ediţii internaţionale Capitol în 
monografie 1 

Monografii în alte ediţii din străinătate - 

Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 3 - 

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

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

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

Articole în alte reviste editate în străinătate - 

Monografii editate în ţară - 

Articole în reviste naţionale, categoria A - 

Articole în reviste naţionale, categoria B - 

Articole în reviste naţionale, categoria C - 

Articole în culegeri - 

Participarea la foruri ştiinţifice 19 

Activitatea inovaţională 

Numărul de cereri prezentate  8 

Numărul de hotărîri pozitive obţinute 6 

Numărul de brevete obţinute 6 

Numărul de brevete implementate - 

IV. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă ( până la 100 de cuvinte) 

Au fost sintetizati inhibitori moleculari antitumorali, antimicrobieni şi antifungici de nouă generaţie 
în baza tiosemicarbazonelor aldehidelor salicilice substituite şi compuşii coordinativi ai 

biometalelor cu aceşti liganzi. Structura complecşilor sintetizaţi a fost stabilită în baza datelor 
investigaţiei spectrelor RMN, IR, magnetochimiei şi analizei cu raze X. Compuşii sintetizaţi inhibă 
creşterea şi multiplicarea celulelor de cancer leucemic, mamar, prostata, ficat şi melanomă în 
limetele concentraţielor 10-6

-10
-8

 mol/L. Complecşii investigaţi manifestă acţiune antioxidativă 
selectivă. În unele cazuri activitatea antioxidanta compuşilor depăşeşte activitatea antioxidanţilor 
utilizate în medicina..Unii din compuşii coordinativi sintetizaţi au o valoare de hemoliza <10% şi 
pot fi  recomandate pentru cercetări preclinice. 

V. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute 4 

Numărul total de persoane la care a  fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat              4 

Numărul persoanelor la care a  fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza  3 

VI. Activitatea managerială 

- Director  al centrului  Chimie Aplicata si Ecologica 



- Membrul Senatului Universitatii de Stat din Moldova; 

- Şeful Departamentului Chimie a Universităţii de Stat din Moldova; 
-Şef de laborator „Materiale avansate în biofarmaceutica şi tehnica” 

- Preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat pentru Conferirea Titlului de Doctor şi Doctor 
habilitat în Ştiinţe chimice; 
- Membru al Juriului Internaţional la Saloanele Mondiale “Brusseles Eureka" si Geneva;   
- Academician coordonator al Secţiei de Ştiinţe Naturale şi Exacte al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei; 

- Membru al Comitetului Organizatoric şi al Juriului Expoziţiei Internaţionale „Infoinvent”. 
- Membru al Consiliului suprem pentru cercetare şi inovare al R.Moldova. 
 

VII. Informaţii generale  

Premii, medalii, titluri etc. 

Denumirea Salonului 
Medalie 

Aur Argint Bronz 

Brussels-Eureka, 65th Edition, 1   

IENA. International Trade Fair Ideas. Nurenberg, Germany  1  

44e Salon International des inventions de Geneve. 1   

International Warsaw Invention Show IWIS 2016 1 2 1 

Total 3 3 1 

 

Premii speciale (acad. A. Gulea) – The Politehnica Innovation Award - 1 

 

VIII. Alte activităţi 

- Expert internaţional la revista “Russian Journal of Coordination Chemistry”, Moscova, Academia de 
Stiinţe a Rusiei,  ed. Nauka; 

- Expert internaţional la revista “Journal Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry”; 
- Membru al Colegiului redacţional al revistei  „Acta Universitatis Cibiniensis” Seria F, Chemia  
(Romania); 

- Membru al Colegiului redacţional al revistei “Chemistry Journal of Moldova” (Moldova). 
- Membru al colegiului redacţional al revistei „Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al.I.Cuza” din Iaşi. 
Chimie” 

- Membru al colegiului redacţional al revistei „Analele Ştiinţifice ale Universităţii din Bucureşti. Chimie” 
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LISTA  

lucr rilor publicate în anul 2016  
 

– monografii (naţionale / internaţionale)  
1. CRIVOI A., ERHAN E., DELEU I., Bazele fiziologice ale sportivilor înot tori. Monografie. Complexul 

Editorial, INSC, 2016, 136 p., ISBN 978-9975-4453-6-8.  

2. DOBROJAN S., ŞALARU V., ŞALARU V., MELNIC V., DOBRJAN G. Cultivarea Algelor. CEP: 

USM, 2016. 172 p. 

3. CAPCELEA M., CAPCELEA T. Calcul numeric cu aplica ii în MATLAB. Partea II – Aproximarea 

func iilor (în curs de apari ie). Chi in u: CEP USM, 2016, 220p. 

4. GRIGORIU N. Grafuri tranzitiv orientabile. Tez  de doctor în tiin e matematice. Chi in u, USM, 
2016, 143p. 

5. REPIDA, T. Din istoria Catedrelor Pedagogie i Psihologie la 60 de ani de la fondare. Chişin u: Centrul 
Editorial-Poligrafic al USM, 2016, ISBN 978-9975-71-825-7, 241 p. 

6. TURCHIN , T. 20 Întreb ri i R spunsuri despre copii, pentru p rin ii care pleac  peste hotare. 
Chi in u, 2016 (2,5 c.a.). 60 p. ISBN 978-9975-4497-5-5. 

7. EREMIA ,I. (coordonator), PETRENCU A., ROTARU, L. [et.al.], Istoria Universită ii de Stat din 
Moldova, Ch: CEP, 2016.  740 p. (96 c.a.). ISBN 978-9975-71-823-3.  

8. GUMENÂI,  I. Comunit ile Romano-catolice, protestante şi lipoveneşti din Basarabia în secolul al 
XIX-lea. Ch.: Lexon Prim, 2016. 350 p. ISBN 978-9975-3102-8-4.  

9. ANDRONIC POPOVICI, A.. Istoria Sfintelor m n stiri Neam  şi Secu. Ch.: Lexon Prim, 2016. 344p. 

ISBN 978-9975-139-01-4; ISBN  978-9975-139-02-1. 

10. NICULI , I.; ZANOCI, A.; B , M. Evolu ia habitatului din microzona Saharna în mileniul I a. Chr. 
Ch: Bons Offices, 2016. 400 p. ISBN 978-9975-80-903-0. 

11. ŞLEAHTI CHI, M. Tratat de analiz  structural  a reprezent rilor sociale. Ch.: tiin a, 2016. p. 224.  
ISBN 978-9975-85-056-8. 

12. URCANU, L. Poe i basarabeni contemporani. Selec ia textelor, prefa , note biobibliografice de 
URCANU L. Ch.: tiin a, 2016. 144 p. ISBN 978-9975-67-939-8. 

 

– manuale/ dicţionare/ lucrări didactice (naţionale / internaţionale) 
1. CHIRI A E., CRIVOI A., BACALOV IU., BACALOV  I., ILIEŞ A., CROITORI C., COJOCARI L., 

CIOCÎRLAN V., CERNEI G., BODRUG T., PARA I., Mecanisme integrative de control ale activită ii 
nervoase superioare, Suport de curs, Chişin u, Imprint Star, 2016, 120 p. ISBN: 978-9975-3108-3-3 

2. CRIVOI A.,  A EVSCHI V., COJOCARI L. Calitatea vie ii şi s n tatea. Manual. Editura Vasiliana 98, 
Iaşi, 2016, 603 p. ISBN 978 -973-116-504-2.  

3. TARHON P.; BÎRSAN A. Lucr ri de laborator la cursul de Fiziologie a plantelor. Chişin u: USM, 
2016. 239 p. ISBN 978-9975-71-809-7. 

4. DÎRU, M., STRATULAT, E., SÎRBU, A., Introducere în chimia analitic , ghid de lucr ri practice, CEP 

USM, Chişin u, 2016, 67 p. 
5. STRATULAT, E., DÎRU, M., SÎRBU, A., Indica ii metodice la lucr rile practice i de laborator la ana-

liza chimic  pentru studen ii specialit ii „Chimie biofarmaceutic ‖, CEP USM, Chi in u, 2016. 49 p. 
6. PALADI, F. Termodinamica şi fizica statistică: Curs de fizică teoretică. Partea II. Fizica statistică. 

Chişin u: CEP-USM, 2016. 108 p., ISBN 978-9975-71-843-1. 

7. PALADI, F.; CIOBU, V.; ENI, N.; PRIMAC, V. Procesarea datelor: Studii de caz. Chişin u: CEP 
USM, 2016. 120 p., ISBN 978-9975-71-801-1. 

8. , . .; , . . , . .      
   .  N1130. -    . 

-2016, 61 p., ISBN 978-5-91741-177-4. 

9. , . .; , . . , . .; . . .   
     .  N1133. -    

. -2016, 34 p., ISBN 978-5-91741-182-8. 



10.  . .;  . .        
 ―   ‖. Editura: A&V Poligraf, Comrat, 2016, 56 

p., ISBN: 978-9975-3106-9-7. 

11.  . .;  . .;  . .     
    “  ‖. Editura: A&V Poligraf, Comrat, 2016, 

36 p., ISBN: 978-9975-3106-8-0. 

12. BELDIGA, M.; C P ÂN  Gh.; Sisteme suport pentru decizii: Îndrumar de laborator. Ch.: CEP 

USM, 2016. 38 p., ISBN 978-9975-71-842-4. 

13. BRAGARU, T. Design-ul pedagogic şi dezvoltarea resurselor educa ionale digitale. Cadru 

metodologic. Ch.: CEP USM, 2016. 

14. CIOCANU Gh., PALADI F., DANDARA O., NICULI  A., SADOVEI N., GORCEAC L., 
URCANU N., BULIMAGA T., BAB R  E. Strategia resurselor umane pentru cercet tori (HRS4R): 

realiz ri i pa i de urmat pentru Universitatea de Stat din Moldova. Chişin u: CEP-USM, 2016. 41 p.  

15. PALADI F., BULIMAGA T., PROHIN M. (coordonatori), Tehnologiile inova ionale ale Universit ii 
de Stat din Moldova. Lucrare editat  în cadrul Proiectului Tempus „Re eaua de Transfer Tehnologic – 

TecTNet‖. Chişin u: CEP-USM, 2016. 40 p. 

16. BULIMAGA T., BALMU -ANDONE M. Development of innovative strategies at the Moldova State 

University. Chi in u: Elan Poligraf, 2016. 210 p. 

17. JALENCU M., NICULI  A., PALADI F., BULIMAGA T., BALMU -ANDONE M. Sistemul 

Inovativ al Universit ii: Intraprenoriatul mediului universitar (pe exemplul USM). Chi in u: CEP 
USM. 2016. 288 p. 

18. GU U, VL. (coaut.) (resp. ed. Gremalschi A.) Modernizarea i eficientizarea învă ământului general. 
Studii de politici educa inale. Institutul de Politici Publice. Chişin u: Tipogr. ‖Lexon Prim‖, 2016, ISBN 
978-9975-4072-5-0, 70 p. 

19. HANDRABURA, L., GORAŞ-POSTIC , V. Educa ie pentru echitate de gen şi şanse egale. Auxiliar 

didactic pentru profesori şi elevi. Chişin u: Centrul Educa ional PRO DIDACTICA, 2016, ISBN 978-

9975-4485-5-0, 166 p. GORAŞ-POSTIC , V. Meridiane educa ionale. Eseuri de pedagogie comparată. 

Centrul Editorial-Poligrafic al USM, Chişin u, 2016, ISBN 978-9975-71-742-7, 128 p.  

20. MO IN, O. Axiologia educa iei creştine : note de curs. Ch: CEP USM, 2016. 77 p. ISBN 978-9975-71-

765-6. 

21. MO IN O.  Ecosofia : Note de curs. Ch: Cuvîntul-ABC, 2016. 147 p. ISBN 978-9975-3133-1 

 

–  capitole în monografii şi culegeri internaţionale  
1. CEPOI L., ZINICOVSCAIA I., ZOSIM L., CHIRIAC T., RUDIC V., RUDI L., DJUR S., ELENCIUC 

D., MISCU V., BATIR L., BULIMAGA V. and GULEA A. Metals Removal by Cyanobacteria and 

Accumulation in Biomass. Chapter 6 in e-book: Cyanobacteria for Bioremediation of Wastewaters, Inga 

ZINICOVSCAIA and Liliana CEPOI Editors, Springer  International Publishing Switzerland, 2016, 

p.61-112. ISBN 978-3-319-26749-4 ISBN 978-3-319-26751-7. 

2. CEPOI, L.; DON U, N.; ŞALARU, V.; ŞALARU, V. Removal of organic pollutants from wastewater 

by Cyanobacteria. In: Cyanobacteria for bioremediation of wastewaters. Inga Zinicovscaia, I.; Cepoi, L. 

(Editors). Springer International Publishing Switzerland 2016,  p. 27-44.  DOI 10.1007/978-3-319-

26751-7_1. 

3. ROBU, S.; ABADIE, M.; Andries, I.;  A. CHIRITA, A.; NASEDKINA, N.; IVANCIC, A.;  CORSAC, 

O. Polymeric Recording Media Based on Carbazole Containing Copolymers and 

Benzoxyphthalocyanines of Transition Metals. In: Chemical Engineering of Polymers Production of 

Functional and Flexible Materials. Edit: O. V. Mukbaniani, Apple Academic Press, 2016 (Cap.III, 

par.26. pp.198-208) ISBN: 9781771884464 

4. ROBU, S.; DRAGLINA, G.; POPUSOI, A.;  NASEDKINA, N.; COVAL, A.;    POTLOG, T. Synthesis 

and Research of Some Phtalocyaninic Dyes with Cu, Zn for Testing in the Systems of Solar Cells Type. 

In: Chemical Engineering of Polymers Production of Functional and Flexible Materials. Edit: O. V. 

Mukbaniani, Apple Academic Press, 2016 (Cap.III, par.25. pp. 190-198) ISBN: 9781771884464. 

5. POTLOG, T. Thin-Film Photovoltaic Devices Based on A2B6 Compounds. In: GINYANU, I; TOPALA, 

P; URSAKI, V., eds. Nanostructures and Thin Films for Multifunctional Applications: Technology, 

Properties and Devices. Springer International Publishing, 2016, p. 143-184. doi. 10.1007/978-3-319-

30198-3_11. 

6. BANICHUK, N.; BARSUK, A.; NEITTAANMAKI, P.; JERONEN, J.; TUOVINEN, T. On Bifurcation 

Analysis of Implicitly Given Functionals in the Theory of Elastic Stability. In: NEITTAANMAKI, P.; 



REPIN, S.; TUOVINEN, T. eds. Mathematical Modelling and Optimization of Complex Structures. 

Springer International Publishing Switzerland, 2016, v. 40, pp.175-188. doi 10.1007/978-3-319-23564-

6_11. 

7. COCEMASOV, A.; NIKA, D. Phonons and thermal conductivity in Si nanolayers and planar Si/Ge 

superlattices. In: CAN ER V.; PALADI F.; NICA, D. eds. Progrese în fizica teoretică. Editura: CEP 

USM, Chi in u, 2016, pp. 262-296. ISBN: 978-9975-71-817-2. 

8. NIKA, D.L.; BALANDIN, A.A. Thermal transport in graphene, few-layer graphene and graphene 

nanoribbons. In: Thermal Transport in Low Dimensions. (Lecture Notes in Physics 921. From Statistical 

Physics to Nanoscale Heat Transfer). Resp. ed. S. LEPRI. Springer International Publishing 

Switzerland, 2016, ch. 9, pp. 339-363. doi 10.1007/978-3-319-29261-8. 

9. NIKA, D.L.; COCEMASOV, A.I.; BALANDIN, A.A. Thermal Conductivity of Segmented Nanowires. 

In: TIGINYANU, I.; TOPALA, P.; URSAKI, V. eds. Nanostructures and thin films for multifunctional 

applications: Technology, Properties and Devices (Nanoscience and technology). Springer International 

Publishing Switzerland, 2016, Ch. 16, pp. 507-531. doi 10.1007/978-3-319-30198-3. 

10. KOROTCENKOV, G.; BRINZARI, V. PSi-Based Betavoltaics. In: KOROTCENKOV, G. ed. Porous 

Silicon: From Formation to Application.: Optoelectronics, Microelectronics and Energy Technology 

Applications, CRC Press, Boca Raton, USA, 2016, v. 3, ch. 11,  pp. 240-247. ISBN: 9781482264586 - 

CAT# K24426. 

11. KOROTCENKOV, G.; BRINZARI, V. PSi-Based Ultrasound Emitters (Acoustic Emission). In: 

KOROTCENKOV, G. ed. Porous Silicon: From Formation to Application. Biomedical and Sensor 

Applications, CRC Press, Boca Raton, USA, 2016, v. 2, ch. 10, pp. 198-206. ISBN: 9781482264562 - 

CAT# K24425. 

12. KOROTCENKOV, G.; BRINZARI, V.; CHO, B.K.  Chapter 12: PSi-Based Preconcentrators, Filters, 

and Gas Sources. In: KOROTCENKOV, G. ed. Porous Silicon: From Formation to Application. Vol. 2: 

Biomedical and Sensor Applications, CRC Press, Boca Raton, USA, 2016, v.2, pp. 224-238. ISBN: 

9781482264562 - CAT# K24425. doi 10.1007/s00604-015-1741-z. 

 

- capitole în monografii şi culegeri naţionale 

1. BÎRSAN A., ROTARU V. Rolul fiziologic şi biochimic al microelementelor în plante. In: 
Microelementele în componentele biosferei şi aplicarea lor în agricultură şi medicină. Chişin u: 
„Pontos‖, 2016, pp. 27-57. ISBN 978-9975-51-724-9. 

2. PALADI, F.; BARSUC, A. Teoria si experimental generarii si extinctiei nucleelor cristaline in lichide 

subrecite. In: CAN ER, V.; PALADI, F.; NICA, D., eds. Progrese în fizica teoretică. Editura: CEP 

USM, Chi in u, 2016, pp. 191-229. ISBN 978-9975-71-817-2. 

3. PALADI, F.; CIOBU, V. Aplica ii adaptiv-parametrice în fizica teoretic . In: CAN ER, V.; PALADI, 

F.; NICA, D., eds. Progrese în fizica teoretică. Editura: CEP USM, Chi in u, 2016, pp. 230-261. ISBN 

978-9975-71-817-2. 

4. , .      : 
        . 

In: CAN ER, V.; PALADI, F.; NICA, D., eds. Progrese în fizica teoretică. Editura: CEP USM, 

Chi in u, 2016, pp. 161-190. ISBN 978-9975-71-817-2. 

5. , .; , .; , .     

     In2O3. In: CAN ER, V.; PALADI, F.; NICA, D., eds. 

Progrese în fizica teoretică. Editura: CEP USM, Chi in u, 2016, pp. 297-324. ISBN: 978-9975-71-817-

2. 

6. , .; , .; , .       
      . In: CAN ER, V.; PALADI, F.; 

NICA, D., eds. Progrese în fizica teoretică. Editura: CEP USM, Chi in u, 2016, pp. 325-357. ISBN: 

978-9975-71-817-2.  

7. CODRU, A. Orga de piatr . Selec ia textelor i prefa  de URCANU L. Ch.: Arc, 2016. 64 p. ISBN 
978-9975-61-977-6.  

8. DAN, R. Studiu de caz i not  introductiv  la Maria Romanenco, s. Hagimus, r. C u eni „A a via a a 
fost! i acum tot îi via a grea!‖. În: Arhivele memoriei: recuperarea şi valorificarea istoric  a memoriei 
victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietic  Socialist  Moldoveneasc . Memorii. 
Documente. Studii de caz. Cercet ri realizate in localit ile din sudul Republicii Moldova. Editor Elena 
POSTIC . Vol. II, tom I. Ch: Balacron, 2016, p. 283-302. ISBN 978-9975-128-64-3. 



9. DAN, R. Studiu de caz i not  introductiv  la Nina Radu, s. Chirc ie ti, r. C u eni „Ne-au dus, ne-au 

deportat i ce folos?‖. În: Arhivele memoriei: recuperarea şi valorificarea istoric  a memoriei victimelor 
regimului totalitar-comunist din Republica Sovietic  Socialist  Moldoveneasc . Memorii. Documente. 
Studii de caz. Cercet ri realizate in localit ile din sudul Republicii Moldova. Editor Elena POSTIC . 
Vol. II, tom I. Ch: Balacron, 2016, p. 268-272. ISBN 978-9975-128-64-3. 

10. DAN, R. Studiu de caz şi not  introductiv  la: Tatiana Panaghiu. „Cum s  nu povestesc!‖ În: Arhivele 
memoriei: recuperarea şi valorificarea istoric  a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din 

Republica Sovietic  Socialist  Moldoveneasc . Memorii. Documente. Studii de caz. Editor Ludmila D. 
COJOCARU. Vol. I, tom. 1, Ch: Balacron, 2016, p. 260-272. ISBN 978-9975-128-63-6. 

11. DRAGNEV, E. Rela iile interna ionale ale Universit ii de Stat din Moldova. În: Ion Eremia (coord.), 
Istoria Universit ii de Stat din Moldova, Ch:. CEP USM, 2016, pp. 222-241. ISBN 978-9975-71-823-3. 

12. EREMIA, I. Românismul unui c rturar moldovean din secolul al XIX-lea – Manolachi Dr ghici, în 
Identit i na ionale în dialog intercultural: Unitate prin diversitate, Coordonatori Ion Gumen i, Sorin 
Şipoş, Chişin u, 2016. p. 60-68, ISBN 978-9975-87-084-9. (0,5 c.a.) 

13. GUMENÂI, I. Cadrele didactico-ştiin ifice de la Universitatea de Stat din Moldova. În: Ion Eremia 
(coord.), Istoria Universit ii de Stat din Moldova, Ch:. CEP USM, 2016, pp. 360-392. ISBN 978-9975-

71-823-3. 

14. MATVEEV, S. Organiza iile studen eşti şi rolul lor în via a social-politic . Istoria Universită ii de Stat 
din Moldova, Ch: CEP USM, 2016. 621-650. ISBN 978-9975-71-823-3. 

15. OLARU-CEMÎRTAN, V. Studiu de caz şi not  introductiv  la: Elizaveta Andronic. „Eram uni i, fiindc  
eram cu o durere!‖ În: Arhivele memoriei: recuperarea şi valorificarea istoric  a memoriei victimelor 
regimului totalitar-comunist din Republica Sovietic  Socialist  Moldoveneasc . Memorii. Documente. 
Studii de caz. Editor Ludmila D. COJOCARU. Vol. I, tom. 1, Ch: Balacron, 2016. p. 171-190. ISBN 

978-9975-128-63-6  

16. OLARU-CEMÎRTAN, V. Studiu de caz şi not  introductiv  la: Marin Buga. „Mul i moldoveni au r mas 
acolo: care înmormânta i, care îndurera i‖ În: Arhivele memoriei: recuperarea şi valorificarea istoric  a 
memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietic  Socialist  Moldoveneasc . 
Memorii. Documente. Studii de caz. Editor Ludmila D. COJOCARU. Vol. I, tom. 1, Ch.: Balacron, 

2016, p. 212-238. ISBN 978-9975-128-63-6.  

17. OLARU-CEMÎRTAN, V. Studiu de caz şi not  introductiv  la: Nicolae Banaga. „Nu cerceta aceste legi, 

c ci e ti nebun de le-n elegi!‖ În: Arhivele memoriei: recuperarea şi valorificarea istoric  a memoriei 
victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietic  Socialist  Moldoveneasc . Memorii. 
Documente. Studii de caz. Editor Ludmila D. COJOCARU. Vol. I, tom. 1, Ch.: Balacron, 2016. p. 89-

114. ISBN 978-9975-128-63-6  

18. PETRENCU, A. Monumente noi, în l ate în Republica Moldova – parte a patrimoniului cultural-istoric. 

În: Cercetarea şi valorificarea patrimoniului na ional i universal în înv mântul preuniversitar. 
Culegere de studii, Ch.: UPS „Ion Creang ‖, 2016. p. 7-12. ISBN 978-9975-46-291-4 

19. PETRENCU, A. Studiu de caz i not  introductiv  la Eudochia Mandi , s. C rpineni, r. Hânce ti: Am 
dest inuit aceste amintiri pentru cei tineri. În: Arhivele memoriei. Recuperarea şi valorificarea istoric  a 
memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietic  Socialist  Moldoveneasc : 
Memorii. Documente. Studii de caz. Cercet ri realizate in localit ile din sudul Republicii Moldova. 

Editor Elena POSTIC . Vol. II, tom I. Ch.: Balacron, 2016. p. 303-317. ISBN 978-9975-128-64-3 

20. PETRENCU, A. Studiu de caz şi not  introductiv  la: Marina Akopyani. „Deocamdat , justi ia nu s-a 

copt…‖ În: Arhivele memoriei: recuperarea şi valorificarea istoric  a memoriei victimelor regimului 
totalitar-comunist din Republica Sovietic  Socialist  Moldoveneasc . Memorii. Documente. Studii de 
caz. Editor Ludmila D. COJOCARU. Vol. I, tom. 1, Ch.: Balacron, 2016. p. 115-142. ISBN 978-9975-

128-63-6 

21. PETRENCU, A. Studiu de caz şi not  introductiv  la: Pavel Curoş. „Când ne-au deportat, plângea tot 
satul‖. În: Arhivele memoriei: recuperarea şi valorificarea istoric  a memoriei victimelor regimului 
totalitar-comunist din Republica Sovietic  Socialist  Moldoveneasc . Memorii. Documente. Studii de 
caz. Editor Ludmila D. COJOCARU. Vol. I, tom. 1, Ch.: Balacron, 2016. p. 273-296. ISBN 978-9975-

128-63-6 

22. PETRENCU, A., B L NICI, I. Studiu de caz i not  introductiv  la Maria Filimon, s. C rpineni, r. 
Hânce ti „Munca mea eu nu mi-o cump r!‖ În: Arhivele memoriei. Recuperarea şi valorificarea istoric  
a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietic  Socialist  Moldoveneasc : 
Memorii. Documente. Studii de caz. Cercet ri realizate in localit ile din sudul Republicii Moldova. 

Editor Elena POSTIC . Vol. II, tom I. Ch.: Balacron, 2016. p. 255-267. ISBN 978-9975-128-64-3. 



- articole  publicate în culegeri internaţionale 

1. BURDUCEA, M.; LABIUC, A.; JIG U, GH.; PINTILIE, C.; VARGOLICI, M.; BURDUCEA, I.; 
TROFIM, O.; ZAMFIRESCU, MARIA-MAGDALENA. Municipal Sludge Amendaments Effects On 

Growth And Physiological Parametrs of Ocimum Basilicum I. Plans. In: Sludge management 2016: 

conference proceeding. Bucureşti: Editura ARA, 2016, p.291-299.  ISBN 978-606-93752-9-7. 

2. DOBROJAN S., ALARU V., STRATULAT I., DOBROJAN G. Study of the biological nitrogen 
fixation process to combination of some blue-green algae from the genus Nostoc // Scientific Papers. 

Series A. Agronomy, Vol. LIX, 2016, p. 59-62. 

3. JIG U Gh. Cadrul genetic-evolutiv de asigurare a sustenabilit ii cernoziomurilor în condi ii de 
schimbare a climei. Probleme ecologice şi geografice în contextul dezvolt rii Durabile a Republicii 
Moldova: Realiz ri şi Perspectiv . Iaşi: Ed. Vesiliana, 2016, p.488-495. 

4. JIG U Gh. PU UNTIC  A., APOSTOL L.. Cadrul conceptual metodologic de utilizare a 
parametrilor pedologici în scopul monitoriz rii procesului de deşertificare în cadrul bazinului Carpato-

Dunubioano-Pontic. Simpozionul „Turism în Ceahl u – prezent şi perspective. Edi ia a III –a. 

Volumul Simpozionului Interna ional. Dur u-2015. ISBN 978-606-643-277-1. Editura Cetatea 

Doamnei. Piatra Neam . 2016. P.131-149. 

5. JIG U Gh., BÎRSAN A.. Considera ii conceptuale privind biologizarea studiilor pedologice. 
Simpozionul „Turism în Ceahl u – prezent şi perspective. Edi ia a III –a. Volumul Simpozionului 

Interna ional. Dur u-2015.  ISBN 978-606-643-277-1. Editura Cetatea Doamnei. Piatra Neam . 2016. 
P.150-163. 

6. TOFAN, E. Considera ii geochimice asupra distribu iei elementelor chimice în solurile din Republica 

Moldova. :    “  . . -140 ”- : 2016, c.262-

266. ISBN 978-9975-66-515-5 

7.  . .     -    
  -  .  -  

 «     – 2016». c. 187. 
8. , .; , .      

 . :    “  . . -140 ”- : 
2016, c.108-111. ISBN 978-9975-66-515-5 

9. , .,  .,  .,  .,  ., , ., 

 .,  .        
. III     «   

       » 28-30 

 2016 . , - . C. 298 

10. COVALIOV, V.; COVALIOVA, O. C   : 
  . Academician Leo BERG- 140. Collection of Scientific 

Article. Bender, ECO-TIRAS, 2016. P.383-387. 

11. COVALIOV, V.; COVALIOVA, O.; IONET, I.; UNGUREANU, D.   
        

. Academician Leo BERG- 140. Collection of Scientific Article. Bender, ECO-TIRAS, 2016. 

P.387-390. 

12. DUCA, Gh.; COVALIOVA, O. Intensified Water Treatment Methods. Book of Proceedings of 2016 

ICMSEM Intl. Conf. on Management Science and Engineering Management (Baku, Azerbaijan, 

August 2016). Accession number: 20163602781367; DOI:    10. 1007/978-981-10-1837-4_86 

13.   . .,  .,  .,  .,  .   
       . :  . .  – 140 :  

 , : Eco-TIRAS, 2016 (Tipograf. „Elan Poligraf‖), . 314-316. 

14. , B.; , O.      
   (  12)  .   II 

. - . . «          
», . 100-  . . . . , , 16-17  2016 

., . 500-509. ISBN 978-5-00032-2239.   

15. , . .; , . .   : 
  . . .  «  . .  – 140 

». : - , 2016, . 383-387.  



16. , . .; , . .; , . .; , . .   
         . 

. .  «  . .  – 140 ». : - , 2016, . 387-390.  

17. BATIR L.M, ZOSIM L.S., ELENCIUC D.I. Copper distribution in different fractions extracted from 

spirulina biomass.  -   «   
   ». . , 3-7 , 2016, . 312-314. 

18. CRIVOI A.,  A EVSCHI V., COJOCARI L. Expertiza rezisten ei la stres a organismului în 
traumatisme. Culegeri de materiale : Problemele ecologice şi geografice în contextul dezvolt rii 
durabile a Republicii Moldova: realiz ri şi perspective, Conferin  ştiin ific  cu participare 
interna ional ,  Chi in u, 14-15 septembrie, Iaşi, 2016, p. 88-93, ISBN 978-9975-9611-3-4.  

19. CRIVOI A.,  A EVSCHI V., COJOCARI L. S n tatea popula iei umane în interdependen  ci mediul 
în Republica Moldova. Culegeri de materiale : Problemele ecologice şi geografice în contextul 
dezvolt rii durabile a Republicii Moldova: realiz ri şi perspective, Conferin  ştiin ific  cu participare 
interna ional ,  Chi in u, 14-15 septembrie, Iaşi, 2016, p. 64-71, ISBN 978-9975-9611-3-4.  

20. CRIVOI A.,  CHIRI A E., ILIEŞ A. Evaluarea calit ii aerului atmosferic din spa iile verzi ale 
Municipiului Chişin u. Culegeri de materiale : Problemele ecologice şi geografice în contextul 
dezvolt rii durabile a Republicii Moldova: realiz ri şi perspective, Conferin  ştiin ific  cu participare 
interna ional ,  Chi in u, 14-15 septembrie, Iaşi, 2016, p. 164-168, ISBN 978-9975-9611-3-4.   

21. CRIVOI A., A EVSCHI V., COJOCARI L., BACALOV IU., CHIRI A E., ILIEŞ A., SUVEIC  L., 
MOROŞAN V. Calitate apei potabile şi influen a ei asupra morbidit ii popula iei autohtone. Culegeri 
de materiale : Problemele ecologice şi geografice în contextul dezvolt rii durabile a Republicii 
Moldova: realiz ri şi perspective, Conferin  ştiin ific  cu participare interna ional ,  Chi in u, 14-15 

septembrie, Iaşi, 2016, p. 78-86, ISBN 978-9975-9611-3-4.  

22. ELENCIUC D.; ZOSIM L.; BATÎR L. Studiul productivit ii cianobacteriei Spirulina platensis şi a 
capacit ii de acumulare a fierului şi cromului în biomas  la cultivare în prezen a compuşilor 
coordinativi ai Fe(III) şi Cr(III). Conferin a ştiin ific  cu participare interna ional  „Biodiversitatea în 
contextul schimb rilor climatice‖. Chişin u, 25 noiembrie 2016, p. 64-68. 

23. JIG U, GH., BÎRSAN A.  Considera ii conceptuale privind biologizarea studiilor pedologice, În  
Mater. simpoz. Turism în Ceahl u – prezent şi perspective, ed. A III-a : Ed. Cetatea Doamnei, Piatra 

Neam , 2016, p. 150-163. ISBN 978-606-643-277-1. 

24. JIG U GH., BÎRSAN A.       
 , În  Mater. conf.  . .  – 140 :   

, : Eco-TIRAS, 2016, p. 108-111. ISBN 978-9975-66-515-5. 

25. REVENCO, M., SECU, M., PALAMARCIUC, O., et all, Slow relaxation of magnetization in a family 

of linear MnIIIMIIIMnIII (M = Fe, Ru, Os) Compounds, IFMBE Proceedings 55,V. Sontea and I. 

Tiginyanu (eds.), 3rd International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering, 

Springer Science-Business Media Singapore, 2016, pp. 131-133. 

26. , . .; , . .; , . .,   3-

    {5, 5}  4. In:  XII 

      »   . 
. , 2016., ,   . .  , c . 351-354. 

27. GLAVAN, V.; GU U, V., Uniformly hyperbolic viable sets in affine IFS. In: New trends in 

differential equations, control theory, and optimization, Resp. eds. V. Barbu, C. Lefter,  I.A.Vrabie, 

World Scientific, 2016. pp.141-154.   

28. , . .; , . .; , . .,    
 .     . In:  

XIII  (   )  . , 2016, 
   , 2016, c .  64-75.   

29. , . .; , . .,     . In: XII 

  «     »  . . 
, ,   . . , 2016,  c . 267-270. 

30. BÎRNAZ, N., SPÎNU, V. Autoevaluarea, cheie în realizarea eficientă a activită ii studen ilor. 
Materialele Conferin ei Ştiin ifice Interna ionale „Înv mântul superior: valen e i oportunit i 
educa ionale de cercetare i transfer inova ional‖, organizat  cu prilejul anivers rii a 70 ani de la 
formarea Universit ii de Stat din Moldova, 28-29 septembrie, 2016, Universitatea de Stat din 

Moldova, Chişin u: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, p.234-239. 

31. DANDARA, O. Rolul standardelor de calitate în învă ământul superior. Materialele Conferin ei 



Ştiin ifice Interna ionale „Înv mântul superior: valen e i oportunit i educa ionale de cercetare i 
transfer inova ional‖, organizat  cu prilejul anivers rii a 70 ani de la formarea Universit ii de Stat din 
Moldova, 28-29 septembrie, 2016, Universitatea de Stat din Moldova, Chişin u: Centrul Editorial-

Poligrafic al USM, 2016, p.13-21. 

32. EVCIUC, M. Con inutul, etapele i condi iile procesului de dezvoltare a competen ei 
investiga ionale la studen i. Materialele Conferin ei Ştiin ifice Interna ionale „Înv mântul superior: 
valen e i oportunit i educa ionale de cercetare i transfer inova ional‖, organizat  cu prilejul 
anivers rii a 70 ani de la formarea Universit ii de Stat din Moldova, 28-29 septembrie, 2016, 

Universitatea de Stat din Moldova, Chişin u: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, p.27-31. 

33. GORA -POSTIC , V. Cultura bunei vecinătă i: op iuni pentru educa ia timpurie i cea colară 
mică. Materialele Conferin ei Ştiin ifice Interna ionale „Înv mântul superior: valen e i oportunit i 
educa ionale de cercetare i transfer inova ional‖, organizat  cu prilejul anivers rii a 70 ani de la 
formarea Universit ii de Stat din Moldova, 28-29 septembrie, 2016, Universitatea de Stat din 

Moldova, Chişin u: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, p.32-37. 

34. GORAŞ-POSTIC , V. Politici educa ionale actuale de atragere şi men inere a cadrelor didactice 
performante în învă ămînt. Materialele Conferin ei Ştiin ifice Interna ionale „Perspectivele i 
problemele integr rii în Spa iul European al Cercet rii i Educa iei‖, 7 iunie, 2016, Universitatea de 

Stat ‖Bogdan Petriceicu Ha deu‖ din Cahul, 2016, Vol.II, ISBN 978-9975-914-90-1, 978-9975-88-

011-4, p.133-138. 

35. GU U, VL. Universită i actuale: teleologia i metodologia procesului inovativ. Materialele 

Conferin ei Ştiin ifice Interna ionale „Înv mântul superior: valen e i oportunit i educa ionale de 
cercetare i transfer inova ional‖, organizat  cu prilejul anivers rii a 70 ani de la formarea Universit ii 
de Stat din Moldova, 28-29 septembrie, 2016, Universitatea de Stat din Moldova, Chişin u: Centrul 

Editorial-Poligrafic al USM, 2016, p.5-12. 

36. GU U, VL., URCANU, C., BOSTAN, D. Competen a în structura curriculumului universitar. 
Materialele Conferin ei Ştiin ifice Interna ionale „Înv mântul superior: valen e i oportunit i 
educa ionale de cercetare i transfer inova ional‖, organizat  cu prilejul anivers rii a 70 ani de la 
formarea Universit ii de Stat din Moldova, 28-29 septembrie, 2016, Universitatea de Stat din 

Moldova, Chişin u: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, p.210-215. 

37. GU U, VL. Strategii didactice – mijloc eficient de formare a competen elor academice.  
  ІІІ  -  -  „ і 

і  і  і ‖,  І, 29 , 2016, -

:     « -   
    »,  378.147(082),  74.58 43,  52, 

.170-175. 

38. PAIU, M., REPIDA, T., URCANU, C. Modele i mecanisme în finan area educa iei. Materialele 

Conferin ei Ştiin ifice Interna ionale „Înv mântul superior: valen e i oportunit i educa ionale de 
cercetare i transfer inova ional‖, organizat  cu prilejul anivers rii a 70 ani de la formarea Universit ii 
de Stat din Moldova, 28-29 septembrie, 2016, Universitatea de Stat din Moldova, Chişin u: Centrul 
Editorial-Poligrafic al USM, 2016, p.38-44. 

39. REABOI, V. Managementul timpului: tehnici şi abordări moderne. Materialele Conferin ei Ştiin ifice 
Interna ionale „Înv mântul superior: valen e i oportunit i educa ionale de cercetare i transfer 
inova ional‖, organizat  cu prilejul anivers rii a 70 ani de la formarea Universit ii de Stat din 
Moldova, 28-29 septembrie, 2016, Universitatea de Stat din Moldova, Chişin u: Centrul Editorial-
Poligrafic al USM, 2016, p.157-163. 

40. REPIDA, T. Continuitatea între ciclurile de învă ământ superior – condi ie indispensabilă în 
dezvoltarea personalită ii studen ilor universitari.    ІІІ  

-  -  „ і і  і  

і ‖,  І, 29 , 2016, - :    

 « -       

»,  378.147(082),  74.58 43,  52, .52-56. 

41. TOMA, S. Abordare sincronică i diacronică a fenomenului de ”adaptare”: dimensiunea psihologică 
i socială. Materialele Conferin ei Ştiin ifice Interna ionale „Înv mântul superior: valen e i 

oportunit i educa ionale de cercetare i transfer inova ional‖, organizat  cu prilejul anivers rii a 70 
ani de la formarea Universit ii de Stat din Moldova, 28-29 septembrie, 2016, Universitatea de Stat din 

Moldova, Chişin u: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, p.400-406. 

42. URCANU, C. Strategii didactice interactive: concept i valen e formative.    



ІІІ  -  -  „ і і  і 
 і ‖,  І, 29 , 2016, - :   

  « -      

 »,  378.147(082),  74.58 43,  52, .175-179. 

43. URCANU, C. Taxonomia mijloacelor de instruire: tendin e i perspective. Comunic rile 
Simpozionului Pedagogic Interna ional „Tehnologii didactice moderne‖, organizat în partemeriat cu 
Ministerul Educa ieie al Republicii Moldova, 26-27 mai, 2016, Institutul de tiin e ale Educa iei, 
Chi in u, p.193-197. 

44. , .. ., , . .      
.   -   «  

     », 28-30 , 2016 , 
, . 11-13. 

45. SUVEIC , S. Paul A. Shapiro, The Kishinev Ghetto, 1941-1942. A documentary History of the 

Holocaust in Romania‘s Contested Borderlands, Tuscaloosa, Alabama, The University of Alabama 
Press, 2015, 22 illustrations, including one map, 280 p., Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. jgo.e-

reviews 6 (2016), 2, 46-48. ISSN 0021-4019.  

46. GUMENÂI, I.  L’amministrazione zarista, la comunita lipovena e l’immagine del potere imperiale în 
Transylvanian Review, spupliment nr. 1, vol. XXIV, spupliment nr. 1, 2015, p. 106-116. 

47. COJOCARU, L.  ,  a , '   :  
   є   '  (The memory of the war: from the 

great power nostalgia to European cultural memory). І і   і і і   Є і. 2016, 5: 

  - І :     . 157 ., 89-95. ISBN 966-95788-6-8 

48. BERCU, I. Andronic Popovici i perioada de ve uire la M n stirea Secu, Buletin informa ional al 
Simpozionului Na ional. Rolul Mănăstirii Secu în via a religioasă a ării Moldovei. 2016. nr. II, p. 93-

100, ISSN 2392 – 6988 ISSSN-L 2392 -6988. 

49. COROBCEAN, A. Interpret ri entice ale monumentelor funerare din interfluviul pruto-nistrean de la 

mijlocul mileniului I a. Chr. Acta Terrae Fogarasiensis, 2015, vol. IV, 13-24. ISSN – 2285-5130. 

50. GUMENÂI, I. Întemeierea şi împropriet rirea Schitului lui Zosima reflectate în lucrarea lui Andronic 
Popovici ―Istoria M n stirii Neam  şi Secu‖. Buletinul informativ al Simpozionului Na ional „Rolul 
Mănăstirii Secu în via a religioasă a ării Moldovei”. 2016. vol. II, 87-93. ISSN 2392 – 6988 ISSSN-

L 2392 -6988. 

51. LEAHTI CHI, M. Farmecul discret al aştept rii. Hyperion, 2016. 1-2-3 (261-262-263), 110-111. 

ISSN 2065 – 4200. 

52. LEAHTI CHI, M. Scriitori la Est de West. Eugen Lungu. Scriptor, 2016. 1-2, 52-55. ISSN 2393-

0888 ISSN-L-2393-0888. 

53. LEAHTI CHI, M. Scriitori la Est de West. Lucia urcanu. Scriptor, 2016. 5-6, 88-90. ISSN 2393-

0888 ISSN-L-2393-0888. 

54. LEAHTI CHI, M. Scriitori la Est de West. Vitalie Ciobanu. Scriptor, 2016. 3-4, 88-90. ISSN 2393-

0888 ISSN-L-2393-0888. 

55. LEAHTI CHI, M. Scriitori la Est de West. Vladimir Be leag . Scriptor, 2016. 7-8, 64-66. ISSN 

2393-0888 ISSN-L-2393-0888. 

56. LEAHTI CHI, M. The Romanian contemporary novel in the Republic of Moldova. Intercultural 
communications/ M  . 2016. 26, 11-18. ISSN 1512-4363. EAN 9771512 

43 6007. 

57. LEAHTI CHI, M. The XXth century and the signs of a significant social change. Bulletin of 
Integrative Psychiatry. 2016. 2 (69),71-75. ISSN: 1453 – 7257. Journal B+ CNCS. 

58. MATVEEV, S. Interpret ri etnice a vestigiilor arheologice din secolele II-IV p. Chr. din spa iul Pruto-

Nistrean în istoriografia sovietic . Acta Terrae Fogarasiensis, 2015. vol. IV, 31-49. ISSN – 2285-5130. 

59. PILCHIN, I. Traducere ca o compensare istoric : Vitalie R ileanu în dialog cu Ivan Pilchin. Scriptor, 
2016. 11-12, 50-52. ISSN 2393-0888. 

60. ROITMAN, A. Violen ele (anti)evreieşti din Basarabia în anii 1881-1882, Arhiva Moldaviae, 2016. 

VIII, pp.51-69. ISSN 2067-3930. 

61. SUVEICA, S. Institutions in a Time of Extremes: Local Administration in Bessarabia and Transnistria 

(1939 –1945). IOS Newsletter, 2015. 3, 2-3 

62. SUVEICA, S. Institutions in a Time of Extremes: Local Administration in Bessarabia and Transnistria 

(1939 –1945). Forschung und Entwicklung am IOS. Projektübersicht für die Begehung durch den 
Wissenschaftsrat, 26.-28. October 2015. 13. 



63. SUVEICA, S. The Local Administration in Transnistria and the Holocaust: Two Case Studies, 

Holocaust, în „Studii i cercet ri‖, vol. VII, nr. 1(8) (2015), 97-111. ISSN: 2065-6602. 

64. URCANU, L. Genera ia ′80 din Basarabia. Vatra. 2016, 9-10, 67-69. ISSN 1220-6334.  

65. URCANU, L. Poezia contemporan  din Basarabia. Genera ii i paradigme. Hyperion. 2016. 7-8-9, 

168-170. ISSN 168-171. ISSN 1453-7354.  

66. , .    :     «  ». 
  . 2016. 1 (74), 18.   № 77-42840. 

67. BERCU, I. Politici imperiale otomane în „re
,âya-lele‖ din spa iul Pruto-nistrean (sfâr itul secolului al 

XV-lea – începutul secolului al XIX-lea). În: Conferin ă tiin ifică interna ională. Perspectivele 
integrării în spa iul european al cercetării i educa iei. 7 iunie 2016. Volumul II. Cahul: 2016. pp. 

319-324. 

68. CEMÂRTAN, C. Calcuri semantice în textul Antologhion-ului editat în secolul al XIX-lea la 

Chişin u, în ІІ   : -     
:   -  ,  60-  

  І     (23  
2016 .). – І :  І ; « І », 2016. - 212 ., p.148-150. 

69. CONDREA, I. Psaltirea publicat  la Chişin u în 1907. În: Receptarea Sfintei Scripturi:  între filologie, 

hermeneutic  şi traductologie Lucr rile Simpozionului Internaional „Explor ri în tradi ia biblic  
româneasc  şi european ‖, IV. Iaşi, 8-10 mai 2014. Iaşi: Editura Universit ii „Alexandru Ioan Cuza‖, 
2016. p.47-54. 

70. CONDREA, I. Strategii lexicale în crea ia scriitorilor bilingvi (abordarea lexicului intraductibil). În: O 
via  de om în slujba literelor. In honorem Onufrie Vin eler – 85 de ani. Cluj-Napoca: Casa C r ii de 
Ştiin , 2015. p.123-130. 

71. DRAGNEV, E. La littérature prophétique eschatologique byzantine dans les Pays Roumaines (XVe – 

XVIe siècles).  Remarques préliminaires, In: Tradi ii istorice româneşti şi perspective europene: in 
honorem academician Ioan-Aurel Pop (coord. Şipoş S., Cepraga D., Gumenâi I.,) Oradea-Chişin u: 
Editura Universit ii din Oradea/Editura Universit ii de Stat din Moldova, 2015. pp. 275-291.  

72. GUMENÂI, I. Structura şi evolu ia comunit ii catolice din Basarabia între 1812-1828, În:Polonezii în 
Moldova. Istorie şi contemporanietate. Culegri de studii şi documente, Chişin u.Poznan-Warszawa, 

2015, pp. 154-175. 

73. GUMENÂI, I., Comunitatea lipoveneasc  din Basarabia între administra ia arist  şi perceperea puterii 
imperial. În: Conferin a ştiin ifică interna ională „Ştiin ă, educa ie, cultură”. vol. II, Cahul: ―A&B 
Poligraf‖, 2016. pp. 256-261. 

74. LEAHTI CHI, M. Mecanismele fic ion rii în romanul autobiografic. În: Paul Goma şi exilul etern / 
Resp. ed. O.-L. VEREŞ, L. COROBCA. Oradea: Ratio et Revelatio, 2016. pp. 178-183.  

75. LEAHTI CHI, M. Recuperarea etic  şi estetic  a unei copil rii sovietice. În: Caietele de la Putna, 
nr.9, IX – 2016. M n stirea Putna: Editura Nicodim Caligraful, 2016. pp.133-141.  

76. MATVEEV, S.; VORNIC, V. Vase ceramice descoperite în necropola de tip Sântana de Mureş-

Černjachov de la Lipoveni (r-nul Cimişlia). Istorie, cultură şi cercetare, vol. I, Târgovişte: Cetatea de 
Scaun, 2016. 39-55. ISBN 978-606-537-335-8. 

77. MO IN, O. Modalit i de catehizare a studen ilor: Modele şi experien e ale Universit ii de Stat din 
Moldova. În: Altarul Reîntregirii.  – Alba Iulia (România). 2016. Serie nou , An. XXI, nr. 2. P-55-66. 

78. NICULI , I.; ZANOCI, A. Burial Structures in the Forest Steppe Regions of the Prut-Dniester Area 

in the 12
th
/11

th
-3

rd
 Centuries BC. Funerary Practices During the Bronze and Iron Ages in Central and 

Southeast Europe. Proceedings of the 14
th
 International Colloquium of Funerary Archaeology in 

Čačak, Serbia, 24th
 - 27

th 
September 2015, Beograd - Čačak, 2016. 179-191. 

79. NICULI , I.; ZANOCI, A.; B , M. The horizon with incised pottery of the Holercani-Hansca type 

in the Middle Dniester River region. Mensch, Kultur und Gesellschaft von der Kupferzeit bis zur 

frühen Eisezeit im Nördlichen Eurasien. Beiträge zu Ehren zum 60. Geburtstag von Eugen Sava, 
Chişin u: Bons Offices, 2016, 295-317. ISBN 978-9975-87-101-3. 

80. URSU-NANIU, R.; COROBCEAN, A. Incinta fortificat  de la Stolniceni (raionul Hânce ti, Republica 
Moldova): o istorie a cercet rii arheologice. Istorie, cultură i civiliza ie, vol. I, Târgovi te: Cetatea de Scaun, 
2016. 25-38. ISBN 978-606-537-335-8. 

 

 

 

 



- articole  publicate în culegeri naționale 

1. , .; , .         
     . :    “  . . -140 

”, , 2016, c. 564-568  ISBN 978-9975-66-515-5 

2. COVALIOV, O.; COVALIOVA, V.
  2   . hi in u,  Lecturi 

AGEPI-2016, 24-25. 04. 2016. 

3. AVORNIC, G.; A EVSCHII, V.; EVTODIEV, S.; EVTODIEV, I. Expertiza ecologico-judiciar  în 
contextul dreptului mediului na ional i interna ional – parte component  a tiin elor integrate PASCO 
în Republica Moldova: Realiz ri i Perspective. Culegere de materiale de la Conferin a ştiin ific  cu 
participare interna ional  „Problemele ecologice şi geografice în contextul dezvolt rii durabile a 
Republicii Moldova: realiz ri i perspective‖, consacrat  anivers rii a 150 de ani de la apari ia 
ecologiei ca ştiin , a 70 de ani de la fondarea primelor institu ii ştiin ifice academice şi a 20 de ani de 
la înfiin area USPEE ,,C. Stere", Chişin u, Republica Moldova, 14-15 septembrie 2016. p. 25-47. 

4. PALADI, F. Instrumente manageriale i informa ionale pentru stimularea cercet rii, inov rii i 
transferului tehnologic în universit i. În: Tendin ele actuale în învă ământul superior din Republica 
Moldova, Chi in u, 2016, p.15-19. 

5. BALTAG, A. Delimit ri analitice privind raportul dintre managementul inova ional i înv mântul 
superior. În: Analele tiin ifice ale Universită ii de Stat din Moldova. Lucrări Studen e ti. tiin e 
socioumanistice. Vol.II, Chi in u, 2016, p.60-64. 

6. BULIMAGA, T. Managementul propriet ii intelectuale la USM. În: Analele tiin ifice ale 
Universită ii de Stat din Moldova. Lucrări Studen e ti. tiin e ale naturii i exacte. tiin e economice. 
Chi in u, 2016, p.136-140. 

7. CONDREA,  I. Structuri cu func ie apelativ  în textul „Triodului‖. În: Cercet ri acuale de lingvistic  
român . In memoriam Ion Dumeniuc – 80 de ani de la naştere. Chişin u: CEP USM, 2016. p.56-61. 

8. COROBCEAN, A. Sistemul monetar în Imperiul Persan al Ahemenizilor. Conspecte Numismatice, VI, 

Chi in u: CEP USM, 2016. 3-7. ISBN 978-9975-71-851-6. 

9. OGLIND , E. Nivelurile func ionale ale unor moduri personale din perspectiva modalit ii implicite. 
În: Cercet ri actuale de lingvistic  român . In memoriam Ion Dumeniuc – 80 de ani de la na tere. 
Chi in u: CEP USM, 2016. p. 49 – 55. 

10. BERCU, I. Via a religioas  în raialele otomane de pe teritoriul rii Moldovei (secolului al XVIII-lea 

– începutul secolului al XIX-lea). În: Identită i na ionale în dialog intercultural: unitate prin 
diversitate. Resp. de ed. Ion Gumenâi, Sorin Şipoş,  Ch.: ―Bons Offices‖, 2016. pp. 45-59.  

11. MATVEEV, S. Monedele oraşului Tyras şi prezen a lor în spa iul pruto-nistrean. Conspecte 

numismatice (VI), Chişin u: CEP USM, 2016. 8-14. ISBN 978-9975-71-851-6. 

12. GUMENÂI, I., Apartenen a religioas  ca indiciu al identit ii na ionale(Cazul minorit ilor religioase 
din Basarabia). În: Identită i na ionale în dialog intercultural: unitate prin diversitate. Resp. de ed. Ion 

Gumenâi, Sorin Şipoş,  Ch.: ―Bons Offices‖, 2016. pp. 79- 87. 

13. GUMENÂI, I., Cercet ri interdisciplinare în cadrul istoriei: studii istorico-religioase cu referire la 

Basarabia. În: Şcoala interna ională de metodologie în ştiin e socio-umanistice. Ch.: CEP USM, 2016. 

pp. 260-274; 

14. NICULI , I.; ZANOCI, A.; B , M. Locuirea hallstattian  timpurie (Cozia-Saharna) în microzona 
Saharna, Republica Moldova. Culturi, procese şi contexte în arheologie. Volum omagial Oleg Levi ki 
la 60 de ani, Chişin u, 2016. 203-215. 

15. VORNIC, V.; MATVEEV, S. O aşezare getic  descoperit  la Ciorna, r-nul Rezina. Culturi, procese şi 
contexte în arheologie. Volum omagial Oleg Levi ki la 60 de ani, Chişin u, 2016. 286-293. ISBN 978-

9975-136-00-6. 

 

– articole din reviste cu factor de impact: 

• articole din reviste cu factor de impact mai mare     3 

1. SCHUCHARDT, A.;  BRANISTE, T.; MISTRA, YK.; DEDG, M.;   MECKLENBURG, M.; 

STEVENS-KALCEFF, M.A.;  RAEVSCHI, S.; SCHULTE, K.; KIENLE, L.;  ADELUNG, R.; 

TIGHINYANU, I. Three-dimensional Aerographite-GaN hybrid networks: Single step fabrication of 

porous and mechanically flexible materials for multifunctional applications. Scientific Reports. 2015, 

5, 8839. ISSN: 2045-2322. (IF:5.228). (nu a fost inclus  în 2015). 
2. BRINZARI, V.; CHO, B.K.; KOROTCENKOV, G. Carbon 1s photoemission line analysis of C-based 

adsorbate on (111) In2O3 surface: The influence of reducing and oxidizing conditions. Applied Surface 

Science. 2016, 390, 897–902, ISSN: 0169-4332.  doi:10.1016/j.apsusc.2016.08.142  (IF: 3.38). 

http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2016.08.142


3. KOROTCENKOV, G.; BRINZARI, V.; CHO, B.K.  Conductometric gas sensors based on metal 

oxides modified with gold nanoparticles: a review. Microchim. Acta. 2016, 183, 1033-1054. ISSN, 

0026-3672. DOI: 10.1007/s00604-015-1741-z. (IF=3.741). 

4. KARGAR, F.; DEBNATH, B.; KAKKO, J.-P.; SAYNATJOKI, A.; LIPSANEN, H.; NIKA, D.L.; 

LAKE, R.K.; BALANDIN, A.A. Direct observation of confined acoustic phonon polarization 

branches in free-standing semiconductor nanowires. Nature Communications. 2016, 7, 13400 (7 

pagini). ISSN: 2041-1723. doi: 10.1038/ncomms13400 (IF: 11.329). 

5. MALEKPOUR, H.; RAMNANI, P.; SRINIVASAN, S.; BALASUBRAMANIAN, G.; NIKA, D.L.; 

MULCHANDANI, A.; LAKE, R.K.; BALANDIN, A.A. Thermal conductivity of graphene with 

defects induced by electron beam irradiaton. Nanoscale. 2016, 8, 14608-14616. ISSN 2040-3364. doi: 

10.1039/c6nr03470e (IF: 7.76). 

6. STOLYAROV, M. A.; LIU, G.; BLOODGOOD, M.A.; AYTAN, E.; JIANG, C.; SAMNAKAY, R.; 

SALGUERO, T.T.; NIKA, D.L.; RUMYANTSEV, S.L.; SHUR, M.S.; BOZHILOV, K.N.; 

BALANDIN, A.A. Breakdown current density in h-BN-capped quasi-1D TaSe3 metallic nanowires: 

prospects of interconnect applications. Nanoscale. 2016, 8, 15774-15782. ISSN 2040-3364.  doi: 

10.1039/c6nr03469a (IF: 7.76). 

 

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

1. PAHONTU,  E; PARASCHIVESCU, C; ILIES,  D.-C.; SHOVA, S.; PARASCHIVESCU, C.; 

BADEA, M.; GULEA,  A.; ROSU, T. Synthesis, characterization of novel Cu(II), Pd(II) and Pt(II) 

complexes with 8-Ethyl-2-hydrpxytricyclo tridecan-13-one tiosemicarbazone: Antimicrobial and in 

Vitro Antiproliferative Activity.  Molecules 2016, 22, pp. 674-692 DOI:10/3390. ISNN 1420-3049  IF 

= 2.749 

2. CARAMAN, I.; DMITROGLO, L.; EVTODIEV, I.; LEONTIE, L.; UNTILA, D.; HAMZAOUI, S.; 

ZERDALI, M.; ŞUŞU, O.; BULAI, G.; GURLUI, S. Optical properties of ZnO thin films obtained by 
heat treatment of Zn thin films on amorphous SiO2 substrates and single crystalline GaSe lamellas. 

Thin Solid Films (2016), doi: 10.1016/j.tsf.2016.01.027 (IF: 1.7). 

3. CARAMAN, I.; SPALATU, N.; EVTODIEV, I.; UNTILA, D.; LEONTIE, L.; CARAMAN, M. 

Photoelectric and photoluminescent properties of CdTe-GaTe composite. Phys. Status Solidi B (2016), 

10.1002/pssb.201600485 (IF: 1,489). 

4. POTLOG T., DOBROMIR M., LUCA D., ONUFRIJEVS P., MEDVIDS A. Rutile to anatase phase 

transition in TiO2:Nb thin films by annealing in H2 atmosphere. Current Applied Physics, Volume 16, 

Issue 8, August 2016, Pages 826-829; 

5. GHIMPU, L., POTLOG, T., RESMERITA, A. Tiginyanu, I. Farcas A.   Structure and morphology of 

nanoporous ZnO and dark current-voltage characteristics of the glass/(TCO)/ZnO/poly 2,7-(9,9-

dioctylfluorene)-alt-(5,5 '-bithiophene)/Ag structure. Journal of Applied Polymer Science. V. 132, Iss. 

33,  2015, p.42415(1-7). 

6. RADEVICI, I.; NEDEOGLO, N.; SUSHKEVICH, K.; HUHTINEN, H.; NEDEOGLO, D.; PATURI, 

D. Magnetic and luminescent properties of vanadium-doped ZnSe crystals. Physica B.2016,503,11-

17.ISSN 0921-4526.(IF: 1.348) http://dx.doi.org/10.1016/ j.physb. 2016.09.015 

7. COLIBABA, G. ZnO:HCl single crystals. Thermodynamic analysis of CVT system, feature of growth 

and characterization. Solid State Sciences. 2016, 56, 1-9. (IF: 2.041) 

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

Vibrations of a continuous web on elastic supports. Mechanics Based Design of Structures and 

Machines: An International Journal (USA)(published online 22.11.2016) ISSN: 1539-7742.  

doi.org/10.1080/15397734.2016.1261034 (IF: 1, 508). 

9. BRINZARI, V.; NIKA, D.L.; DAMASKIN, I.; CHO, B.K.; KOROTCENKOV, G. Thermoelectric 

properties of nano-granular indium-tin-oxide within modified electron filtering model with 

chemisorbed-type potential barriers. Physica E. 2016, 81, 49-58.  ISSN: 1386-9477. doi: 

10.1016/j.physe.2016.02.011 (IF: 1.904).  

10. KOROTCENKOV, G.; BRINZARI, V.; CHO, B.K.  In2O3-based multicomponent metal oxide films 

and their prospects for thermoelectric applications. Solid State Sciences. 2016) 52, 141-148. ISSN: 

1293-2558. doi:10.1016/j.solidstatesciences.2015.12.019                     (IF=1.991). 

11. KOROTCENKOV, G.; BRINZARI, V.; HAN, S.H.; CHO, B.K. Gas-sensing properties of In2O3 

films modified with gold nanoparticles, Materials Chemistry and Physics. 2016, 175, 188-199. ISSN: 

0254-0584.  doi.org/10.1016/j.matchemphys.2016.03.018. (IF: 2.1).  

 

http://dx.doi.org/10


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

1. CHUMAKOV, YU. M.; PETRENKO, P. A.; GRAUR, V. O.; TSAPKOV, V. I.; GULEA, A. P. 

Crystal structure of nitrate tris(4-allylthiosemicarbazide)chromium(III) hydrate. Journal of Structural 

Chemistry. 2016, 57(1), 202-205. DOI: 10.1134/S0022476616010261 

2. ANDRIES, T.; GALSTIAN, A.; CHIRITA, A. Approximate analysis of the diffraction efficiency of 

transmission phase holographic gratings with smooth non-sinusoidal relief. Journal of optoelectronics 

and advanced materials, 2016, v.18 (1-2), 56-64. (IF: 0.429) 

3. SIMASHKEVICH, A.; SHERBAN, D.; CARAMAN, M.; RUSU, M.; BRUC, L.; CURMEI, N. 

Photovoltaic structures ITO/SiO . Surface Engineering and Applied Electrochemistry (2016), 52 (3), 

pp. 284-288. (IF: 0,289, 2012). 

4. KOROTCENKOV, G.; BRINZARI, V.; CHO, B.K. In2O3- and SnO2 based thin film ozone sensors: 

fundamentals. Review article, J. Sensors. 2016, article ID3816094, (31 pages), Hindawi Publishing 

Corporation. ISSN: 1687-7268. doi.org/10.1155/2016/3816094 (IF: 0.712). 

5. KOROTCENKOV, G.; BRINZARI, V.; CHO, B. K. Nanoscaled In2O3:Sn films as material for 

thermoelectric conversion: achievements and limitations, Bull. Mater. Sci., 2016, 39(5), 1349–1354. 

ISSN: 0250-4707.  doi: 10.1007/s12034-016-1240-9  (IF: 0.9). 

6. 1. CHEBAN, D.N.; MAMANA, C.; MICHETTI, E. The Structure of Global Attractors for   Non-

Autonomous Perturbations of Discrete Gradient-Like Dynamical Systems. Journal    of Difference 

Equations and Applications,  2016. 26 pages (IF:  0.761). 

7.  2. PERJAN, A.; RUSU, G.  Convergence estimates for  some abstract liniar second order differential 

equations with two small parameters. Asymptotic Analysis. 2016, 97, 337-349. ISSN 1555-1318. doi: 

10.3233ASY-161357, IOS Press (IF: 0.528). 

8. PERJAN A., RUSU G. Convergence estimates for some abstract linear second order differential 

equations with two small parameters. Asymptotic Analysis (IF 0.414), vol. 97, no. 3-4, 2016, p. 337-

349. 

9. ANDRIES, I.; GALSTIAN, T.; CHIRITA, A.; Approximate analysis of the diffraction efficiency of 

transmission phase holographic gratings with smooth non-sinusoidal relief. Journal of Optoelectronics 

and Advanced Materials. 2016, 18(1-2), 56-64. ISSN: 1454-4164. (IF: 0.429)    

 

– articole din alte reviste editate în străinătate,  
1. BOLGA M., STEPURINA T., ILIASENCO O., POLICARPOV A., VRABI V., GONCEARUC,V., 

PALADII  I., SPRINCEAN C., VRABIE E. Isolation of Protein Mineral Concentrates at 

Electrophysical Processing of Whey in Stationary Regime. Studii şi Cercetări Ştiintifice. Chimie şi 
Inginerie Chimică, Biotehnlogi, Industrie Alimentară, Scientific Study & Reserch. Chemedtry & 

Chemycal Engineering, Biotechnology, Food Undustry, 2016, v.17(3), p.239 – 147, ISSN 1582-540X. 

2. RUDAKOVA A.S., RUDAKOV S.V., DAVYDOVA N.V., MIRSKAYA G.V., ZHURAVLEVA  

E.V., CHESNOKOV YU.V.  Isozymic analysis of esterases of mature seeds of hexaploid soft wheat 

(Triticumaestivum L.). Agricultural iology, 2016, vol.51, nr.3, p.327-334. doi: 

10.15389/agrobiology. 2016.3.327eng. ISSN 2412-0324; doi: 10.15389/agrobiology. 2016.3.327rus. 

ISSN 2313-4836. 

3. JIG U Gh., CERNOLEV E., ACRIU A., Plant health riscs arising by the soil exhaustion. Prezent 
Environment and Sustainable Development. 2016. Ed. Universit ii Alexandru Iona Cuza. Volume 10, 

nr. 2. ISBN 1843-5971. P.185-192. 

4. EVTODIEV, I; CARAMAN, I; KANTSER, V; UNTILA, D; ROTARU, I; DMITROGLO, L; 

EVTODIEV, S; CARAMAN, M. Crystalline structure and surface morphology of A
III

B
VI

 type 

lamellar semiconductor nanocomposites obtained by heat treatment in Cd and Zn vapor. In: 

TIGINYANU, I.; TOPALA, P.; URSAKI, V., eds. Nanostructures and Thin Films for Multifunctional 

Applications: Technology, Properties and Devices. Springer International Publishing, 2016, p. 333-

379. doi. 10.1007/978-3-319-30198-3_11. 

5. EVTODIEV, I; CARAMAN, I; KANTSER, V; UNTILA, D; ROTARU, I; DMITROGLO, L; 

EVTODIEV, S; CARAMAN, M. Optical and photoelectric properties of GaS, GaSe, GaTe and InSe 

semiconductors and nanocomposites obtained by heat treatment in Cd and Zn vapor. In: 

TIGINYANU, I.; TOPALA, P.; URSAKI, V., eds. Nanostructures and Thin Films for Multifunctional 

Applications: Technology, Properties and Devices. Springer International Publishing, 2016, p. 381-

413. doi. 10.1007/978-3-319-30198-3_12. 

6. EVTODIEV, I; CARAMAN, I; KANTSER, V; UNTILA, D; ROTARU, I; DMITROGLO, L; 

EVTODIEV, S; CARAMAN, M. Photoluminescence of nanocomposites obtained by heat treatment of 



GaS, GaSe, GaTe and InSe single crystals in Cd and Zn vapor. In: TIGINYANU, I.; TOPALA, P.; 

URSAKI, V., eds. Nanostructures and Thin Films for Multifunctional Applications: Technology, 

Properties and Devices. Springer International Publishing, 2016, p. 415-446. doi. 10.1007/978-3-319-

30198-3_13. 

7. ROBU S., DRAGALINA G., POPUSOI A., NASEDKINA N., COVALI A., and POTLOG T.  

Synthesis and Research of Some Phtalocyaninic Dyes with Cu, Zn for Testing in the Systems of Solar 

Cells Type In book "Chemical Engineering of Polymers. Production of Functional and Flexible 

Materials." Editors: Omari V. Mukbaniani, DSc Marc J. M. Abadie, DSc Tamara Tatrishvili, PhD, 

November 2016. Hard ISBN: 9781771884457 E-Book ISBN: 9781771884464. 

8. BANICHUK, N.; BARSUK, A.; JERONEN, J.; NEITTAANMAKI, P.; TUOVINEN, T. On some 

bifurcation analysis techniques for continuous sistems. Rakenteiden Mekaniikka (Journal of Structural 

Mechanics), 2016, 49(2), 52-68. ISSN 0783-6104. 

9. PERJAN A., RUSU G. Singularly perturbed problems for abstract differential equations of second 

order in Hilbert spaces. In: New trends in differential equations, control theory and optimization, 

Word Scientific, 2016, p. 277-293. 

10. GU U, Vl., CHIRIAC, A., URCANU, C. The concept and methodology of competence design for 

disciplines and areas of study. În: Journal of Modern Education Review, ISSN 2155-7993, USA, 

February 2016, Volume 6, No.2, pp.109-117. 

11. BOLEA, Z. La problematique de l‘abandon et de la l‘adoption. Des limits de la vie et de la 
psychanalyse? Revue Romaine de Psychanalyse, 2016, tome IX, janvier-june, 117-136. ISSN-L 2285-

1518. 

 

– articole din reviste naţionale: 
• categoria A,  

1. GASHIN, P.; GAGARA, L.; KETRUSH, P.; INCULETZ, I.; FIODOROV, V.; AMJAD, Q. 

Photoelectrical parameters of nCdS-pCdTe thin-film solar cells with a CdO buffer layer. Moldavian 

Journal of the Physical Sciences. 2016. 15(1-2), 54-59. 

2. GOGLIDZE, T.I.; DEMENTIEV, I.V.; COVAL, A.V.; NEDEOGLO, N.D.; NEDEOGLO, D.D. 

Luminescent properties of ZnO powders synthesized by the isovalent substitution method. Moldavian 

Journal of the Physical Sciences. 2016, 15, (1-2). 5-9. 

3. SYRBU, P.; CEBAN D., On paratopies of orthogonal systems of ernary quasigroups. Buletinul A M. 

seria Matematica.  2016, nr. 1(80),  91-117. ISSN: 0236-3089. 

4. LAZARI A. Stochastic Games on Markov Processes with Final Sequence of States (submitted). 

Buletinul Academiei de tiin e a Republicii Moldova. Matematica. 
 

• categoria B,  

1. BULIMAGA V., ZOSIM L., PISOVA M., RUDIC V. , ŞOVA S., Influen a selenitului de  Fe(III) si a  
intensit ii de iluminare asupra con inutului de ficobiliproteine, seleniu şi fier în biomasa 
cianobacteriei Spirulina platensis. Studia Universitatis, Ştiin e reale şi ale naturii, 016, nr.2, p.73-76. 

2. TROFIM, A. Utilizarea extractelor cianobacteriei Cylindrospermum licheniforme (bory.) kütz. în 
sporirea produc iei tomatelor. Studia Universitatis Moldaviae, Seria Ştiin e reale şi ale naturii,  
nr1(91)2016, p-86-90. 

3. , .  -      . 
Studia Universitatis Moldaviae, Seria Ştiin e reale şi ale naturii, 2016 Studia Universitas.nr.1(91) 

2016. p.95 - 102. 

4. STRATULAT, I.; ŞALARU, V.; DOBROJAN, S. Poten ialul nutri ional al biomasei algale de Nostoc 

Flagelliforme (Berk ET. Curt) Elenk. Studia Universitatis Moldaviae, Seria Ştiin e reale şi ale naturii. 
2016. // Nr. 1 (91) 2016, p. 91-94 

5. DOBROJAN, G. Unele aspecte taxonomice ale studierii genului Anabaenopsis. Studia Universitatis 

(în curs de publicare). 
6. CHERDIVAR   A., RUDAKOVA  A., UTOV A. Proteoliza limitat  a alergenului Ara h1, globulina 

de rezerv  7s din semin ele de arahide. Studia Universitatis Moldaviae, ser. Ştiin e reale şi ale naturii. 
2016, 6(96) (în tipar). ISSN 1814-3237. 

7. CHERDIVAR  A., RUDAKOVA A., UTOV A. Globulinele de rezerv  7S din semin e ca alergeni. 
Imunoreactivitatea încruci at  între globulinele de rezerv  7S i 11S. Studia Universitatis Moldaviae, 
Ştiin e reale şi ale naturii. CEP USM, 2016, 1(91), 56-60. ISSN 1814-3237. 



8. CHISELI A O., BUR EVA S., BÎRSA M., BULIMAGA V., VASILICIUC A. Viability and 

antimicrobial activity of Streptomyces strains from NCNM after lyophilization. Studia Universitatis 

Moldaviae, Ştiin e reale şi ale naturii, 2016, nr.1(91), p.67-71.  

9. CRIVOI A.,  BACALOV IU., CHIRI A E., ILIEŞ A., AŞEVSCHI V., COJOCARI L., PARA I., 
BACALOV  I. Poluarea sonor  şi s n tatea uman , Studia universitatis, seria Ştiin e reale şi ale 
naturii, nr.1 (91), Chi in u, 2016, p. 3-9, ISSN-1814-3237.  

10. DOBROJAN S., DOBROJAN G. Caracteristica metodelor utilizate pentru ob inerea in cultura a 
algelor cianofite // Studia Universitatis Moldaviae (în curs de publicare). 

11. TODERAŞ I., GULEA A., ROŞCOV E., GARBUZ O. Biotestarea i aprecierea toxicit ii compu ilor 
metalooragnice asupra  popula iei de Paramecium  caudatum. 2016. Revista Ştiin ific  a Universit ii 
de Stat din Moldova „Studia Universitatis Moldaviae‖.  

12. TODERAŞ I., GULEA A., ROŞCOV E., GARBUZ O. Influen a substan elor coordinative 
metaloorganice asupra viabilit ii popula iei de Paramecium  caudatum. 2016. Buletinul Academiei de 

Ştiin e a Moldovei. 
13. PAHOLNI CAIA A. Sinteza dirijat  a bazelor Schiff care con in hidrazinobenzotiazol, 4-

aminotriazol, lizin  şi compuşii lor coordinativi. Studia Universitatis Moldaviae. 2016, nr.1 (91), p. 

136-148 

14. GRAUR V. Synthesis, structure and biological activity of N(4)-allyl-3-thiosemicarbazones and their 

coordination compounds with some 3d metals. Studia Universitatis Moldaviae. 2015, nr.6 (86), p. 

130-141 

15. GLADCHI, V.; GOREACEVA, N.; BUNDUCHI, E. Substan ele organice în apele Nistrului Mijlociu. 
În Studia Universitatis Moldaviae.   

16. LIS, A. Fotoliza directa a cisteinei i tioureei in solu ii apoase. In: Studia Universitatis Moldaviae, 

seria " tiin e reale i ale naturii".  
17. MATVEEVICI, V.;  GON A, M.;  MOCANU, L; IAMBARTEV, V. Înl turarea amestecului de 

coloran i şi dispersan i prin aplicarea metodelor de electroflotocoagulare şi adsorb ie. In: Studia 

Universitatis Moldaviae, seria „Ştiin e reale ale naturii”, 2016.  

18. , .; , .,; , .     
  . În Studia Universitatis Moldaviae.  

19. COVALIOV, V. Perfectarea sistemelor de ob inere a biogazului. In: Academos, Nr.4 (39), 2015 ( 

publ. in 2016), p.38-44. ISSN 1857-0461. 

20.  COVALIOVA, O.; COVALIOV, V. Reducerea emisiilor de 2 de la procesele de fermentare i 
utilizarea lui (rus). Intellectus, 2016, Nr. 2, p. 109-115. 

21. PARA I., Caracteristica st rii func ionale a glandelor endocrine în diabetul experimental pe fondul 
administr rii extraselor din produse apicole, Studia Universitatis Moldaviae, seria Ştiin e reale şi ale 
naturii, nr.1 (91), Chi in u, 2016, p. 28-31, ISSN-1814-3237. 

22. RUDAKOVA A., BULIMAGA V., PISOVA M., REVA V., CLIMOVA N., RUDAKOV S., ZOSIM 

L. Evaluarea spectrului de peptide  la frac ionarea  prin metode  cromatografice  a hidrolizatelor 
enzimatice ale ficocianinei şi Se-ficocianinei. Studia Universitatis Moldaviae, Ştiin e reale şi ale 
naturii, 2016, nr.2. 

23.  ., M  .,  .  .  ,  
   . Studia Universitatis Moldaviae, ser. Ştiin e reale şi ale naturii. 2016, (în 

tipar). ISSN 1814-3237. 

24. TROFIM, A. Utilizarea extractelor cianobacteriei Cylindrospermum licheniforme (bory.) kütz. în 
sporirea produc iei tomatelor. Studia Universitatis Moldaviae, Seria Ştiin e reale şi ale naturii,  
nr1(91)2016, p-86-90. 

25. , .  -      . 
Studia Universitatis Moldaviae, Seria Ştiin e reale şi ale naturii, 2016 Studia Universitas.nr.1(91) 

2016. p.95 - 102. 

26. STRATULAT, I.; ŞALARU, V.; DOBROJAN, S. Poten ialul nutri ional al biomasei algale de Nostoc 

Flagelliforme (Berk ET. Curt) Elenk. Studia Universitatis Moldaviae, Seria Ştiin e reale şi ale naturii. 
2016. // Nr. 1 (91) 2016, p. 91-94 

27. DOBROJAN, G. Unele aspecte taxonomice ale studierii genului Anabaenopsis. Studia Universitatis 

Moldaviae (în curs de publicare). 
28. SÎRBU Angela, Studiul spectrofotometric al compuşilor coordinativi ai cobaltului(II), nichelului(II) şi 

cuprului(II) cu tiosemicarbazona aldehidei 5-(metilentrimetilamoniu)salicilice, În: Studia Universitatis 
Moldaviae, 2016, Vol. 91, Nr. 1, p. 149 - 155.  



29. SÎRBU, A., SECU, M., BOURO , P., PALAMARCIUC, O., Sinteza i structura compuşilor 
coordinativi ai cuprului(II) cu tiosemicarbazona aldehidei 5-(metilentrimetilamoniu)salicilice. În: 
Studia Universitatis Moldaviae. 

30. PALAMARCIUC, O., PALAMARCIUC, T., SÎRBU, A., Sinteza, structura i propriet ile compu ilor 
coordinativi ai fierului cu 4-phenylthiosemicarbazona 2 acetil pyrydinei i deriva ilor ei, Studia 
Universitatis Moldaviae, 2016. 

31. BOTNARIUC, V.; GASHIN, P.; GORCEAC, L.; KETRUSH, P.; CINIC, B.; COVAL, A.; 

RAEVSKY, S. Influen a trat rii termice în azot sau în vid  asupra propriet ilor de GaN crescute pe 

Si(111) prin metoda HVPE. Ştudia Universitates Moldaviae, seria ştiin e exacte şi economice, 2015, 

nr.7(87), 9-12.(nu a fost inclus  în 2015). 
32. DUCA D., POTLOG T. Dispozitive fotovoltaice pe baza ftalocianinei de cupru fabricate prin metoda 

volumului cvasiînchis, Studia Universitatis Moldaviae , 2016, nr.2(92) Seria ―Stiinte exacte si 
economice‖ ISSN 1857-2073 ISSN, p.22-29; 

33. FURTUNA, V., DUCA,  D., POTLOG T. Straturi nanostructurate de ZnO dopate cu Al  pentru 

fotoelectrozi în structurile hibride pe baza ftalocianinei de cupru. Studia Universitatis Moldaviae , 

2016, nr.2(92) Seria ―Stiinte exacte si economice‖ ISSN 1857-2073 ISSN, p.22-29; 

34. , . .; , . .     
 Studia Universitatis. Seria tiin e exacte i economice. 2016, nr. 7 (97), ISSN: 

1857-2073. 

35. LUNGU, A., Grupuri punctuale cristalografice de  W_p-simetrii ciclice. Studia Universitatis 

Moldaviae. Revisă tiin ifică,  seria iin e exacte i economice. Chi in u, CEP USM. 2016. 
36. NEAGU, V., Criterii de continuitate i calcularea normelor  operatorilor   integrali singulari. Studia   

Universitasis Moldaviae, Revisă tiin ifică,  seria iin e exacte i economice. Chi in u, CEP USM,    
2015, nr. 7,  40-60. ISSN 1857-2073, ap rut în   2016. 

37. GRIGORIU N. Grafurile tranzitiv orientabile în solu ionarea problemelor aplicative (în curs de 
apari ie). Studia Universitatis Moldaviae, Seria „ tiin e exacte i economice‖. 

38. AITAN, V. Implica ii i dimensiuni de gen în manifestarea conflictului munc -familie: sinteze 

teoretice. Studia Universitatis Moldaviae, 2016, 5(95), 191-194. ISSN 2345-1025. 

39. BÎRNAZ, N., SPÎNU, V. Evaluarea formativ , deziderat în înv mânt universitar. În: Revista „Studia 

Universitatis Moldaviae‖, Seria „Ştiin e ale Educa iei‖, Categoria B, Chişin u: Centrul Editorial-
Poligrafic al USM, 2016, nr.5(95), ISSN 1857-2103, p.80-89. 

40. BOLEA, Z. i CHETRARU, A. Unele aspecte psihologice ale satisfac iei în munc  la cadrele 
didactice. Studia Universitatis Moldaviae, 2016, nr. 9(99). ISSN 2345-1025. 

41. DANDARA, O. Traseul carierei didactice i particularită ile evolu iei profesionale. În: Revista 
„Studia Universitatis Moldaviae‖, Seria „Ştiin e ale Educa iei‖, Categoria B, Chişin u: Centrul 
Editorial-Poligrafic al USM, 2016, nr.5(95), ISSN 1857-2103, p.12-17. 

42. EVCIUC, M. Formarea competen ei investiga ionale la studen i din perspectiva interconexiunii 
intra- i intercicluri în cadrul universitar. În: Revista „Studia Universitatis Moldaviae‖, Seria „Ştiin e 
ale Educa iei‖, Categoria B, Chişin u: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, nr.5(95), ISSN 

1857-2103, p.54-58. 

43. GORA -POSTIC , V. Asigurarea continuită ii studiilor universitare la nivelurile de licentă i 
master: realită i i perspective. În: Revista „Studia Universitatis Moldaviae‖, Seria „Ştiin e ale 
Educa iei‖, Categoria B, Chişin u: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, nr.5(95), ISSN 1857-

2103 p.47-53. 

44. GORAŞ-POSTIC , V. De la didactica şcolară la cea universitară şi andragogie: repere pentru 
asigurarea continuită ii studiilor universitare la nivel de tehnologie didactică. În: Revista „Studia 

Universitatis Moldaviae‖, Seria „Ştiin e ale Educa iei‖, Categoria B, Chişin u: Centrul Editorial-

Poligrafic al USM, 2016, nr.9(99), ISSN 1857-2103, 9 p., prezentat spre publicare. 

45. GU U, Vl. Cumulative system of students’ competencies assessment in higher education. În: Revista 
„Studia Universitatis Moldaviae‖, Seria „Ştiin e ale Educa iei‖, Categoria B, Chişin u: Centrul 
Editorial-Poligrafic al USM, 2016, nr.9(99), ISSN 1857-2103. 

46. GU U, Vl. Curriculum universitar din perspectiva continuită ii i interconexiunii dintre cicluri ale 
învă ământului superior. În: Revista „Studia Universitatis Moldaviae‖, Seria „Ştiin e ale Educa iei‖, 
Categoria B, Chişin u: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, nr.5(95), ISSN 1857-2103, p.3-11. 

47. PAIU, M., REPIDA, T., URCANU, C. Politici educa ionale în contextul asigurării continuită ii i 
conexiunii în formarea profesională prin prisma Procesului Bologna. În: Revista „Studia Universitatis 



Moldaviae‖, Seria „Ştiin e ale Educa iei‖, Categoria B, Chişin u: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 

2016, nr.9(99), ISSN 1857-2103. 

48. REPIDA, T., PAIU, M., URCANU, C. Continuitate în dezvoltarea competen elor profesionale ale 
studen ilor – viitoare cadre didactice prin stagiile de practică. În: Revista „Studia Universitatis 
Moldaviae‖, Seria „Ştiin e ale Educa iei‖, Categoria B, Chişin u: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 

2016, nr.9(99), ISSN 1857-2103. 

49. REPIDA, T., PAIU, M., URCANU, C. Interconexiunea i continuitatea între ciclurile de învă ământ 
superior – un posibil răspuns la cerin ele Cadrului Na ional al Calificărilor. În: Revista „Studia 
Universitatis Moldaviae‖, Seria „Ştiin e ale Educa iei‖, Categoria B, Chişin u: Centrul Editorial-
Poligrafic al USM, 2016, nr.5(95), ISSN 1857-2103, p.97-102. 

50. TOMA, S. Factori si particularit i psihosociale ale adapt rii copiilor cu cerin e educa ionale speciale. 
În: Revista „Studia Universitatis Moldaviae‖, Seria „Ştiin e ale Educa iei‖, Categoria B, Chişin u: 
Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, nr.5(95), ISSN 1857-2103, p.183-190. 

51. URCANU, C. Asigurarea continuită ii i interconexiunii dintre cicluri ale învă ământului superior: 

demersuri i ac iuni manageriale. În: Revista „Studia Universitatis Moldaviae‖, Seria „Ştiin e ale 
Educa iei‖, Categoria B, Chişin u: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, nr.5(95), ISSN 1857-

2103, p.90-96. 

52. URCANU, C. Mediul academic ca factor de asigurare a continuită ii i interconexiunii dintre cicluri 
ale învă ământului superior. În: Revista „Studia Universitatis Moldaviae‖, Seria „Ştiin e ale 
Educa iei‖, Categoria B, Chişin u: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, nr.9(99), ISSN 1857-

2103. 

53. CRE U, M. Discriminarea imigran ilor moldoveni pe teritoriul Italiei. Cazul ora elor Brescia, Milano 
i Roma, Revista Studia Universitatis Moldaviae, nr.8(98), Seria tiin e Sociale, 2016, ISSN 1814-

3199. 

54. CONDREA,  I. Structura primelor c r i religioase în limba român , tip rite la Tipografia Exarhiceasc  
din Chişin u. În AKADEMOS, 2016. nr 1, p. 142-146. 

55. GUMENÂI, I. România în jocul diplomatic al Imperiului Rus la începutul Primului R zboi Mondial. 
Studia Universitatis Moldaviae. 2016. Nr. 4(94),.211-2017. ISSN online 2345-1009. 

56. LEAHTI CHI, M. Domeniul de vârf al psihologiei sociale contemporane. Akademos. 2016. nr. 3 
(42), 132–136. ISSN 1857 – 0461. 

57. LEAHTI CHI, M. Nevoia de o alt  psihologie social . Akademos. 2016. nr. 2 (41), 112–118. ISSN 

1857 – 0461. 

58. MATVEEV, S; PELIVAN, A. A.A. Nudelman – personalitate polivalent  a ştiin ei din RSSM. 
Revista Arheologic , serie nou , 2015. vol. XI, nr.1-2, 342-345. ISSN – 1857-016X. 

59. PETRENCU, A. „Niciodat  nu ni s-a oferit deschis şi cu drag  inim  ceea la ce aveam dreptul...‖ 
Anatol Petrencu în dialog cu Petru Cocâr â, Destin Românesc. Revist  de Istorie i Cultur , nr. 4(68), 
2016. 6-17. ISSN 1857-1964 

60. SUVEIC , S. „P trun i de sim ul datoriei‖?! Despre loialitatea func ionarilor publici din Basarabia în 
anul 1940. Tyragetia, s.n., vol. X [XXV], 2016. 2, 257-266. ISSN: 1857-0240 

61. ZANOCI, A. Tipologia i evolu ia zidurilor din piatr  ale fortifica iilor hallstattiene târzii din spa iul 
tiso-nistrean. Revista Arheologic , serie nou , 2015. vol. XI, nr.1-2, 68-81. ISSN – 1857-016X. 

62. OGLIND , E. Corela ia dintre unele metode tradi ionale i cele moderne ale lingvisticii. În: 
Simpozion Interuniversitar Probleme de Lingvistic , Literatur  Român  i Glotodidactic . Chi in u, 
2016. p. 178 – 182. ISBN 978-9975-76-175-8. 

63. CEMÂRTAN, C. Particularit i morfosintactice ale verbului în textul religios din secolul al XIX-lea, 

în Simpozion Interuniversitar Probleme de Lingvistic , Literatur  Român  şi Glotodidactic , Chişin u, 
2016. p.41-47 

 

• categoria C, 

1. CRIVOI A., AŞEVSCHI V., BACALOV Iu., CHIRI A E., ILIEŞ A., COJOCARI L. Impactul 
tehnologiilor moderne asupra habitatului uman. Revista Noosfera, USPEE „C. Stere‖, N.16, 2016, 
p.147-153, ISSN 1857-3517. 

2. CRIVOI A., AŞEVSCHI V., BACALOV Iu., CHIRI A E., ILIEŞ A., COJOCARI L. Managementul 

stresului profesional. Revista Noosfera, USPEE „C. Stere‖, N 16, 2016, p.153-161, ISSN 1857-3517. 

3. CRIVOI A., AŞEVSCHI V., COJOCARI L. S n tatea popula iei umane în interdependen  cu mediul 
în Republica Moldova. Revista Noosfera, USPEE „C. Stere‖, N.17, 2016, p. 61 



4. CRIVOI A.,  AŞEVSCHI V., BACALOV I., CHIRI A E., COJOCARI Li., PARA I., ILIEŞ A., 
POZDNEACOVA I, TOBULTOC O., DRU A A., Calitatea apei potabile şi influen a ei asupra 
morbidit ii popula iei autohtone, Revista Noosfera, USPEE „C. Stere‖, N.17, 2016, p.99. 

5. Lidia COJOCARI, Aurelia CRIVOI. PARTICULARIT ILE ComportamentulUI  uman în  natur  i 
mediul social. Revista Noosfera, USPEE „C. Stere‖, N.17, 2016, p. 211. 

6. GORAŞ-POSTIC , V., GORINCIOI, V., BEZEDE, R., VOICU, O. Educa ia deschisă în Moldova: 
aici şi acum. În: Didactica Pro...nr.2(96), Chişin u, 2016, Categoria C, ISSN 1810-6455, p.36-45. 

7. GORAŞ-POSTIC , V. Culorile primare ale educa iei: de la strălucire la translucid, În: Didactica 

Pro...nr.3(97), Chişin u, 2016, Categoria C, ISSN 1810-6455, p.18-21, 0,19 c.a. 

8. GORAŞ-POSTIC , V. HANDRABURA, L. Ş.A. Limbajul de gen: abordări educa ionale 
actualizate, În: Didactica Pro...nr.4(98), Chişin u, 2016, Categoria C. ISSN 1810-6455, p.33-42. 

9. IA CO, M.Fenomenul migra iei în Republica Moldova prin prisma dezvolt rii i mobilit ii 
sociale/The migration phenomenon in the Republic of Moldova through a prism of social development 

and mobility. Revista ştiin ifică trimestrială MOLDOSCOPIE nr.3 (LXXIV), p. 33-43, ISSN 1812-

2566. 

10. LEAHTI CHI, M. Imaginea Basarabiei cre tine între cele dou  Ecaterine din romanul Biserica Alb  
de Ion Dru . Metaliteratur . 2016. nr. 2 (43), 32-39. ISSN 1857-1905.  

11. LEAHTI CHI, M. Secolul XXI şi însemnele unei mari schimb ri  sociale. Psihologie. Pedagogie 
special . Asisten  social . 2016. nr. Nr. 1 (42), 2–8. ISSN 1857 - 0224. 

12. MATVEEV, S.; VORNIC, V. Date preliminare privind cercet rile de salvare efectuate la Lipoveni (r-

nul Cimişlia) în anul 2014. Arheologia preventiv  în Republica Moldova, 2015. vol. II, 21-32. ISSN – 

2345-1394. 

13. URCANU, L. Reprezent ri ale eului în poezia fracturist : Dumitru Crudu. Metaliteratur . 2016, nr. 
1, 54-58. ISSN 1857-1905.  

 

– articole din alte reviste naţionale  
1. JIG U Gh.. Cadrul conceptual-metodologic al Programului Na ional-strategic„ Managementul 

sustenabil al resurselor de soluri din R. Moldova. Agricultura Moldovei. ISBN 0582-5229. 2016. Nr. 

5-6. P. 6-18 

2. , .        
.   Lider-AGRO, 2016,nr 3(65)c. 10-15. ISBN 1857-0569. 

3. , . -       
.   Lider-AGRO, 2016,nr 1-2 (63-64) . 26-34. 

ISBN 1857-0569 

4. , . -      . 
  Lider-AGRO, 2016, nr 4(66) c. 12-15. ISBN 1857-0569. 

5. , .         . 
  Lider-AGRO, 2016, nr 5-6. C.15-20. ISBN 1857-0569 

6. CRIVOI A., A EVSCHI V., COJOCARI L., BACALOV IU., CHIRI A E., ILIEŞ A., BACALOV I., 
PARA I. Influen a stresului educa ional asupra performan elor cognitive. Universitatea de Studii 
Politice şi Economice ‖Constantin Stere‖, Revista „C. Stere‖, Nr. 4(8), Chi in u, 2016, p.68-75, ISSN 

1857-3517. 

7. CRIVOI A., BACALOV IU., CHIRI A E., ILIEŞ A., PARA I. Calitatea ecologic  a unor produse 
agroalimentare de provenien  animalier . Universitatea de Studii Politice şi Economice ‖Constantin 
Stere‖, Revista „C. Stere‖, Nr. 4(8), Chi in u, 2016, p.88-95, ISSN 1857-3517. 

8. BERCU, I. Considera ii privind regimul juridic al nemusulmanilor din kazâ-lele otomane de pe 

teritoriul rii Moldovei (sfâr itul secolului al XV-lea – începutul secolului al XIX-lea). Buletinul 

tiin ific al Universit ii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. Edi ie semestrial . Seria 
tiin e Sociale. Nr. 2 (2) 2015. p. 20-27, ISSN 2345-1858, E-ISSN 2345-1890. 

9. ROITMAN, A. Locaşele de cult mozaice în legisla ia imperial  rus  în decursul sec. XIX. Cazul 

sinagogii din B cioi, jud. Chişin u, gubernia Basarabia, în Buletin Ştiin ific al Tinerilor Istorici, Serie 
nou , II (VII), Chişin u, 2013. p. 299-308 ISSN 1857-4947 

10. ŞLEAHTI CHI, M. Lumea ca un teatru închis la repara ii. Moldova, 2016, nr. 1, 69-7. ISSN 0132-

6635. 

11. ŞLEAHTI CHI, M. Ploile lui Alexandru Vlad. Sud-Est Cultural, 2016. nr. 1, 58-63. ISSN 1857-0143 

12. LEAHTI CHI, M. Revela ia subsidiarului: Adolf i tata Vasile. Moldova, 2016. nr. 3, 76-77. ISSN 

0132-6635. 



13. LEAHTI CHI, M. ShikLit sau literatur  pe tocuri joase? Moldova, 2016. nr. 1, 80-81. ISSN 0132-

6635. 

14. LEAHTI CHI, M. Sufletul lui Teo. Moldova, 2016. nr. 5, 74-75. ISSN 0132-6635. 

15. LEAHTI CHI, M. tefan Ba tovoi: Înv turile unei prostituate b trâne c tre fiul s u handicapat. 
Moldova, 2016. nr. 6, 68-69. ISSN 0132-6635. 

16. LEAHTI CHI, M. „Elit  avem, dar ea nu are impact asupra publicului larg‖. (Vladimir Be leag  în 
dialog cu Maria leahti chi).  „We have elites, but they don`t have an impact on the general public‖ 
(Vladimir Be leag  in dialogue with Maria leahti chi). Moldova, 2016. nr. 4, 30-41. ISSN 0132-

6635. 

17. OLARU-CEMÎRTAN, V. Istorii de via . Revista cultural  „Maluri de Prut‖, 2016. nr. 6, 15-23. ISSN 

2065-1961 

18. PETRENCU, A. Deportat de dou  ori în Siberia. Patrimoniu Istoric, 2016. nr. 4, 81-90. ISSN 2345-

1637 

 

– rapoarte publicate/Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri 
internaţionale 

1. LAZARI A. Stationary Stochastic Games with Final Sequence of States. XIII-ème Colloque Franco-

Roumain de Mathématiques Appliquées, Ia i, Romania, August 25-29, 2016, p. 60. 

2. PERJAN A., RUSU G. Some convergence estimates for abstract linear second order differential 

equations with two small parameters. The 7-th European Congress of  Mathematics, Berlin, Germany, 

2016, p. 475. 

3. BATIR L., ZOSIM L., ELENCIUC D. Study of copper and iron distribution in different fractions 

extracted from arthrospira biomass.     
,     «   2016». Kiev, 6-8 , 2016, 4-

5. 

4. LEŞANU M., PURCIC V.        
, În  Mater. conf.  . .  – 140 :   , : Eco-

TIRAS, 2016, p. 165-167. ISBN 978-9975-66-515-5. 

5. JIG U GH.; CERNOLEV E.; ACCIU A.; BÎRSAN A.; BLIDARI A.; GATMAN C.  Istovirea solului 
– fenomen pedofunc ional global, În  Mater. simpoz. Factori şi procese pedogenetice din zona 
temperat  : Iaşi, România, 2016, p. 14-15. 

6. JIG U GH., BLIDARI A.; BÎRSAN A.; GATMAN C.  Mecanisme şi legit i de evolu ie a st rii de 
humus a cernoziomurilor arabile a spa iului dintre Prut şi Nistru, În  Mater. simpoz. Factori şi procese 
pedogenetice din zona temperat  : Iaşi, România, 2016, p. 12-13. 

7. BATIR L., ZOSIM L.; ELENCIUC D. Copper distribution in different fractions extracted from 

spirulina biomass. IV   ,     
«        ». , 12-14 

, 2016, 78-79. 

8. BOLGA M., STEPURINA T., ILIASENCO O., POLICARPOV A., VRABI V., GONCEARUC  V., 

PALADII  I., SPRINCEAN  C., VRABIE  E. Isolation of Protein Mineral Concentrates at 

Electrophysical Processing of Whey in Stationary Regime. The Interntional conference of aplied 

science, CISA, University Vasile Alecsandri, Bacau, Romania, June 02-04, 2016.p-42 

9. CRIVOI A., BACALOV IU.,  CHIRI A E.,  ILIEŞ A., BACALOV  IR., PARA I.  Evaluarea 
terapeutic  a unor extrase din plante medicinale în contextul p str rii biodiversit ii şi s n t ii umane, 
,,Biodiversitatea în contextul schimb rilor climatice‘‘, Materialele Conferin ei ştiin ifice cu participare 

interna ional , 25 noiembrie 2016, Chisin u-2016, p. 343-346, ISBN-978-9975-108-02-7.  

10. CRIVOI A.,  BACALOV IU., CHIRI A E., BACALOV I. The level of thyroxin after administration 
of herbal extract on the background of hypothyroidism, al XII-lea Congres Na ional al Societ ii 
Române de Fiziologie: ―Fiziologia: de la observa ie la mecanism molecular‖, Craiova, 2016, p.44. 

11. CRIVOI A., BACALOV IU., BACALOV I., CHIRI A E. Repercussions of native phytopreparation 
in preventing metabolic disorders, al XII-lea Congres Na ional al Societ ii Române de Fiziologie: 
―Fiziologia: de la observa ie la mecanism molecular‖, Craiova, 2016.  

12. ELENCIUC D., ZOSIM, L., BATIR L. New possibilities of obtaining of antidiabetic preparations 

based from biomass of cyanobacterium Spirulina platensis. IV   
,     «      
  ». , 12-14 , 2016, 86-87. 



13. ELVIRA V., STEPURINA T., VRABIE V., SPRINCEAN C., PALADII I. The electrophysical 

processing of whey for obtaining safe and healty products. Proceeding of the Internaional scientific 

conference on microbial biotechnology, October 12-13, 2016, Chisinau, p. 112. ISBN 978-9975-3129-

3-6. 

14. ZOSIM  L., BATIR L., ELENCIUC D. Iron distribution in various bioactive fractions which are 

components of spirulina biomass. IV   ,   
  «        ». 
, 12-14 , 2016, p.89-91. 

15.  . .,  . .,  . .       
 Spirulina platensis     (II). ІІ 

 -    «   
», , 1 , 2016, c.87. 

16. , .; , .     . 
  :    . II  

-  -  ―», , 3  2016. c.14-16. 

17.  . .,  . .,  . .  ,     , 
   . ІІ  -   
 «   », , 1 , 2016, c.89. 

18.  . ,  . .      
  .  . V   . V  
 .  DFLIM. - ,  4-8 , 2016, .100.  

19.  . ,  . .,  . .,   . .    
       MASP– IV, T   

XIV  -  : B :  ,   
 ,  – , 2016, c. 314-317.  

20.  . .,  . .,  . .,  . .   
  .      :  

     .    
 . - , 21-23 , 2016. c. 386-390. ISBN 978-5-

905200-32-8. 

21. DOBROJAN S., ALARU V., STRATULAT I., DOBROJAN G. The study of biological nitrogen 
fixation by combined cultures of Nostoc species. International Scientific Conference on Microbial 

Biotechnology 3rd edition, Chisinau, 2016, p. 129. 

22. DOBROJAN S., ALARU V., STRATULAT I., ŞALARU V., SEMENIUC E. Nuritive 
environements of natural origin for cultivating the algae Anabaenopsis sp. and Nostoc flagelliforme in 

order to obtain the valuable algal biomass. Buletin ştiin ific supliment catalogul oficial al salonului 

„Cadet inova‖, Sibiu 2016. p. 85-86.  

23. DOBROJAN S., ALARU V., ŞALARU V., STRATULAT I. Soil enriching technology with 
biological nitrogen and stimulating the vegetables productivity. Buletin ştiin ific supliment catalogul 

oficial al salonului „Cadet inova‖, Sibiu 2016. p. 87. 
24. DOBROJAN S., ŞALARU V., STRATULAT I., DOBROJAN G.. Influence of soil moisture on 

biological nitrogen fixation by blue-green algae of genus Nostoc. 3rd International conference on 

microbial biotechnology. Chişin u. 2016. P. 130 

25. DOBROJAN S., ŞALARU V., STRATULAT I., DOBROJAN G.. The study of biological nitrogen 

fixation by combined cultures of Nostoc species. 3rd International conference on microbial 

biotechnology. Chişin u.  2016. P.129 

26. DOBROJAN, S.; ŞALARU, V.; STRATULAT, I.; DOBROJAN, G. Study of the biological nitrogen 
fixation process to combination of some blue‐green algae from the genus Nostoc. International 

Conference "Agriculture for Life, Life for Agriculture", June 9-11, Series A. Agronomy, Vol. LIX, 

2016, p. 59-62. 

27. DON U N., ŞALARU V., TROFIM A., STRATULAT I.. Role of seed treatment with algal 

suspension on development of cucumber plants. 3rd International conference on microbial 

biotechnology. Chişin u. 2016. P. 131 

28. STRATULAT I., ŞALARU V., DOBROJAN S., DOBROJAN G., DON U N., TROFIM A. Mineral 

composition of Nostoc flagelliforme biomass on cultivation in soil extract medium. 3rd International 

conference on microbial biotechnology. Chişin u. 2016. P. 158. 



29. TROFIM A., ŞALARU V., ZOSIM L., DOBROJAN S., DON U N., STRATULAT I., SEMENIUC 
E.. Cyanobacterium Calothrix elenkinii Kossinsk. – a promising source of bioactive compounds. 3rd 

International conference on microbial biotechnology. Chişin u. 2016. P 159. 
30. TROFIM, A. Inven iile din domeniul algologiei din Republica Moldova şi promovarea lor. Conferin a 

Interna ională Lecturi AGEPI, în edi ie. 2016 

31.  .,  . «     2015,     
   » III   

  «       

   » 28-30  2016 . , -

. C. 261.  

32. , E.; , .        
     . 7  -

  «   – 2016:    
,   » 28-30  2016  .    

«    . . . » . 239-241  502.4 (47).  
33. , .          

       . III -  

  «        

   » 28-30  2016 . , -

. C. 252 - 255 

34. , .         
« »  . III -    

«          

 » 28-30  2016 . , - . C. 256 - 260 

35. , .; , .; , .; , .; , .; , .; 
, .; , .        

. III -    «    

       » 28-30 

 2016 . , - . C. 298-302 

36. , . .; , . .; , . .; , . .; , . .; 
, . .; , .; , . -  ,    

 . III -    «  

        » 

28-30  2016 . . ,   — . C. 302-306. 

37. TODERAŞ, I., RUSU, Ş., IURCU-STRAISTARU, E., ERHAN, D., POIRAS, N., BIVOL, A., 

SASANELLI, N., RUSU, V. Control of the root-knot nematode Meloidogine incognita by ivomec 

containing an exametabolite of Streptomyces avermitilis. In: Sustainable use, protection of animal 

world and forest management in the context of climate change, 9-th International Conference of 

Zoologists ‗‘Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of 
climate change‖: dedicated to the 70th

 anniversary from the creation of the first research institutions  

and 55
th
 of the inauguration and foundation of the Academy of Science of Moldova, 12-13 October, 

Chişin u: Elan Poligraf‖, 2016, p. 176-177. ISBN 978-9975-3022-7-2. 

38. CREPIS, O., USATÎI, M., STRUGULEA, O., USATÎI, AD., RUSU, V. Comparative research of the 
tench breeders reaction on the endogenous and exogenous stimulation of the sexual products in the 

industrial and pond reproductive conditions In: Sustainable use, protection of animal world and forest 

management in the context of climate change, 9-th International Conference of Zoologists 

‗‘Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate 

change‖: dedicated to the 70th
 anniversary from the creation of the first research institutions  and 55

th
 

of the inauguration and foundation of the Academy of Science of Moldova, 12-13 October, Chişin u: 
Elan Poligraf‖, 2016, p. 198-199. ISBN 978-9975-3022-7-2. 

39. PLOP, L., COZARI, T., TODERAŞ, I., RUSU, V. Development and larval growth rate particularities 
of species Triturus vulgaris in the ecosistems of reservation „Codrii‖. In: Sustainable use, protection 

of animal world and forest management in the context of climate change, 9-th International 

Conference of Zoologists ‗‘Sustainable use, protection of animal world and forest management in the 
context of climate change‖: dedicated to the 70th

 anniversary from the creation of the first research 

institutions  and 55
th
 of the inauguration and foundation of the Academy of Science of Moldova, 12-13 

October, Chişin u: Elan Poligraf‖, 2016, p. 267-268. ISBN 978-9975-3022-7-2. 



40. BULAT, D., BULAT, D., USATÎI, M., CROITORU, I.,  VATAVU,  Particularities of Prut river 
ichtyofauna in 2016 study year In: Sustainable use, protection of animal world and forest management 

in the context of climate change, 9-th International Conference of Zoologists ‗‘Sustainable use, 
protection of animal world and forest management in the context of climate change‖: dedicated to the 
70

th
 anniversary from the creation of the first research institutions  and 55

th
 of the inauguration and 

foundation of the Academy of Science of Moldova, 12-13 October, Chişin u: Elan Poligraf‖, 2016, p. 
190-191. ISBN 978-9975-3022-7-2. 

41. BULAT, D. BULAT.,  D. FULGA, N., SAPTEFRATI, N., CEBOTARI, A., DUMBRAVEANU, D. 

Particularities of Dniester river ichtyofauna during 2016. In: Sustainable use, protection of animal 

world and forest management in the context of climate change, 9-th International Conference of 

Zoologists ‗‘Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of 
climate change‖: dedicated to the 70th

 anniversary from the creation of the first research institutions  

and 55
th
 of the inauguration and foundation of the Academy of Science of Moldova, 12-13 October, 

Chişin u: Elan Poligraf‖, 2016, p. 192-193. ISBN 978-9975-3022-7-2. 

42. GULEA, A.; OLTU, I. N-(2,4-dimethylphenyl)-2-(2-hydroxy)benziliden-Hydrazine carbothiamide as 

an inhibitor of the fungus Candida albicans (Classe Q- Foodstuffs- Drinks- Cosmetics- Paramedical- 

Health- Hygiene). 44
th
 International exhibition of inventions of Geneva, 13

th
-17

th
 April 2016-Palexpo, 

p. 122.  

43. ISTRATI, D.; GULEA, A. Coordination compounds with selective activity against Klebsiella 

pneumoniae and Pseudomonas aeruginosa (Classe Q- Foodstuffs- Drinks- Cosmetics- Paramedical- 

Health- Hygiene). 44
th
 International exhibition of inventions of Geneva, 13

th
-17

th
 April 2016-Palexpo, 

p. 123. 

44. PETRENKO, P.; CHIUMAKOV, YU.; GRAUR, V.; TSAPKOV V.; GULEA, . The crystal 

structure of catena-(-nitrato) [-(2-hydroxy-benzylidene)-4-(prop-2-en-1-yl)-thiosemicarba-zide-

S]silver. 8
th
 International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics, Chişin u, 

12-16 september 2016, p. 158.  

45. PETRENKO, P.; CHUMAKOV, YU.; USATAIA, I.; GRAUR, V.; POIRIER, D.; TSAPKOV, V.; 

GULEA, . The crystal structures and biological activity of methyl N'-(2-hydroxybenzylidene)-N-

(prop-2-en-1-yl)carbamohydrazono-thioate and methyl N'-[(2-hydroxynaphthalen-1-yl)-methylidene]-

N-(prop-2-en-1-yl)-carbamohydrazonothioate. 8
th
 International Conference on Materials Science and 

Condensed Matter Physics, Chişin u, 12-16 september 2016, p. 168. 

46. PETRENKO, P.; CHUMAKOV, YU.; USATAIA, I.; GRAUR, V.; POIRIER, D.; TSAPKOV, V.; 

GULEA, . The crystal structures and antitumor activity of nickel complexes with methyl N'-[(2-

hydroxynaphthalen-1-yl)-methylidene]-N-(prop-2-en-1-yl)carbamohydrazonothioate and ethyl N'-(2-

hydroxybenzylidene)-N-(prop-2-en-1-yl)carbamohydrazonothioate. 8
th
 International Conference on 

Materials Science and Condensed Matter Physics, Chişin u, 12-16 september 2016, p. 157. 

47. PETRENKO, P.; CHUMAKOV, YU.; USATAIA, I.; GRAUR, V.; POIRIER, D.; TSAPKOV, V.; 

GULEA, . Synthesis, structure, and antitumor activity of  

diiodo-{methyl-N-prop-2-en-1-yl-N-[1-(pyridine-2-yl)-ethylidene]carbamohydrazono-thioate}zinc. 8
th
 

International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics, Chişin u, 12-16 

september 2016, p. 185.  

48. PETRENKO, P.; CHIUMAKOV, YU.; GRAUR, V.; TSAPKOV V.; GULEA, . The crystal 

structures of dimethylsulfoxide-N-allyl-2-(2-hydroxybenzylidene) hydrazine carbothioamido)-

copper(II)  and dimethylformamide-N-allyl-2-(2-hydroxynaphthalen-1-yl)methylen-

hydrazinecarbothioamido)copper(II) nitrates. 8
th
 International Conference on Materials Science and 

Condensed Matter Physics, Chişin u, 12-16 september 2016, p. 169. 

49. PETRENKO, P.; CHIUMAKOV, YU.; GRAUR, V.; SMAGLII V.; TSAPKOV V.; GULEA, . The 

crystal structures of [(2-hydroxybenzylidene)-4-(prop-2-en-1-yl)-thiosemicarbazido(2-)]-(2,2’-
bipyridine)copper and  [(2-hydroxybenzylidene)-4-(prop-2-en-1-yl)-thiosemi-carbazido(2-)]-(1,10-

phenanthroline)copper hydrates. 8
th
 International Conference on Materials Science and Condensed 

Matter Physics, Chişin u, 12-16 september 2016, p. 184.  

50. PETRENKO, P.; CHUMAKOV, YU.; MITKEVICHI, N.; TSAPKOV, V.; GULEA, . The crystal 

structures of N-(methoxyphenyl)-2-pyridin-2-yl-methylene)hydrazinecarbothioamides and copper and 

zinc coordination compounds of these ligands // 8
th
 International Conference on Materials Science and 

Condensed Matter Physics, Chişin u, 12-16 september 2016, p. 172 

51. PETRENKO, P.; CHUMAKOV, YU.; MITKEVICHI, N.; TSAPKOV, V.; GULEA, . The crystal 

structures of N-(2-methoxyphenyl)-2-[(5-nitrofuran-2-yl)methylene]hydrazine-carbothioamide and 



bis{N-(3-methoxyphenyl)-2-[(5-nitrofuran-2-yl)methylene]-hydrazine-carbothioamido}nickel 

dimethylformamide solvate. 8
th
 International Conference on Materials Science and Condensed Matter 

Physics, Chişin u, 12-16 september 2016, p. 171. 

52. PETRENKO, P.; CHUMAKOV, YU.; GRAUR, V.; PAHONTU, E.; GULEA, . The crystal structure 

of 2-formylpyridine 4-allylselenosemicarbazone acetic acid solvate. 8
th
 International Conference on 

Materials Science and Condensed Matter Physics, Chişin u, 12-16 september 2016, p. 170. 

53. PETRENKO, P.; CHUMAKOV, YU.; MITKEVICHI, N.; PAHONTU, E.; GULEA, . The crystal 

structure of 2-(2-hydraxybenzylidene)-N-(2-methoxyphenyl)-hydrazinecarbothioamide. 8
th
 

International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics, Chişin u, 12-16 

september 2016, p. 179. 

54. GULEA, A.; ZARICIUC, E.; USATAIA, I.; GRAUR, V.; VASYLKA, V.; CERNOBAI A.; 

TSAPKOV, V.; RUDIC, V. Antimicrobial and antifungal activities of some 3d metal coordination 

compounds of salicylaldehyde 4-allyl-S-alkylisothiosemicarbazone and its derivatives. International 

Scientific Conference on Microbial Biotechnology (3
rd edition). Chişinau, Moldova, 12-13 october 

2016, pp. 72-73. 

55. GULEA, A.; ZARICIUC, E.; GRAUR, V.; TSAPKOV, V.; RUDIC, V. The study of antimicrobial 

and antitumor activity of biometal coordination compounds of substituted salicylaldehyde 4-

allylthiosemicarbazones.  International Scientific Conference on Microbial Biotechnology (3
rd 

edition). Chişinau, Moldova, 12-13 october 2016, pp. 67-68. 

56. GULEA, A.; ZARICIUC, E.; MITKEVICH, N.; DAMIAN, I.; TSAPKOV, V.; COTOVAIA, A.; 

PAHONTU, E.; RUDIC, V. Bacteriostatic and bactericidal activities of cobalt, nickel, and copper 

coordination compounds of salicylidene-4-(methoxyphenyl)thiosemicarbazides.  International 

Scientific Conference on Microbial Biotechnology (3
rd edition). Chişinau, Moldova, 12-13 october 

2016, pp. 69-70. 

57. GULEA, A.; ZARICIUC, E.; MITKEVICH, N.; TSAPKOV, V.; COTOVAIA, A.; RUDIC, V. 

Antimicrobial and antifungal effect of some biometal coordination compounds of 5-nitro-2-

furaldehyde 4-(methoxyphenyl)thiosemicarbazones. International Scientific Conference on Microbial 

Biotechnology (3
rd edition). Chişinau, Moldova, 12-13 october 2016, p. 71. 

58. PETRENKO, P.; CHIUMAKOV, YU.; CUBA, L.; GRAUR, V.; TSAPKOV, V.; GULEA,
 
 A. The 

structural features of copper(II) and cobalt(II) coordination compounds of 2-[(1-hydroxybutan-2-

ylimino)methyl]phenol. XXXIV-th Romanian Chemistry Conference. 04-07 octombrie 2016, 

C lim neşti-C ciulata. Vâlcea. Romania. 2016. Volumul Bioanorganic and analytical chemistry. P. 
18. 

59. GHICAVÎI, V.; GULEA, A.; APCOV, V.; CORE CHI, IA. In vitro antibacterial and antifungal 

properties of some coordination compounds of copper. 7th Southeast European Conference on 

Chemotherapy and Infection. October 13-15. 2016. Sibiu. Romania. Abstracts Book. P. 29. 

60. COVALIOV, V.; BOBEICA, V.; COVALIOVA, O. Phyto-catalysts for the biogas processes 

intensification. Book of Abstracts of 8th Intl Conf. On Materials Science and Condensed Matter 

Physics MSCMP, Chisinau, Moldova, September 12-16, 2016. p. 191. 

61. COVALIOV, V.; COVALIOVA, O. Conditioning and utilization of carbon dioxide resulted from 

biomass digestion. Book of Abstracts of XIIth PRIOCHEM Intl.Symp. Bucharest, Romania, 28-29 Oct. 

2016, p.15. 

62. COVALIOVA, O.; COVALIOV, V.; UNGUREANU, D.; NENNO, V.; BOBEICA, V.; DUCA, GH. 

Method and integrated bioreactor for the production of high-caloricity biogas and vitamin B12 as 

forage additive. In: Book of Abstracts on XXth INVENTICA 2016 Intl.Salon, Iasi, Romania, June 29-

July 1, p.239-240.   

63. GONTA, M.; MATVEEVICI, V.; MOCANUL, L.; IAMBARTEV, V. Removing the mixture of dyes 

and dispersants by applying the methods of coagulation-electrofloatation and adsorbtion. IV 
TH 

International Congress Environment protection. Energy saving. Sustainable environmental 

management EPESSEM'2016. September 21–23, 2016, in Lvov, Ukraine.  

64. GONTA, M.; MOCANUL, L.; DUCA, GH.; MATVEEVICI, V. Electroflotation of textile 

wastewaters from dispersants and emollients. 19
TH

 International Symposium “The Environment And 
The Industry” Book Of Abstracts Bucharest, Romania, October 13-14, 2016. p.85-86. 

65. RACOVITA, S.; DUCA, GH.; GLADCHI, V.; NEDEFF, V.; BÂRSAN, N.; FABIAN,
 
F. Evalution 

methods for determining the surfactants in aquatic systems. Conference Proceedings, ABSTRACTS, 

02-04 Iunie, 2016, Bacau, Romania, p. 35.  



66. STRATULAT, E., SOVA, S., CORJA, I., PRISACARI, V., DIZDARI, A., PUI, A., 

PALAMARCIUC, O., Synthesis, structure and biological investigation of copper(II) complexes with 

8-formylquinoline thiosemicarbazone derivatives. 8
th

MSCMP, Chisinau, September 12-16, 2016, 

p.166. 

67. PALAMARCIUC, O., SÎRBU, A., PALAMARCIUC, T., SHOVA, S., Strucutral studies of products 

obtained on the activization of salicylaldehyde thiosemicarbazone with 3d transition metals, 

8
th

MSCMP, Chisinau, September 12-16, 2016, p.118. 

68. STRATULAT, E., CORJA, I., PALAMARCIUC, O. et all., Coordination compound with antibacterial 

activity based on copper(II) thiosemicarbazone, Catalogul official al salonului „Cadet Inova‖, Nr. 1, 
Sibiu, 2016, p. 93. 

69. STRATULAT, E., CORJA, I., PALAMARCIUC, O. et all., Coordination compound with antibacterial 

activity based on copper(II) thiosemicarbazone, Euroinvent, Ia i, 2016, p.179. 

70. PALAMARCIUC, O., SÎRBU, A., SHOVA, S., Synthesis, strucutre and properties of Cu(II) 
coordination compounds with water soluble thiosemicarbazone, derivatives „Alexandru Ioan Cuza‖ 
University Days, Faculty of Chemistry Conference, Ia i, 2016, CO9. 

71. STRATULAT, E., OVA, S., PUI, A., CORJA, I., PALAMARCIUC, O., Synthesis, structure and 
biological proprieties of some Cu(II) complexes with imidazole tiosemicarbazone derivatives, 

„Alexandru Ioan Cuza‖ University Days, faculty of Chemistry Conference, Ia i, 2016, P30. 
72. DÎRU, M., New ionophores for anion-selective electrodes. „Alexandru Ioan Cuza‖ University Days, 

Faculty of Chemistry Conference, Ia i, 2016, P51. 
73. PALAMARCIUC O., SECU M., PALAMARCIUC T., SHOVA S., and CLERAC R., Rational design 

of manganese polynuclear compounds with single molecule magnet properties, YRICCCE I, Cluj-

Napoca, 2016, O6.  

74. PALAMARCIUC, T., SHEPHERD, H. J., ROSA, P., GUIONNEAU, Ph., MOLNAR, G., LETARD, 

J-F., BOUSSEKSOU, A., Detailed investigation of extreme negative linear compression in a spin 

crossover compound, 8th International conference on material science and condensed matter physics, 

Chisinau, Moldova, September 12-16 2016. 

75. PALAMARCIUC, T., PALAMARCIUC, O., Iron coordination compounds and spin crossover, Young 

Researchers International Conference on Chemistry and Chemical Engineering (YRICCCE I), Cluj-

Napoca, Romania, May 12-14 2016. 

76. PALAMARCIUC, T., SHEPHERD, H. J., ROSA, P., GUIONNEAU, Ph., MOLNAR, G., LETARD, 

J-F., BOUSSEKSOU, A., Investigation of a spin crossover mechanism in an iron(II) compound, Iasi, 

Romania, October 27-29 2016. 

77. S. Vatavu, N. von Morze, S. Wiesner, S. Moras, V. Hinrichs, J. Gasiorowski, D. R. T. Zahn, M.-Ch. 

Lux-Steiner, and M. Rusu, CuInSe2 Nanostructures Prepared by Chemical Close-Spaced Vapor 

Transport for Hybrid Photovoltaic Devices EMRS-2016 Spring Meeting. Symposium V (V.P2.26), 

Lille, France, May 2-6, 2016. 

78. CARAMAN, I; EVTODIEV, I; UNTILA, D; GAŞIN, P, CARAMAN, M. Optical and 
photoluminescent properties of Ga2O3-Ga2S3 polycrystalline composite. EMRS-2016 Spring Meeting. 

Symposium: L. Full Program, p. L-41. (Poster L.P.28). 

79. EVTODIEV, I; UNTILA, D; CARAMAN, I; DMITROGLO, L; KANTSER, V. Structural and optical 

properties of composites containing A
III

B
VI

 and A
II
B

VI
 semiconductors. EMRS-2016 Spring Meeting. 

Symposium: Z. Full Program, p. Z-20. (Poster Z.6.2). 

80. SPALATU, N; CARAMAN, I; UNTILA, D; EVTODIEV, I; LEONTIE, L; CARAMAN, M. 

Photoelectric and photoluminescent properties of CdTe-GaTe composite. EMRS-2016 Spring Meeting. 

Symposium: Z. Full Program, p. Z-21. (Poster Z.6.3). 

81. UNTILA, D; CARAMAN, I; EVTODIEV, I; KANTSER, V; EVTODIEV, S; CARAMAN, M. 

Absorption and photoluminescence of Eu doped GaSe single crystals. EMRS-2016 Spring Meeting. 

Symposium: BB. Full Program, p. BB-68. (Poster BB.P2.12). 

82. UNTILA, D; EVTODIEV, I; KANTSER, V; SPALATU, N; CARAMAN, M. Obtaining and 

characterization of Eu doped GaSe crystals by XRD and Raman spectroscopies. EMRS-2016 Spring 

Meeting. Symposium: BB. Full Program, p. BB-69. (Poster BB.P2.13). 

83. DMITROGLO, L.; CARAMAN, I.; EVTODIEV, S.; UNTILA, D.; EVTODIEV, I. Optical properties 

and morphology of A
III

B
VI

 – own oxide semiconductor structures. The international conferences 

celebrating 55 years of higher education and 40 years of technical higher education into ―Vasile 
Alecsandri‖ University of Bacau. OPROTEH-2016. The 22 th National Symposium of Fracture 



Mechanics 2016 ―Moise Tuturea‖ Students Contest Society on Engineering and Management. 
BAC U, JUNE 02-04, 2016. Conference Proceedings. Abstracts. p. 58. 

84. SERGENTU, V.;  PRILEPOV, V.;  ZALAMAI, V.; GASHIN, P. Water as nanostructurated material. 

8
th
 International Conference Materials Science and Condensed Matter Physics, 12–16 September 

2016, Chisinau, Republic of Moldova. Abstracts, p.222. 

85. FEDOROV, V.;  SUMAN, V.;  GAGARA, L.;  GASHIN, P. Structura of CdTe-CdO-CdS ITO 

SOLAR CELLS GROWN ON GLASS SUBSTRATES. 8
th
 International Conference Materials 

Science and Condensed Matter Physics, 12–16 September 2016, Chisinau, Republic of Moldova. 

Abstracts, p.273. 

86. S. VATAVU, S.; MORZE, N.; WIESNER, S.; V. HINRICHS, V.;  M.-Ch. LUX-STEINER, M.-CH.;  

RUSU, M. CuInSe2 Nanostructures for Hybrid Photovoltaics 8th International Conference Materials 

Science and Condensed Matter Physics; 12–16 September 2016, Chisinau, Republic of Moldova. 

Abstracts, p.274. 

87. BOTNARIUC, V.; CINIC, B.; COVAL, A.; GASHIN, P.; GORCEAC, L.; TIRON, St.; RAEVSKY, 

S. STUDY OF GaN//Si LAYERS TREATED IN NITROGEN OR IN VACUUM AT HIGH 

TEMPERATURES. 8
th
 International Conference Materials Science and Condensed Matter Physics; 

12–16 September 2016, Chisinau, Republic of Moldova. Abstracts, p.93. 

88. BOTNARIUC, V.; GASHIN, P.; GORCEAC, L.; KETRUSH, P.; CARAMAN, M.; COVAL, A.; 

RAEVSKY, S. Si-GaN structure based photodetector for a wide range of wavelength spectrum. 8th 

International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics (MSCMP), September 

12-16, 2016, Chi in u. Abstracts, CEP USM, p. 96. 
89. BOTNARIUC, V.; GASHIN, P.; GORCEAC, L.; KETRUSH, P.; INCULETZ, I.; CINIC, B.; 

COVAL, A.; RAEVSKY, S. PHOTOVOLTAIC CELLS WITH nCdS-pInP AND AN EPITAXIAL 

INTERMEDIATE p
o
InP LAYER. 8

th
 International Conference Materials Science and Condensed 

Matter Physics, 12–16 September 2016, Chisinau, Republic of Moldova. Abstracts, p.268. 

90. BOTNARIUC, V.;  GORCEAC, L.; RAEVSCHI, S.;  POTLOG, T.; DOBROMIR, M.; LUCA, D. 

SURFACE COMPOSITION OF GaN, AlGaN LAYERS GROWN ON Si SUBSTRATES 

INVESTIGATED BY XPS. 8
th
 International Conference Materials Science and Condensed Matter 

Physics; 12–16 September 2016, Chisinau, Republic of Moldova. Abstracts, p.275. 

91. SPOIALA, D. M. Some features of the frequency dependent electrical properties of ε-GaSe layered 

monocrystals. 8th International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics 

(MSCMP), September 12-16, 2016, Chi in u. Abstracts, CEP USM, p. 106. 
92. CHIRITA, A. APPLICATION OF HOLOGRAPHIC METHODS FOR OBJECTS DETECTING. 8

th
 

International Conference Materials Science and Condensed Matter Physics, 12–16 September 2016, 

Chisinau, Republic of Moldova. Abstracts, p.251. 

93. ROTARU, C. PHYSICAL PROCESSES IN ZnO/CdS/CdTe HETEROJONCTION. 8th International 

Conference Materials Science and Condensed Matter Physics, 12–16 September 2016, Chisinau, 

Republic of Moldova. Abstracts, p.278. 

94. CARAMAN, I.; EVTODIEV, I.; LEONTIE, L.; EVTODIEV, S.; UNTILA, D.; CARAMAN, M.; 

DOROFTEI, C.; CARLESCU, A.; SUSU, O. Optical and photoelectric properties of submicrometer 

structures obtained by dry heat treatment of p- and n-InSe single crystals. 11th International 

Conference on Physics of Advanced Materials. September 8-14, Cluj-Napoca, Romania. Daily 

Program and Abstracts. T5-P4. p. 95-96. 

95. KANTSER, V.; EVTODIEV, I.; UNTILA, D. Two-dimentional semiconductors and new functional 

opportunities for electronic and photonic devices. 8th International Conference on Materials Science 

and Condensed Matter Physics (MSCMP), September 12-16, 2016, Chi in u. Abstracts, CEP USM, p. 
44. 

96. UNTILA, D.; CARAMAN, I.; EVTODIEV, I. Luminescent properties of GaS compound thermally 

annealed in Zn vapour. 8th International Conference on Materials Science and Condensed Matter 

Physics (MSCMP), September 12-16, 2016, Chi in u. Abstracts, CEP USM, p. 209. 
97. DMITROGLO, L.; CARAMAN, I.; UNTILA, D.; EVTODIEV, I. The photoluminescence of GaSe-

CaSe microcrystalline composite. 8th International Conference on Materials Science and Condensed 

Matter Physics (MSCMP), September 12-16, 2016, Chi in u. Abstracts, CEP USM, p. 216. 
98. EVTODIEV, S.; CARAMAN, M. Structural and optical properties of Ga and In oxides on A

III
B

VI
 

semiconductor substrate. 8th International Conference on Materials Science and Condensed Matter 

Physics (MSCMP), September 12-16, 2016, Chi in u. Abstracts, CEP USM, p. 223. 



99. UNTILA, D.; KANTSER, V. Optical properties of Eu doped GaS single crystals. 8th International 

Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics (MSCMP), September 12-16, 2016, 

Chi in u. Abstracts, CEP USM, p. 226-227. 

100. , .; , . .; , .;  , .; , .; , .; 
, .   GaN,     HVPE    
     .   I   

 „  ,   :   ‖,  - , 
2017. (acceptat de comitetul organizatoric al conferin ei). 

101. NICORICI, V.; GASIN, P.; KETRUSH, P.; NICORICI, A. Electrophysical properties of Cd1-xMnxTe 

crystals  for solar energetic. The International Conferences OPROTEH-2016. Conference Proceedings. 

Abstracts, Bac u, Romania, June 02-04, 2016. P.54. 

102. NICORICI, V; NEDELEA, V.; KETRUSH, P.; NICORICI, A. Obtaining of PbTe:Ga thin films by 

magnetron process. The International Conferences OPROTEH-2016. Conference Proceedings. 

Abstracts, Bac u, Romania, June 02-04, 2016. P.57. 

103.  POTLOG, T., DUCA D., FURTUNA, V., ROBU, S., DRAGALINA, G., POPUSOI, A. 

MORPHOLOGY STUDY AND PHOTOVOLTAIC PERFORMANCE OF THE 

PHTHALOCYANINES/PERYLENE THIN FILMS. Abstracts  International symposium Priorities of 

Chemistry for a Sustainable Development Bucharest, 2016, ed XII. P. 98; 

104. RAEVSCHI, S., BOTNARIUC, V., GORCEAC, L., POTLOG, T., Dobromir, M., LUCA, 

D.SURFACE COMPOSITION OF GaN, AlGaN LAYERS GROWN ON Si SUBSTRATES 

INVESTIGATED BY XPS. Abstracts. MSCMP ,Chisinau, 2016, p.153 

105. .Robu, I.Andrie , G.Dragalina, D.Mitcov, N.Nasedchina. Purt tor de Informa ie Electro-fotografic. 

Medalie de Bronz la  Salonul Traian Vuia, Timi oara, România, 27 mai 2016; 
106. GONCEARENCO, E.P.; SUSHKEVICH, K.D.; NEDEOGLO, N.D.; NEDEOGLO, D.D. Influence of 

molybdenum presence in the process of crystal growth on radiative properties of zinc selenide. 8
th
 

International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics. Abstracts. 12-16 

September 2016. Chişin u-2016. p. 87-88. 

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

D.D. Synthesis, optical and luminescent properties of nano-sized ZnO crystals in polymer matrix. 8
th
 

International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics. Abstracts. 12-16 

September 2016. Chişin u-2016. p. 232. 

108. COLIBABA, G.; SHTEPLIUK, I.; AVDONIN, A.; INCULET, I. Carrier transport fenomena in high 

conductive ZnO:HCl single crystals. 8
th
 International Conference on Materials Science and Condensed 

Matter Physics. Abstracts. 12-16 September 2016. Chişin u-2016. p. 102. 

109. COLIBABA, G. CVT ZnO single crystal growth based on HCl-CO gas mixture. 8
th
 International 

Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics. Abstracts. 12-16 September 2016. 

Chişin u-2016. p. 103. 

110. GONCEARENCO, E.; COLIBABA, G.; NEDEOGLO, D. Influence of Thermal Treatment in Zn and 

Se vaporous on luminescent properties of the ZnSe:Gd crystals. The International Conferences 

celebrating 55 years of higher education and 40 years of technical higher education info „Vasile 
Alexandri‖ University of Bacau. June 02-04, 2016. Bac u. Conference Proceedings. p. 135. 

111. RADEVICI, I.; SUSHKEVICH, K.; COLIBABA, G.; HUHTINEN, H.; NEDEOGLO, D.; PATURI, 

P. Perspectives of Bulk and Nanosized II-VI Compounds for Light-Emission Application. Springer 

Science + Business Singapore: IFMBE Proceedings. 2016, v. 55. p. 142-145. 

112. SIRKELI, V.; RADEVICI, I.; SUSHKEVICH, K.; HUHTINEN, H.; NEDEOGLO, N.; NEDEOGLO, 

D.; PATURI, P. Luminescent properties of ZnSe:Ni crystals. Materiale Conferin ei Ştiin ifico-Practice 

Interna ionale „Ştiin a, educa ie, cultur ‖, 4 februarie 2016. Comrat. Moldova. 2016. .1. p. 547-551. 

113. CARAMALAC, A.; GONCEARENCO, E.; SUSHKEVICH, C.; NEDEOGLO, D. Photoluminescent 

properties of the Mn and Yb doped ZnSe crystals. 4
th
 International Symposium ―Optics its 

application‖. 25-28 July 2016. Yerevan. Armenia. 2016. 

114. BANICHUK, N.; BARSUK, A.; NEITTAANMAKI, P.; TUOVINEN, T. On asymptotic properties 

and bifurcation analysis of implicity given functionals. VII European Congress on Computational 

Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS-2016), Crete, Greece, June 5-10, 2016. 

Plenary Raport. Abstracts. 

115. BRINZARI, V.; DAMASKIN, I.; CHO, B.K.; KOROTCENKOV, G. Comparative photoemission 

study of (111) and (100) In2O3 surfaces: insights the adsorption and chemiresistive effects. 8
th
 Int. 



conf. on Material Science and Condensed Matter Physics (MSCMP 2016), Chisinau, Moldova, 12-16 

September, 2016. Book of abstracts,  p.218, SSNN 5P. 

116. CIOBU V., BOGUSH I., Paladi F. Modeling molecular vibrations and spectra of fullerene C60. . 8
th
 

Int. conf. on Material Science and Condensed Matter Physics (MSCMP 2016). Chisinau, Moldova, 

12−16 September 2016. Book of abstracts, p. 60. 
117. ISACOVA, C.I.; COCEMASOV, A.I.; NIKA, D.L. Strong suppression of the lattice thermal 

conductivity in silicon-based segmented nanowires. 8
th
 Int. conf. on Material Science and Condensed 

Matter Physics (MSCMP 2016). Chisinau, Moldova, 12−16 September 2016. Book of abstracts, p. 

202. 

118. KLYUKANOV, A.A.; NIKA, D.L. Saturation magnetization and heat capacity of ferromagnetics. 8
th
 

Int. conf. on Material Science and Condensed Matter Physics (MSCMP 2016). Chisinau, Moldova, 

12−16 September 2016. Book of abstracts, p. 74. 

119. KOROTCENKOV, G.; BRINZARI, V.; CHO, B.K. Advantages and limitations of multicomponent 

conductive metal oxides designed for gas sensor applications, IUPAC 12
th
 International Conference 

on Novel Materials and Their Synthesis (NMS-XII) Changsha, China,  14-19 October 2016.  Abstract 

book KL53-F (keynote). 

120. NIKA, D.L.; BALANDIN, A. A. Phonon engineering in graphene materials. 8
th
 Int. conf. on Material 

Science and Condensed Matter Physics (MSCMP 2016). Chisinau, Moldova, September 12-16, 2016. 

Book of abstracts, p. 205. 

121. PALADI, F.; PRIMAC, V. The application of information technologies in the renewable energy 

sector. 10
th
 International Conference on Industrial Power Engineering (CIEI-2016). România, 

Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bac u, 02−04 June 2016, Abstracts,  p. 54. 
122. PRIMAC, V.; PALADI, F. Trends in the use of IT in the energy sector. 10

th
 International Conference 

on Industrial Power Engineering (CIEI-2016). România, Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bac u, 
02−04 June 2016, Abstracts,  p. 55−56.  

123.  .       
   .     

 " . . " ( -2016). , , 16-20  
2016, . 525-526. 

124. CEBAN, D. N.,  Levitan/Bohr almost periodic and  almost automorphic solutions on the   first order 

differential equations. Mathematics and Information Technologies: Research and Education (MITRE-

2016), Chi in u,  June 23-26, 2016, p. 18-19. 

125. CHEBAN, D. N.; MAMANA, C.; MICHETTI, E.,  The Structure of Global Attractors for Non-

Autonomous Perturbations of Discrete Gradient-Like. Dynamical Systems. Patterns of Dynamics: 

Conference in Honor of Bernold Fiedler, Berlin July 25--29, 2016. Book of Abstracts and Program,  

126. p. 28. 

127. CEBAN, DINA; SYRBU P., On paratopies of ortogonak systems. Mathematics and Information 

Technologies: Research and Education (MITRE-2016), Chi in u,  June 23-26, 2016, p.17-18. 

128. CEBAN, DINA, On some identities of ternary quasigroups. Abstracts of the 11th Summer School 

"Algebra, Topology, Analysis", August 1-14, 2016, Odessa, Ukraine, p.105-107. 

129. DAMIAN, F.; MAKAROV, V.; MAKAROV, P., Hyperbolic manifold given by equidistant   poly-

hedron over compact basis. The 7-th European Congress of  Mathematics, Berlin, Germany, Book of 

Abstracts, Book of Abstracts, p.374. 

130. DAMIAN, F.,  Involutions without fixed points on manifolds. Mathematics and Information 

Technologies: Research and Education (MITRE-2016), Chi in u,  June 23-26, 2016, p.27-28. 

131. 7. GLAVAN, V.,   Relatii contractante: dinamica topologica pe atractor. A XX-ea Conferinta a 

Sociatatii de Stiinte Matematice din România, 19-22 mai 2016,   Baia Mare, România. Culerege de 
rezumate, p.27. 

132. GLAVAN, V.,  Mixing and specification in weakly contracting relations. Mathematics and 

Information Technologies: Research and Education (MITRE-2016), Chi in u,  June 23-26, 2016, 

p.31-32. 

133. GRECU, I.; SYRBU, P.,  On multiplication groups of izostrophic loops. Mathematics and Information 

Technologies: Research and Education (MITRE-2016), Chi in u,  June 23-26, 2016, p.63.   10. 

GRECU, I., On the groups of regular mappings in isostrophic loops.  The 24th Conference on Applied 

and Industrial Mathematics  (CAIM-2016),   University of Craiova, Sept. 15-18, 2016, Book of 

Abstracts, p.67-68. 



134. GRECU, I., On the holomorph of middle Bol loops. Abstracts of the 11th Summer School "Algebra, 

Topology, Analysis", August 1-14, 2016, Odessa, Ukraine, p.49. 

135. GU U, V.,  Mul imi viabile i proprietatea de filareîn sisteme de  Func ii iterate affine. A XX-ea 

Conferinta a Sociatatii de Stiinte Matematice  din Romania, 19-22 mai 2016, Baia Mare, România. 
Culerege de rezumate, p.28. 

136. GU U, V.  Compact viable sets in affine IFS with a generalized cone condition.   Mathematics and 

Information Technologies: Research and Education (MITRE-2016), Chi in u,  June 23-26, 2016, p. 

33-34. 

137. LARIONOVA-COJOCARU, I.; SYRBU, P., On invariance of recursive differentiability under the 

isotopy of loops. The 24th Conference on Applied and Industrial Mathematics  (CAIM-2016), 

University of Craiova, Sept. 15-18, 2016, Book of Abstracts, p.69-70. 

138. LUNGU, A. The groups of Wp-symmetry: elements of theory and structure. Mathematics and 

Information Technologies: Research and Education (MITRE-2016), Chi in u,  June 23-26, 2016, 

p.43-44. 

139. NEAGU, V.  On the compacteness of certain integral operato Mathematics and Information 

Technologies: Research and Education (MITRE-2016), Chi in u,  June 23-26, 2016, p.47-48.  

140. PERJAN,  A.; RUSU, G., Probleme singular perturbate pentru ecua ii  diferen iale abstracte de ordinul 
al doileaîn spa ii Hilbert.  A XX-ea Conferinta a Sociatatii de Stiinte Matematice  din Romania, 19-22 

mai 2016, Baia Mare, România. Culerege de rezumate,  p.39. 

141. PERJAN, A.; RUSU, G., A note of fractional powers of positive definite   operators. Mathematics and 

Information Technologies: Research and Education (MITRE-2016), Chi in u,  June 23-26, 2016, 

p.52-53. 

142. PERJAN, A., RUSU, G., Some convergence estimates for abstract linear second order differential 

equations with two small parameters, The 7-th European Congress of  Mathematics, Berlin, Germany, 

2016, Book of Abstracts  p.475.  

143. SYRBU, P., On middle Bol loops. The 7-th European Congress of  Mathematics, Berlin, Germany, 

Book of Abstracts, p.330. 

144. SYRBU, P.; CEBAN, D., On orthogonal systems of ternary quasigroups addmiting at least one 

paratopy. The 24th Conference on Applied and Industrial Mathematics  (CAIM-2016), University of 

Craiova, Sept. 15-18, 2016, Book of Abstracts, p.72. 

145.  ZAMORZAEVA E., On tilings of hyperbolic plane by 14-gons and 16-gons for translation group of 

genus 2. Mathematics and Information Technologies: Research and Education (MITRE-2016), 

Chi in u,  June 23-26, 2016, p.72. 

146. CAPCELEA M., CAPCELEA T. A linear programming approach for solving multichain discrete 

optimal control problems. International Scientific Conference ―Mathematical Modeling, Optimization 
and Informational Technologies‖, Chisinau, Republic of Moldova, March 22 – 25, 2016, p. 72-79. 

147. CAPCELEA M., CAPCELEA T. Algorithms for efficient and accurate approximation of piecewise 

continuous functions. International Scientific Conference Mathematics & IT: Research and Education 

MITRE-2016, Chisinau, Republic of Moldova, June 23 – 26, 2016. 

148. CATARANCIUC S., GRIGORIU N. Schimbarea orientărilor tranzitive într-un graf. Conferin a 
tiin ific  Interna ional  ―Modelare Matematic , Optimizare i Tehnologii Informa ionale‖, Chi in u, 

Republica Moldova, 22 – 25 martie 2016, p. 80-87. 

149. COCÎRL  M. Parallel algorithm for mixed system with shared and distributed memory to solve 

bimatrix game generated by the informational extended strategies. International Scientific Conference 

―Mathematical Modeling, Optimization and Informational Technologies‖, Chisinau, Republic of 

Moldova, March 22 – 25, 2016, p. 106-109. 

150. LAZARI A. Optimal cooperative strategies for stochastic games with final sequence of states. 24th 

Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2016, Craiova, Romania, September 15-18, 

2016, p. 48. 

151. LAZARI A. Reparti ia duratei jocurilor sta ionare pe sisteme cu secven ă finală de stări i treceri 
independente. Conferin a tiin ific  Interna ional  ―Modelare Matematic , Optimizare i Tehnologii 
Informa ionale‖, Chi in u, Republica Moldova, 22 – 25 martie 2016, p. 211-216. 

152. LAZARI A. The win probabilities in the cyclic games with homogeneous linear recurring game 

duration distribution. International Scientific Conference Mathematics & IT: Research and Education 

MITRE-2016, Chisinau, Republic of Moldova, June 23 – 26, 2016. 



153. PERJAN A., RUSU G. A note on fractional powers of positive definite operators. International 

Scientific Conference Mathematics & IT: Research and Education MITRE-2016, Chisinau, Republic 

of Moldova, June 23 – 26, 2016. 

154. PERJAN A., RUSU G. Singularly perturbed problems for abstract differential equations of second 

order in Hilbert spaces, A XX-a Conferin  Anual  a Societ ii de tiin e Matematice din România, 
Baia Mare, 19 – 22 mai 2016, p. 39-40. 

155. ANDRIES, I. Retrieval of quantitative information from images. In: Optical and Digital Holography: 

Materials and Methods. Satellite School at 8th International Conference on Materials Science and 

Condensed Matter Physics (MSCMP 2016). September 12-16, 2016.  Abstracts of Conference. Ch.: 

CEP USM, 2016, p. 359. 

156. ANDRIES, I.; ARNAUT Vs.; Software  tools  for  data  measurements  from  interferograms. In: 

Materials science and condensed matter physics. Abstracts of 8th International Conference on 

Materials Science and Condensed Matter Physics (MSCMP 2016). September 12-16, 2016. Ch.: CEP 

USM, 2016, p. 253. 

157. ARNAUT, Vs.; ANDRIES, I.; Software tools for measurement data processing in optical 

interferometry. In: Mathematics & Information Technologies: Research and Education (MITRE-

2016), International conference (2016; Chi inău). International Conference ‖Mathematics & 
Information Technologies: Research and Education‖ (MITRE-2016): Satellite conference of the Eight 

Congress of Romanian Mathematicians: Abstracts. Ch.: CEP USM, 2016, pp. 73-74. 

158. BRAGARU, T. eLearning bazat pe cloud computing. In: Mathematics & Information Technologies: 

Research and Education (MITRE-2016), International conference (2016; Chi inău). International 

Conference ‖Mathematics & Information Technologies: Research and Education‖ (MITRE-2016): 

Satellite conference of the Eight Congress of Romanian Mathematicians: Abstracts. Ch.: CEP USM, 

2016,  pp. 94-95. 

159. BRAGARU, T., MALCOCI, V. Cybersecurity on Cloud Computing.  In: Mathematics & Information 

Technologies: Research and Education (MITRE-2016), International conference (2016; Chi inău). 
International Conference ‖Mathematics & Information Technologies: Research and Education‖ 
(MITRE-2016): Satellite conference of the Eight Congress of Romanian Mathematicians: Abstracts. 

Ch.: CEP USM, 2016, p.75. 

160. C P ÂN  GH. Programarea orientat  pe familii de probleme - o metodologie original  de 
programare imperativ . In: „Mathematics & Information Technologies: Research and Education” 
(MITRE-2016), international conference (2016 ; Chi inău). International Conference „Mathemarics 
& Information Technologies: Research and Education” (MITRE-2016) : dedicated to the 70

th
 

anniversary of the Moldova State University , June 23-26, 2016 : Abstracts / sci. committe : Gheorghe 

Ciocanu [et al.] ; ed. by. Valeriu Gu u. Ch.: CEP USM, 2016, p. 96. 

161. C P ÂN , GH.; LATUL, GH.; Frame Using in the Language for Computer Assisted Courses 
Programming. In: „Mathematics & Information Technologies: Research and Education” (MITRE-

2016), international conference (2016 ; Chi inău). International Conference ”Mathemarics & 
Information Technologies: Research and Education” (MITRE-2016) : dedicated to the 70

th
 

anniversary of the Moldova State University , June 23-26, 2016 : Abstracts / sci. committe : Gheorghe 

Ciocanu [et al.] ; ed. by. Valeriu Gu u. Ch.: CEP USM, 2016, p.77. 
162. C P ÂN , GH.; SOLTAN, P.; Turing Test: past, present and future. In: „Mathematics & 

Information Technologies: Research and Education” (MITRE-2016), international conference (2016 ; 

Chi inău). International Conference „Mathemarics & Information Technologies: Research and 
Education” (MITRE-2016) : dedicated to the 70

th
 anniversary of the Moldova State University , June 

23-26, 2016 : Abstracts / sci. committe : Gheorghe Ciocanu [et al.] ; ed. by. Valeriu Gu u. Ch.: CEP 

USM, 2016, p. 78. 

163. CROITOR, M.; A database errors detection technology. In: „Mathematics & Information 
Technologies: Research and Education” (MITRE-2016), international conference (2016 ; Chi inău). 
International Conference „Mathemarics & Information Technologies: Research and Education” 
(MITRE-2016) : dedicated to the 70

th
 anniversary of the Moldova State University , June 23-26, 2016 : 

Abstracts / sci. committe : Gheorghe Ciocanu [et al.] ; ed. by. Valeriu Gu u. Ch.: CEP USM, 2016, p. 

81. 

164. PLE CA, N.; Framework-uri utilizate pentru asigurarea adaptabilit ii interfe elor WEB. In: 

„Mathematics & Information Technologies: Research and Education” (MITRE-2016), international 

conference (2016 ; Chi inău). International Conference „Mathemarics & Information Technologies: 

Research and Education” (MITRE-2016) : dedicated to the 70
th
 anniversary of the Moldova State 



University , June 23-26, 2016 : Abstracts / sci. committe : Gheorghe Ciocanu [et al.]; ed. by. Valeriu 

Gu u. Ch.: CEP USM, 2016, p. 86. 

165. POPOV A., BUTNARU M., C P ÂN  Gh. The Intelligent Software Concept of Delimitation of 
the Autochthonous Mental Neurotic Disorders from that Epileptic Maintained. In: „Mathematics & 
Information Technologies: Research and Education” (MITRE-2016), international conference (2016 ; 

Chi inău). International Conference „Mathemarics & Information Technologies: Research and 
Education” (MITRE-2016) : dedicated to the 70

th
 anniversary of the Moldova State University , June 

23-26, 2016 : Abstracts / sci. committe : Gheorghe Ciocanu [et al.] ; ed. by. Valeriu Gu u. Ch.: CEP 

USM, 2016, p. 87. 

166. POPOV A.P., BUTNARU M.I., CAPATANA G.G., CAPATANA A.G. Software Sistems for 

Psychiatric Disorders and Behavior Fighting in Epilepsy. In.: „Healt Technology Management”, 
International Conference (3; 2016; Chi inău). 3rd 

International Conference Healt Technology 

Management: Book of abstracts, October 6-7, 2016 / ed. Victor Sontea; resp. for ed. Serghei Railean. 

Ch.: Pontos, 2016 (Tipogr. „Europress‖), p. 61. 
167. AITAN, V. (2016). Conflictul munc -familie la angaja ii din RM: repere metodologice i rezultate 

preliminare. În: Rezumatele colii interna ionale de metodologie în tiin ele socio-umane, edi ia a II-a 

(Chi in u, 17-18 noiembrie), p. 70-71. 

168. AITAN, V. Percep ii privind angajamentul de rol, suportul organiza ional i conflictul munc -familie 

la angaja ii din Republica Moldova: diferen e gender În: Rezumatele Congresului Interna ional 
ASCIPS „Cercetarea modernă în psihologie‖ (Sibiu, 03-05 iunie, 2016). 

169. COJOCARU, N. Cercetarea sensibil : preliminarii, caracteristici, riscuri. În: Rezumatele colii 
interna ionale de metodologie în tiin ele socio-umane, edi ia a II-a (Chi in u, 17-18 noiembrie 2016), 

p. 40-41. 

170. IA CO M. Percep iile migran ilor moldoveni despre incluziune şi migrare în spa iul European. 

Conferin a tiin ifico-practic  interna ional  ‖Teoria i practica administr rii publice‖. AAP, Chi in u, 
21 mai 2016, p. 471-476.  

171. IA CO M. Componenta social-culturala a consolid rii diasporei moldovenesti.  
 :    .   

  , 17  2015  – , , 2016, . 218-223. 

172. JALENCU, M. Modalit i de dezvoltare a mediului inovativ universitar. În: Edi ia a XI-a a Conferin ei 
tiin ifice Interna ionale „Cre terea competitivit ii economice în contextul form rii societ ii bazate 

pe cunoa tere‖, Chişin u: CEP USM, 2016, p. 626-631. 

173. PASCARI, R. (2016). Interven ia organiza ional  în procesul de schimbare i dezvoltare 
organiza ional . În: Rezumatele colii interna ionale de metodologie în tiin ele socio-umane, edi ia a 
II-a (Chi in u, 17-18 noiembrie), p. 69-70. 

174. PASCARI, R. Dificult ile interven iei organiza ionale. În: Rezumatele Congresului Interna ional 
ASCIPS „Cercetarea modernă în psihologie‖ (Sibiu, 03-05 iunie, 2016). 

175. PUTINA N. Diaspora i rela iile cu statul de origine: modele de interac iune.  
 :    .   

  , 17  2015  – , , 2016, . 236-240. 

176. TURCHIN , T. Implica ii ale rolului parental i flexibilitatea grani elor munc -familie. În: 
Rezumatele Congresului Interna ional ASCIPS „Cercetarea modernă în psihologie‖ (Sibiu, 03-05 

iunie, 2016). 

177. TURCO T.      .  
     :    

. T , 2016, 26 , . 132-142, ISBN 978-9941-0-8985-5. 

178. , ., , ., , .     . 
  :    .  

  , 17  2015  – , , 
2016, . 34-55 

179. , ., , ., , .     
     . Moraru V. (coord.) Migratia, 

diaspora, dezvoltare: noi provocari si perspective. – Chisinau, Sirius, 2016. 

180.  T.,  .      -   
 .   :    . 
   . , 17  2015  – 

, , 2016, . 250-257. 



181. BOLEA, Z. Dinamica conflictelor incon tiente privind autoritatea parental : personal versus 
profesional. În: Materialele conferin ei tiin ifice „Învă ământul superior: valen e i oportunită i 
educa ionale de cercetare i transfer inova ional” (Chi in u, 28-29 septembrie), Chişin u: CEP USM, 
2016, p. 331-334. ISBN 978-9975-71-826-4. 

182. COJOCARU, N.; AITAN, V. Provoc ri i solicit ri de rol în mediul universitar: conflictul studii-
munc -familie. În: Materialele conferin ei tiin ifice „Perspectivele i problemele integrării în spa iul 
european al cercetării i educa iei”, Vol. II. Cahul: Centrografic, 2016, p. 58-61. ISBN 978-9975-914-

90-1. 

183. PASCARI, R. Repere conceptuale ale termenului muncă emo ională. În: Materialele conferin ei 
tiin ifice „Învă ământul superior: valen e i oportunită i educa ionale de cercetare i transfer 

inova ional” (Chi in u, 28-29 septembrie), Chişin u: CEP USM, 2016, p. 392-395. ISBN 978-9975-

71-826-4. 

184. AITAN, V. Conflictul munc -familie la angaja ii din diverse sfere ocupa ionale În: Materialele 

conferin ei tiin ifice „Integrare prin cercetare i inovare” (Chişin u, 28-29 septembrie), Chişin u: 
CEP USM, 2016, p. 36-38. ISBN 978-9975-71-826-4. 

185. AITAN, V. Percep ii privind angajamentul de rol, epuizarea emo ionala i CMF la angaja ii din RM 
În: Materialele conferin ei tiin ifice „Învă ământul superior: valen e i oportunită i educa ionale de 
cercetare i transfer inova ional” (Chi in u, 28-29 septembrie), Chişin u: CEP USM, 2016, p. 169-

173. ISBN 978-9975-71-826-4. 

186. BÎRNAZ, N., EVCIUC, M., BUTNARI, N. Aspecte praxiologice în formarea ini ială a profesorilor 
prin prisma didacticii disciplinei.    ІІІ  -  

-  „ і і  і  і ‖,  І, 29 

, 2016, - :     « -

      »,  

378.147(082),  74.58 43,  52, .166-170 

187. BÎRNAZ, N., LAVRIC, E., Comunicarea asertivă, valoare esen ială în cadrul diadei maritale. 

Materialele Conferin ei tiin ifice interna ionale ‖Educa ia din perspectiva valorilor‖. Edi ia a VIII-a, 

Chi in u, 13-15 octombrie 2016. 

188. GU U, VL., URCANU, C. Comunicarea didactică versus strategia didactică: abordare 
dihotonomică. Materialele Conferin ei Ştiin ifice Interna ionale „Perspectivele i problemele integr rii 
în Spa iul European al Cercet rii i Educa iei‖, 7 iunie, 2016, Universitatea de Stat ‖Bogdan Petriceicu 
Ha deu‖ din Cahul, 2016, Vol.II, ISBN 978-9975-914-90-1, 978-9975-88-011-4, p.144-148. 

189. GU U, VL. Sinergia proiectării strategiilor didactice. Comunic rile Simpozionului Pedagogic 
Interna ional „Tehnologii didactice moderne‖, organizat în partemeriat cu Ministerul Educa ieie al 
Republicii Moldova, 26-27 mai, 2016, Institutul de tiin e ale Educa iei, Chi in u, p.174-177. 

190. URCANU, C., REPIDA, T. Evolu ia curriculumului na ional în contextul valorilor europene. 
Rezumatele comunic rilor Conferin ei Ştiin ifice Interna ionale „Istoria tiin ei universitare: de la 
abilit i propagandistice la paradigma noilor sistem de valori europene‖, consacrat  anivers rii a 70 de 
ani de la înfiin area Universit ii de Stat din Moldova, 7-9 octombrie, 2016, Facultatea de Istorie i 
Filozofie, USM, Chişin u: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, p.38-39. 

191. PASCARI, R. Dificult ile interven iei organiza ionale. În: Materialele Simpozionului Interna ional 
ASCIPS „Cercetarea modernă în psihologie‖ (Sibiu, 3-5 mai). Sibiu, 2016. 

192. PASCARI, R. Interven ia organiza ional . În: Materialele conferin ei tiin ifice „Învă ământul 

superior: valen e i oportunită i educa ionale de cercetare i transfer inova ional” (Chi in u, 28-29 

septembrie), Chişin u: CEP USM, 2016, p. 387-391. ISBN 978-9975-71-826-4. 

193. BERCU, I. Kantemir Mîrza – solu ia politic  a Por ii Otomane împotriva hân-ilor din Crimeea în 
spa iul nord-pontic. Conferin  interna ional . Raporturi identitare în spa iul românesc din perspectiva 
istoric . coli i interpret ri. Programul i rezumatele comunic rii / Reports of identity in the 
Romanian space in historical perspective: schools and interpretations. Programme and abstracts. 

Chi in u, 3-5 noiembrie 2016. ISBN 978-9975-71-844-8. 

194. COCÂRL , P. Contribu ia universit ilor la dezvoltare înv mântului şi ştiin ei în Evul Mediu. în 
Iatoria ştiin ei universitare: de la abilit i propagandistice la paradigma noilor sisteme de valori 
europene. Conferin a ştiin ific  interna ional . Consacrat  anivers rii 70 de ani de la înfiin area 
Universit ii de Stat din Moldova, Programul şi rezumatul comunic rilor, Chişin u 7-9 octombrie 

2016, Chişin u, CEP, 2016. p. 19-20.  ISBN 978-9975-71-831-8 

195. DAN, R.     :   
      , Pragram i rezumatele Conferin ei 



tiin ifice «  ,     », 12-13 aprilie 2016. 

    І. І. , Odessa, Ucraina (0,6 c.a.) 
196. EREMIA, I. Identitatea româneasc  în dispute contemporane: cazul L.Boia şi V.Stati, în Raporturi 

identitare în spa iul românesc din perspectiv  istoric . Şcoli şi interpret ri, conferin  interna ional , 
Chişin u 3-5 noiembrie 2016, Programul şi rezumatele comunic rilor, ed.: Aurel Zanoci, Chişin u, 
CEP USM 2016. p. 42-43. ISBN 978-9975-71-844-8 

197. EREMIA, I., NEAGA, R. La originile înv mântului agricol superior în Basarabia, în Iatoria ştiin ei 
universitare: de la abilit i propagandistice la paradigma noilor sisteme de valori europene. Conferin a 
ştiin ific  interna ional . Consacrat  anivers rii 70 de ani de la înfiin area Universit ii de Stat din 
Moldova, Programul şi rezumatul comunic rilor, Chişin u 7-9 octombrie 2016, Chişin u, CEP, 2016. 
p. 21-22.  ISBN 978-9975-71-831-8 

198. GUMENÂI, I., De la general la particular. Politica religioas  a Imperiului Rus în Basarabia.Congresul 

Na ional al Istoricilor Români pe http://cnir.conference.ubbcluj.ro/sectiuni-cnir/comunitatile-istorice-

romanesti-din-vecinatatea-romaniei-istorie-si-perspective/ 

199. GUMENÂI, I., Editarea operei arhimandritului Andronic Popovici. Studiu de caz. Congresul Na ional 
al Istoricilor Români pe http://cnir.conference.ubbcluj.ro/sectiuni-cnir-2/ 

200. GUMENÂI, I., Locul institu iilor superioare de înv mânt în educa ia ateist  sovietic . Conferin a 
ştiin ific  înterna ional  Istoria ştiin ei universitare: de la abilit i propagandistice la paradigma noilor 
sisteme de valori europene – Consacrat  anivers rii 70 de ani de la înfiin area USM, 2016, Ch.: pp.32-

33.ISBN 978-9975-71-831-8. 

201. GUMENÂI, I., Politica Imperiului Rus fa  de str ini şi heterodocşi. Cazul Basarabiei. Conferin a  
interna ional  „Raporturi identitare în spa iul românesc‖, 2016. Ch.: CEP USM, p.46. ISBN 978-9975-

71-844-8. 

202. LEAHTI CHI, M. Analiza de similitudine şi rolul ei în studierea fenomenului de reprezentare 
social . În: Relevan a şi calitatea form rii universitare - competen e pentru prezent şi viitor. 
Materialele Conferin ei Ştiin ifice Interna ionale ,,Relevan a şi calitatea form rii universitare - 

competen e pentru prezent şi viitor‖ (Universitatea de Stat ,,Alecu Russo‖ din B l i, 08 octombrie 

2015): (în 3 volume). Red. V. PRI CAN (et al.), Volumul 2. B l i: S.n., 2016, pp. 65–71. 

203. MATVEEV, S.; SPRÎNCEAN, V. Investiga ii spectroscopice ale materialului tegular roman din 
regiunea pruto-nistrean . Conferin a Na ional  „Art  şi meşteşug. Atelierele ceramice din provinciile 

Dacia şi Moesia Inferior‖, 23-25 iunie 2016. Ghidul Conferin ei, Cluj-Napoca, 2016. 46-47. 

204. MATVEEV, S.; VORNIC, V. Considera ii preliminare privind cercet rile de salvare din anul 2015 la 
situl arheologic Lipoveni II (r-nul Cimişlia). Conferin a ştiin ific  interna ional  „Patrimoniul cultural: 
cercetare, valorificare, promovare‖, edi ia a VIII-a, Rezumatele comunic rilor, Chişin u, 2016. p. 31-

32. ISBN 978-9975-84-014-9. 

205. MUNTEANU, O.; ZANOCI, A. „Valuri‖ getice cu urme de arsur  din spa iul pruto-nistrean. 

Simpozionul na ional din Valea Alunului, „Fortifica ii arse – incendiu, tehnologie de edificare sau act 

simbolic?‖, edi ia a III-a, 6-8 mai 2016, Alun, jud. Hunedoara. Program şi rezumate, Alun, 2016. 25-

26. 

206. NICULI , I. Constituirea entit ilor trace: probleme i sugestii. Conferin a interna ional  „Raporturi 
identitare în spa iul românesc din perspectiva istoric : coli i interpret ri‖. Programul i rezumatele 
comunic rilor, Chi in u: CEP USM, 2016. 15-17. ISBN 978-9975-71-844-8. 

207. NICULI , I., COROBCEAN, A. Problema identific rii entit ilor etnice în preistorie i antichitate. 
Studiu de caz. Conferin a interna ional  „Raporturi identitare în spa iul românesc din perspectiva 
istoric : coli i interpret ri‖. Programul i rezumatele comunic rilor, Chi in u: CEP USM, 2016. 33-

34. ISBN 978-9975-71-844-8. 

208. NICULI , I.; ZANOCI, A.; B , M. Funeral constructions and rituals – indicators of social 

differentiation in the area East of the Prut in the 6th-3rd centuries BC. 15th International Colloquium 

of funerary archaeology „Interdisciplinary Methods of Research for Prehistoric and Protohistoric 
Funerary Monuments‖ (Br ila, 20th-22nd May 2016). Programme and Abstracts, Br ila, 2016. 18-19. 

209. NICULI , I.; ZANOCI, A.; B , M. Situri arheologice din epoca fierului în preajma satului 
Mihuleni, raionul Şold neşti. Conferin a ştiin ific  interna ional  „Patrimoniul cultural – cercetare, 

valorificare, promovare‖ (Edi ia a VIII-a) (Chişin u, 31 mai - 2 iunie 2016). Program şi rezumatele 
comunic rilor, Chişin u, 2016. 33-34. ISBN 978-9975-84-014-9. 

210. PETRENCU, A. Practici de supravie uire în condi ii extreme: basarabenii în Gulag (pe baza 
memoriilor supravie uitorilor). În: Conferin a ştiin ific  interna ional  „Perspectivele şi problemele 



integr rii în spa iul european al cercet rii şi educa iei‖, 7 iunie 2016, Cahul, Universitatea de Stat 
„B.P. Haşdeu‖, 2016. pp. 357-361. ISBN 978-9975-914-90-1. 

211. ROTARU, L. Evolu ia structurii etno-sociale a comunită ii studen ilor Universită ii de Stat din 
Moldova/Chi inău. 1946-1950. În: Conferin a ştiin ific  interna ional  Istoria ştiin ei universitare: de 
la abilită i propagandistice la paradigma noilor sisteme de valori europene. 7-9 octombrie 2016, 

Programul i rezumatele comunic rilor. Chi in u, 2016. pp.31-32. 

212. TOMULE , V. Raport. Fondarea Universită ii de Stat din Moldova şi tentative de comasare a 
Institutului Pedagogic. – În: Conferin a interna ional  O istorie multidimensională a cadrelor 
universitare: institu ii, re ele sociale, biografii, organizat  cu prilejul împlinirii 75 ani de la fondarea 
Facult ii de Istorie a Universit ii Pedagogice de Stat „Ion Creang ‖ din Chişin u, 9-10 octombrie 

2015. 

213. TOMULE , V. Raport. Voca ia cercetării în opera ştiin ifică a profesorului Mihail Muntean. – În: 
Conferin a ştiin ific  interna ional : Istoria ştiin ei universitare: de la abilit i propagandistice la 
paradigma noilor sisteme de valori europene. Consacrat  anivers rii 70 de ani de la înfiin area 
Universit ii de Stat din Moldova. Programul şi rezumatele comunic rilor. – Chişin u, 7-9 octombrie 

2016. 

214. TOMULE , V. Voca ia cercetării în opera ştiin ifică a profesorului Mihail Muntean. – În: Istoria 
ştiin ei universitare: de la abilit i propagandistice la paradigma noilor sisteme de valori europene. 
Consacrat  anivers rii 70 de ani de la înfiin area Universit ii de Stat din Moldova. Programul şi 
rezumatele comunic rilor. – Chişin u, 2016. p.17-18 (0,1 c.a.) ISBN 978-9975-71-831-8. 

378:97(082)=135.1=161.1. 1-87. 

215.  URSU-NANIU, R. Erasmus i viitorul unei na iuni, în Istoria ştiin ei universitare: de la abilit i 
propagandistice la paradigma noilor sisteme de valori europene. Conferin a ştiin ific  interna ional . 
Consacrat  anivers rii 70 de ani de la înfiin area Universit ii de Stat din Moldova, Programul şi 
rezumatul comunic rilor, Chişin u 7-9 octombrie 2016, Chişin u, CEP, 2016. p. 39-40.  ISBN 978-

9975-71-831-8. 

216. VORNIC, V.; MATVEEV, S.; BODEAN, S. Un complex sarmatic descoperit la M lc u i (com. 
D rc u i, r-nul Soroca) Conferin a ştiin ific  interna ional  „Patrimoniul cultural: cercetare, 

valorificare, promovare‖, edi ia a VIII-a, 31 mai-2 iunie 2016. Rezumatele comunic rilor, Chişin u, 
2016. pp. 44-45. 978-9975-84-014-9 

217. ZANOCI, A. Fortifica iile culturilor Gáva-Holihrady şi Cozia-Saharna din spa iul est-carpatic: studiu 

comparativ. Conferin a interna ional  „Raporturi identitare în spa iul românesc din perspectiv  
istoric : şcoli şi interpret ri‖, 3-5 noiembrie 2016. Programul şi rezumatele comunic rilor, Chişin u, 
2016. p. 31-33. 

218. EREMIA, I. Poporul român – un popor împ r tesc pe teritoriul Imperiului rus în a doua jum tate a 
secolului al XVIII-lea, în Perspectivele şi Problemele Integr rii în Spa iul European al Cercet rii şi 
Educa iei, conferin a ştiin ific  interna ional  (2016, Cahul). Conferin a ştiin ific  interna ional  
"Perspectivele şi Problemele Integr rii în Spa iul European al Cercet rii şi Educa iei", 7 iunie 2016 : 
[în 2 vol.] / com. şt.: Ioan-Aurel Pop [et al.]. – Cahul : Universitatea de Stat "B. P. Haşdeu", 2016 
(Tipogr. "Centrografic") p. 324-329 . – ISBN 978-9975-914-90-1. (0,3 c.a.). 

 

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

1. , .; , .; , .      
   Si/SiO2. Conferin a tiin ifică Na ională cu participarea interna ională 

„Integrarea prin cercetare i inovare”, Chi in u, RM, 28-29 Septembrie, 2016. Rezumatele ale 

comunic rilor, tiin ele ale naturii i exacte, 270-273. 

2. NIKA, D. Phonon engineering in graphene materials. Conferin a tiin ifică Na ională cu participarea 
interna ională „Integrarea prin cercetare i inovare”. Chi in u, RM, 28-29 Septembrie, 2016, 

Rezumatele ale comunic rilor, tiin ele ale naturii i exacte, p. 257-258. 

3. ENI, N.; CIOBU, V.; PALADI, F. Proiectarea formelor pentru introducerea documentelor în sistemul 
informatic „e-Admiterea‖ la USM. Conferin a ştiin ifică na ională cu participare interna ională 
,,Integrare prin Cercetare şi Inovare” cu prilejul aniversării a 70 de ani de la fondarea Universită ii 
de Stat din Moldova. USM, Chisinau, Moldova, 28−29 septembrie 2016. Rezumate ale comunic rilor: 

tiin e ale naturii i exacte,  p. 245−249. 
4. CIOBU V., BOGU  I., Paladi F. Modelarea spectrului de oscila ie în sisteme simetrice cu multe grade 

de libertate. Conferin a ştiin ifică na ională cu participare interna ională ,,Integrare prin Cercetare şi 



Inovare” cu prilejul aniversării a 70 de ani de la fondarea Universită ii de Stat din Moldova. 

Chisinau, Moldova, 28−29 septembrie 2016, Rezumate ale comunic rilor: tiin e ale naturii i exacte. 
USM,  p.242−245.  

5. , .; , .        
   : Integrare prin cercetare şi inovare. Conferin a ştiin ifică na ională cu participare 

interna ională. Ştiin e ale naturii şi exacte: Rezumate ale comunicărilor, 28-29 septembrie, Chişin u, 
2016, CEP USM, p.224-228. ISBN 978-9975-1-814-1. 

6. , .; , .; , .; , .; , .   
    . În: Mater. Conf. ştiin . na . cu particip. interna . 

„Integrare prin cercetare şi inovare”, 28-29 septembrie 2016, pp. 228-232. ISBN 978-9975-1-814-1. 

7. , . .; , . .   : 
  . : . .  «  . .  – 140 

». : - , 2016, . 383-387. 

8. LIS, A. Transform ri fotochimice ale glutationului in apa. In: materialele conferin ei tiin ifice 
na ionale cu participare interna ional  " tiin e ale naturii i exacte", 28-29 Septembrie 2016, CEP 

USM, Chisinau, 2016, p. 218-221.  ISBN 978-9975-1-814-1. 

9. MOCANUL, L.; GONTA, M.; MATVEEVICI, V.; IAMBARTEV, V. Influenta compusilor auxiliari 

textil asupra procesului de electroflotare. Conferinta stiintifica nationala cu participare internationala 

„Integrare prin cercetare si inovare”, 28-29 septembrie 2016, Chisinau-2016. p.202-205. ISBN 978-

9975-71-814-1. 

10. GLADCHI, V.; BUNDUCHI, E.; GOREACEVA, N. Compozi ia chimic  a apelor din bazinul 
Nistrului inferior (anul 2015). În: Mater. Conf. ştiin . na . cu particip. interna . „Integrare prin 

cercetare şi inovare”, 28-29 septembrie 2016, pp.183-186. ISBN 978-9975-1-814-1. 

11. GONTA, M.; DUCA, GH.; MATVEEVICI, V.; IAMBARTEV, V.; MOCANUL, L.  Metode de 

inlaturare a agentilor de emoliere prin coagulare si electroflotare. Conferinta stiintifica nationala cu 

participare internationala „Integrare prin cercetare si inovare‖, 28-29 septembrie 2016, Chisinau-

2016. p.187-190. ISBN 978-9975-71-814-1. 

12. BUNDUCHI, E.; GLADCHI, V.; GOREACEVA, N. Proces redox de autopurificare în ape naturale. 
În: Mater. Conf. ştiin . na . cu particip. interna . „Integrare prin cercetare şi inovare”, 28-29 

septembrie 2016, pp.191-193. ISBN 978-9975-1-814-1. 

13. MITCHEVICI. N.; COTOVAIA. A.; APCOV, V; GULEA, A. Compuşi coordinativi ai unor metale 
3d cu 4-(metoxifenil)-tiosemicarbazonele 2-formilpiridinelor substituite. Conferin a ştiin ific  
na ional  cu participare interna ional , Integrare prin cercetare şi inovare, CEP USM, Chişin u, 28-29 

septembrie 2016, pp. 199-202 

14. POPA, N.; BULIMESTRU, I. Combina ii coordinative Pr(III)-Bi(III)-aminopolicarboxilat în calitate 
de precursori moleculari pentru materiale anorganice. Conferin a ştiin ific  na ional  cu participare 
interna ional , Integrare prin cercetare şi inovare, CEP USM, Chişin u, 28-29 septembrie 2016, pp. 

209-211. 

15. TROFIM, A. Stimularea procesului de germinare a semin elor de tomate cu extractul algelor cianofite. 

Conferin a ştiin ifică na ională cu participare interna ională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare” cu 
prilejul aniversării a 70 de ani de la fondarea Universită ii de Stat din Moldova, 2016,  39-42.  

16. STRATULAT I., DOBROJAN S., ŞALARU V.. Analiza varia iilor indicatorilor morfologici şi 
biochimici ai algei cianofite Nostoc flagelliforme la cultivare periodic  pe mediul nutritiv de 
provenien  natural . Conferin a ştiin ific  na ional  cu participare interna ional  ,,Integrare prin 
Cercetare şi Inovare‖ cu prilejul anivers rii a 70 de ani de la fondarea Universit ii de Stat din 
Moldova. Chişin u. 2016. P. 20-24  

17. DON U N., ŞALARU V., DOBROJAN S., STRATULAT I., DOBROJAN G.. Structura taxonomic  
şi ecologic  a algofrlorei edifice din serele satului Bardar. Conferin a ştiin ific  na ional  cu 
participare interna ional  ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare‖ cu prilejul anivers rii a 70 de ani de la 
fondarea Universit ii de Stat din Moldova. Chişin u. 2016. P. 25-28 

18.  .,  . 11s   :   
 . Integrare prin Cercetare şi Inovare.Conferin a ştiin ific  na ional  cu 

participare interna ional  cu prilejul anivers rii a 70 de ani de la fondarea Universit ii de Stat din 
Moldova. USM, 28-29 septembrie 2016. Rezumate ale comunic rilor. CEP USM. p. 151-154. ISBN 

978-9975-71-814-1. 

19.  .,  .,  .,  .   
      . Integrare prin Cercetare şi 



Inovare, Conferin a ştiin ific  na ional  cu participare interna ional  cu prilejul anivers rii a 70 de ani 

de la fondarea Universit ii de Stat din Moldova. USM, 28-29 septembrie 2016. Rezumate ale 

comunic rilor. CEP USM.  p.154-157. ISBN 978-9975-71-814-1. 

20. LEŞANU M.  Ob inerea de metaboli i secundari în cultura izolat  de Mentha piperita L. În Mater. 

conf. USM, Integrare prin cercetare şi inovare, 28-29 septembrie 2016, CEP USM,  Chişin u, 2016, p. 
14-16,  ISBN 978-9975-71-814-1. 

21. BACALOV Iu., BACALOV  I., CRIVOI A. Modific rile nivelului de estradiol în diabetul alloxanic 
pe fondalul administr rii fitopreparatului MASP IV. Conferin a Ştiin ific  Na ional  cu Participare 
Interna ional  , Integrare prin Cercetare şi Inovare, Ştiin e ale naturii şi exacte, 28-29 septembrie, 

Chişin u, 2016, p. 10-14 ISBN 978-9975-71-814-1. 

22. BULIMAGA V., RUDAKOVA A., RUDI L., PISOVA M., ZOSIM L., CLIMOVA N. Capacitatea 

antioxidant  a frac iilor de peptide  ob inute din ficocianin  la hidroliza  enzimatic . Teze la 
Conferin a Ştiin ific  integrare prin cercetare i inovare‖ 28-29 septembrie 2016, Chişin u, p.46-49. 

CRIVOI A.,  BACALOV Iu., CHIRI A E., ILIEŞ A., COJOCARI L., PARA Iu., COJOCARI A., 
CASCO D., BACALOV I., POZDNEACOVA I., DRU A A., CIOCÎRLAN V. Substan ele biologic 
active ca baz  a tratamentului deregl rilor metabolice. Conferin a Ştiin ific  Na ional  cu Participare 

Interna ional  , Integrare prin Cercetare şi Inovare, Ştiin e ale Naturii şi Exacte, 28-29 septembrie, 

Chişin u, 2016, p. 3-6, ISBN 978-9975-71-814-1. 

23. CRIVOI A.,  YAACOUBI Saleh, CHIRI A E., ILIEŞ A., COJOCARI L. Fitoterapia în tratamentul 
deregl rilor endocrine. Conferin a Ştiin ific  Na ional  cu Participare Interna ional , Integrare prin 
Cercetare şi Inovare, Ştiin e ale Naturii şi Exacte, 28-29 septembrie, Chişin u, 2016, p. 7-10, ISBN 

978-9975-71-814-1. 

24. CHERDIVAR   A., RUDAKOV S., RUDAKOVA A. Proteoliza limitat  ca modalitate de reducerea 
alergenicit ii globulinei de rezerv  7S din semin ele de arahide. Integrare prin Cercetare şi Inovare, 

Conferin a ştiin ific  na ional  cu participare interna ional  cu prilejul anivers rii a 70 de ani de la 
fondarea Universit ii de Stat din Moldova. USM,28-29 septembrie 2016. Rezumate ale 

comunic rilor. CEP USM. p. 74-77. ISBN 978-9975-71-814-1.  

25. PALAMARCIUC, O., PALAMARCIUC, T., CORJA, I., STRATULAT, E., SÎRBU, A., Activizarea 
tiosemicarbazonei aldehidei salicilice pentru sinteza materialelor inovative. Conferin a ştiin ific  
―INTEGRARE PRIN CERCETARE ŞI INOVARE‖, 28-29 septembrie 2016, Chi in u, Moldova, p. 
206-207. 

26. SÎRBU, A., PALAMARCIUC, O., Sinteza şi propriet ile compuşilor coordinativi ai cuprului(II) cu 

tiosemicarbazona aldehidei 5-sulfonsalicilice. Conferin a ştiin ific  ―INTEGRARE PRIN 
CERCETARE ŞI INOVARE‖, 28-29 septembrie 2016, Chi in u, Moldova, p. 213-214. 

27. DÎRU, M., Impactul naturii polimerului asupra performan ei electrozilor ion-selectivi. Conferin a 
ştiin ific  ―INTEGRARE PRIN CERCETARE ŞI INOVARE‖, 28-29 septembrie 2016, Chi in u, 
Moldova, p. 214-215.  

28. STRATULAT, E., SOVA, S., PUI, A., PALAMARCIUC, O., Asamblarea compu ilor binucleari ai 
cuprului(II) cu deriva i ai tiosemicarbazonei imidazolului. Conferin a ştiin ific  ―INTEGRARE PRIN 
CERCETARE ŞI INOVARE‖, 28-29 septembrie 2016, Chi in u, Moldova, p. 216-218. 

29. SECU M., CLERAC R., PALAMARCIUC O., Design-ul materialelor moleculare magnetice în baza 
precursorilor de mangan, conferin a ştiin ific  „INTEGRARE PRIN CERCETARE I INOVARE‖, 
28-29 septembrie 2016, Chi in u, Moldova p. 211-212. 
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termic în vapori de Cd. Conferin a ştiin ific  na ional  cu participare interna ional  „Integrare prin 
cercetare şi inovare‖ cu prilejul anivers rii a 70 de ani ai USM. 28-29 septembrie 2016. Rezumate ale 

comunic rilor: tiin e ale naturii i exacte. Chi in u, 2016. p. 238-242. 
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ştiin ific  na ional  cu participare interna ional  „Integrare prin cercetare şi inovare‖ cu prilejul 
anivers rii a 70 de ani ai USM. 28-29 septembrie 2016. Rezumate ale comunic rilor: tiin e ale naturii 
i exacte. Chi in u, 2016. p. 265-268. 
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Rezumate ale comunic rilor Conferin ei Ştiin ifice na ionale cu participare interna ional  „Integrare 
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Forma 5 

LISTA  

obiectelor de proprietate intelectuală (OPI) înregistrate sau depuse în 2015 

 

Nr. 

d/o 
Numele, prenumele 

autorilor 

OPI – brevet de inven ie, soiuri de 
plante 

Sursa de 

finan are  
(institu ional, 
din programe 

de stat, 

proiecte 

independente 

sau 

interna ionale), 
costul 

estimativ al 

OPI 

Data şi numărul OPI 

Cereri de brevet depuse 

1 Covaliov Victor 

Bobeică Valentin 

Covaliova Olga 

Nenno Vladimir 

Procedeu anaerob de ob inere a 
biogazului 

Proiect 

institu . 
Cererea nr. A 2015 

0010 din 

2015.01.29 

2 Bulimaga 

Valentina 

Rudic Valeriu 

Pisov Maria 

Dencicov Lidia 

Procedeu de ob inere a 
mixoxantofilei din biomasa 

cianobacteriei Spirulina 

platensis 

Proiect 

institu . 
Cererea nr. A 2015 

0014 din 

2015.02.16 

3 Gon a Maria 

Duca Gheorghe 

Bulimaga 

Valentina 

Rudic Valeriu 

Pisov Maria 

Dencicov Lidia 

Utilizarea mixoxantofilei ca 

agent de inhibi ie a procesului 
de nitrozare a piperidinei 

Proiect 

institu . 
Cererea nr. A 2015 

0015 din 

2015.02.16 

4 Robu Ştefan 

Prisacari Viorel 

Duca Gheorghe 

Filip Vitalie 

Materiale polimerice cu 

proprietă i antibacteriene 

Proiect 

institu . 
Cererea nr. A 2015 

0029 din 

2015.02.19 

5 Botnariuc Vasile 

Gorceac Leonid 

Coval Andrei 

Cinic Boris 

Raevschi Simion 

Procedeu de creştere a structurii 
p

+
InP-p

-
InP-n

+
CdS  pentru 

celule fotovoltaice 

 

Proiect 

institu . 
Cererea nr. S 2015 

0020 din 

2015.02.19 

6 Stratulat Elena 

Prisacari Viorel 

Revenco Mihail 

Dizdari Anna 

Şova Sergiu 

Corja Ion 

Palamarciuc Oleg 

Compusul acetato-(8-

formilchinolintiosemicarbazono

)cupru(II) care manifestă 
activitate antibacteriană 

Proiect 

institu . 
Cererea nr. A 2015 

0025 din 

2015.03.06 

7 Covaliov Victor 

Bobeică Valentin 
Covaliova Olga 

Nenno Vladimir 

Procedeu de ob inere anaerobă 
a biogazului 

Proiect 

institu . 
Cererea nr. A 2015 

0026 din 

2015.03.11 



Moraru Vasile 

Timofte Natalia 
8 Gulea Aurelian 

Graur Vasilii 

apcov Victor 

Inhibitor al celulelor HL-60 ale 

leucemiei umane mieloide în 
baza hidratului clorurii de 

bis[N-(prop-2-en-1-il)-2-

(piridin-2-ilmetiliden)-

hidrazincarbotioamid]-

nichel(II) 

Proiect 

institu . 
Cererea nr. A 2015 

0041 din 

2015.04.29 

9 Covaliov Victor 

Poleacov Mihail 

Vuillermoz 

Alexandre 

Covaliova Olga  

Reactor pentru producerea 

biogazului cu sisteme de 

energie regenerabilă 

Proiect 

institu . 
Cererea nr. A 2015 

0045 din 

2015.05.07 

10 Covaliov Victor 

Poleacov Mihail 

Covaliova Olga  

Acoperire adsorbantă 
nanoselectivă pentru 
transformatoe de energie solară 

Proiect 

institu . 
Cererea nr. A 2015 

0059 din 

2015.06.25 
11 Colibaba Gleb 

Incule  Ion 

Goncearenco 

Evghenii 

Procedeu de ob inere a 
monocristalelor de ZnO din 

faza gazoasă 

Proiect 

institu . 
Cererea nr. A 2015 

0067 din 

2014.07.23 

12 Paholni caia 
Anastasia 

Poirier Donald 

apcov Victor  
Gulea Aurelian 

 

Utilizarea N' -[1-(2-

piridil)etiliden]morfolin-4-

carbotiohidrazinei în calitate de 
inhibitor al proliferării celulelor 
HL-60 ale leucemiei umane 

mieloide 

Proiect 

institu . 
Cererea nr. A 2015 

0097 din 

2015.10.09  

13 Gulea Aurelian 

Paholni caia 
Anastasia 

Poirier Donald 

apcov Victor  

Inhibitor al celulelor HL-60 ale 

leucemiei umane mieloide în 
baza nitrato-[N'-(1-piridin-2-

ilmetiliden)-morfolin-4-

carbotiohidrazido(1-)]cupru 

Proiect 

institu . 
Cererea nr. A 2015 

0083 din 

2015.09.04 

14 Graur Vasilii 

Zariciuc Elena 

Usataia Irina 

apcov Victor 
Rudic Valeriu 

Gulea Aurelian 

Metil-N'-[(2-hidroxinaftalen-1-

il)metiliden]-N-prop-2-en-1-

ilhidrazonotioat, care manifestă 
activitate antimicotică fa ă de 
Candida albicans 

Proiect 

institu . 
Cererea nr. A 2015 

0084 din 

2015.09.04  

15 Covaliova Olga 

Covaliov Victor 

Ione  Ion 

Senicovschi Irina 

Procedeu de prelucrare biochimică 
a borhotului de la distilarea 

alcoolului 

Proiect 

institu . 
Cererea nr. A 2015 

0094 din 

2015.09.30 

16 Covaliov Victor 

Timofte Natalia 
Morari Iurii 

Instala ie combinată pentru 
extragerea selectivă a CO2 din 

biogaz pentru creşterea algelor 

Proiect 

institu . 
Cererea nr. A 2015 

0095 din  

2015.09.30 

17 Covaliov Victor  

Bobeică Valentin 
Covaliova Olga 

Nenno Vladimir 

Preparat fitocatalitic pentru 

stimularea proceselor de 

metanogeneză 

Proiect 

institu . 
Cererea nr. A 2015 

0105 din  

2015.10.23 

18 Robu Ştefan 

Prisacari Viorel 

Ivancic Albert 

Materiale polimerice cu proprietă i 
antibiotice 

Proiect 

institu . 
Cererea nr. A 2015 

0108 din  

2015.11.02 



Duca Gheorghe 

Gon a Maria 
19 Dobrojan Sergiu 

Şalaru Victor 
Şalaru Vasile 

Stratulat Irina 

Dobrojan Galina 

Semeniuc Evgheni 

Don u Natalia 

Trofil Alina 

Metodă de determinare a biomasei 
algei Nostoc flagelliforme 

Proiect 

institu . 
Cererea nr. A 2015 

0113 din  

2015.11.09 

20 Gu anu Vasile Procedeu de generare a 

compuşilor de azot 
Proiect 

institu . 
  Cererea nr. A 

2015 0118 din  

2015.11.23 

21 Ciobanu Vasile 

Melnic Victor 

Peleah Elena 

Socinschi Maria 

Bejinari Marina 

Nistru – R1   Proiect 

institu . 
Cererea nr. V 2015 

0035 din  

2015.11.23 

22 Colibaba Gleb 

Incule  Ion 

Goncearenco 

Evghenii 

Procedeu de ob inere a 
monocristalelor de ZnO din fază 
gazoasă fără germene 

Proiect 

institu . 
Cererea nr. A 2015 

0119 din  

2015.11.27 

23 Victor Covaliov  

Serghei Sirotkin  

Olga Covaliova  

Tatiana Voronina  

Valeriu Goncearuc  

Dispozitiv electrohidrodinamic cu 

cavita ie pentru tratarea suprafe ei 
interioare a evilor de mari 
dimensiuni 

Proiect 

institu . 
Cererea nr. A 2015  

din  

2015. 

     

Brevete obţinute 

1 Covaliov Victor 
Covaliova Olga 

Bobeică 

Valentin  

Duca Gheorghe 

Nenno Vladimir 

Procedeu de purificare a 
biohidrogenului de impurită i 
gazoase 

Proiect 
institu . 

784 

2 Covaliov Victor 
Covaliova Olga 

Bobeică 

Valentin  

Nenno Vladimir 

Procedeu de ob inere a 
biogazului 

Proiect 
institu . 

4289 

3 Chiri a Arcadi Metodă de măsurare a 
dimensiunilor 
petelor de produse petroliere 

pe suprafa a apei la distan ă 

Proiect 
institu . 

4295 

4 Covaliova Olga 
Covaliov Victor 
Aghenie Cătălina 

Procedeu de epurare 
galvanochimică a apelor 
reziduale de coloran i organici 

Proiect 
institu . 

4297 

5 Gulea Aurelian 
Jalbă Angela 

apcov Victor 
Şova Sergiu 
Poirier Donald 
Cotovaia Aliona 

Inhibitor al proliferării 
celulelor HepG2 în cancerul 
hepatic în bază de cloro-[2-
fenil(piridin-2-il)metanon-4-
(3- 
metoxifenil)tiosemicarbazono]

Proiect 
institu . 

4300 



nichel 

6 Covaliov Victor 

Covaliova Olga 

Duca Gheorghe 

Enachi Mihail 

 

Procedeu de ob inere a 
nanocompozitelor pe bază de 
nanotuburi din dioxid de titan şi 
instala ie pentru realizarea 
acestuia 

Proiect 

institu . 
4294 

7 Robu Ştefan 

Andrieş Ion 

Mitcov Dmitri 

Dementiev Igor 

Nasedchina 

Nadejda 

Chiri a Arcadi 
Corşac Oleg 

Purtător de informa ie 
electrofotografic 

Proiect 

institu . 
4306 

8 Gu anu Vasile 

Bulicanu Vladimir 

Procedeu de purificare a apei 

de nitra i şi nitri i 
Proiect 

institu . 
4318 

9 Floquet Sebastien 

Cadot Emmanuel 

Hijazi Akran 

Gulea Aurelian 

apcov Victor 
Bulimaga 

Valentina 

Zosim Liliana 

Rudic Valeriu  

Hidratul de 

bis[(iminodiacetat)oxotiomolib

dat (V)] de tetrafenilfosfoniu şi 
procedeu de cultivare a 

microalgei Spirulina  platensis 

cu utilizarea acestuia 

 

 

Proiect 

institu . 
4319 

10 Zosim Liliana 

Bulimaga 

Valentina 

Olan Olga 

Pisov Maria 

Rudic Valeriu 

Cojocari Angela 

Procedeu de determinare a 

cantită ii biomasei 
cianobacteriei Nostoc linckia 

Proiect 

institu . 
4320 

 

 

11 Gu anu Vasile 

Copusciu Iulia 

Procedeu de purificare a aerului 

de iod 

Proiect 

institu . 
4324 

12 Trofim Alina 

Şalaru Vasile 

Zosim Liliana 

Şalaru Victor 
 

Tulpina microalgei cianofite 

Cylindrospermum 

licheniforme(Bory) Kütz. – 

sursă de glucide 

Proiect 

institu . 
4334 

13 Gulea Aurelian 

Lipkowski Andrzej 

Garbuz Olga 

Matalinska Joanna  

apcov Victor 
 

Compusul N-(3-metoxifenil)-2-

(piridin-2-ilmetilen)-

hidrazincarbotioamidă - inhibitor 

al proliferării celulelor MeW-164 

ale melanomului uman 

Proiect 

institu . 
4349 

     

     

 

 

 

 

Alte OPI 



(de specificat) 

                                            Hotărâri de acordare a 

brevetului de invenţie 

                        

1 Trofim Alina 

Şalaru Vasile 

Zosim Liliana 

Şalaru Victor 

Tulpina microalgei cianofite 

Cylindrospermum 

Licheniforme(Bory) Kütz. – 

sursă de substan e biologic 
active 

Proiect 

institu . 
Hot. de acord. a 

BI nr. 8023 din 

2015.01.27 

 

2 Gulea Aurelian 

Lipkowski Andrzej 

Garbuz Olga 

Matalinska Joanna 

apcov Victor 

N-(3-metoxifenil)-2-(piridin-2-

ilmetilen)-hidrazincarbotioamida 

în calitate de inhibitor al 
proliferării celulelor MeW-164 ale 

cancerului melanomei umane 

Proiect 

institu . 
Hot. de acord. a 

BI nr. 8064 din 

2015.03.19 

 

3 Bulimaga Valentina 

Rudic Valeriu 

Pisov Maria 

Dencicov Lidia 

Gon a Maria 

Duca Gheorghe 

 

Procedeu de ob inere a 
mixoxantofilei din biomasa 

cianobacteriei Spirulina  

platensis şi de utilizare a ei ca 

agent de inhibi ie a procesului 
de nitrozare 

Proiect 

institu . 
Hot. de acord. a 

BI nr. 8101 din 

2015.05.05 

 

4 Dobrojan Sergiu 

Şalaru Victor 
Stratulat Irina 

Şalaru Vasile 

Semeniuc Evgheni 

Mediu nutritiv pentru 

cultivarea algei Anabaenopsis 

sp.  

Proiect 

institu . 
Hot. de acord. a 

BI nr. 8115 din 

2015.05.18 

 

5 Covaliov Victor 

Covaliova Olga 

Ungureanu Dumitru 

Nenno Vladimir 

Bobeică Valentin 

Reactor anaerob 

multifunc ional pentru 
ob inerea hidrogenului 
molecular şi biometanului 

Proiect 

institu . 
Hot. de acord. a 

BI nr. 8114 din 

2015.05.15 

 

6 Covaliov Victor 

Covaliova Olga 

Bobeică Valentin 

Duca Gheorghe 

Nenno Vladimir 

Procedeu biochimic combinat 

de ob inere a biohidrogenului şi 
a biometanului 

Proiect 

institu . 
Hot. de acord. a 

BI nr. 8136 din 

2015.06.05 

 

7 Şalaru Victor 
Şalaru Vasile 

Dobrojan Sergiu 

Stratulat Irina 

Trofil Alina 

Semeniuc Evgheni 

Don u Natalia 

Procedeu de stimulare 

biologică a productivită ii 
plantelor de cultură 

Proiect 

institu . 
Hot. de acord. a 

BI nr. 8141 din 

2015.06.08 

 

8 Covaliov Victor 

Morari Iurie 

Covaliova Olga 

Sliusarenco Valentin 

Nenno Vladimir 

Bobeică Valentin 

Instala ie pentru cultivarea 
algelor 

Proiect 

institu . 
Hot. de acord. a 

BI nr. 8164 din 

2015.07.10    

 

9 Covaliov Victor 

Covaliova Olga 

Ungureanu Dumitru 

Reactor combinat de producere a 

biogazului la presiune ridicată 
Proiect 

institu . 
Hot. de acord. a 

BI nr. 8184 din 

2015.08.05    

10 Dobrojan Sergiu Procedeu de cultivare a Proiect Hot. de acord. a 



Şalaru Victor 
Şalaru Vasile 

 Stratulat Irina 

 Semeniuc Evgheni 

castrave ilor şi tomatelor institu . BI nr. 8167 din 

2015.07.15    

 

11 Covaliov Victor 

Covaliova Olga 

Ungureanu Dumitru 

Reactor combinat pentru 

ob inerea biogazului 
Proiect 

institu . 
Hot. de acord. a 

BI nr. 8200 din 

2015.09.04 

12 Botnariuc Vasile 

Gorceac Leonid 

Coval Andrei 

Cinic Boris 

Raevschi Simion  

Procedeu de creştere a 
structurii p

+
InP-p

-
InP-n

+
CdS  

pentru celule fotovoltaice 

 

Proiect 

institu . 
Hot. de acord. a 

BI nr. 8205 din 

2015.09.10 

13 Şalaru Victor 
Stratulat Irina 

Şalaru Vasile 

Dobrojan Sergiu 

Mediu nutritiv pentru 

cultivarea algei Nostoc 

flagelliforme 

Proiect 

institu . 
Hot. de acord. a 

BI nr. 8208 din 

2015.09.14 

14 Stratulat Elena 

Prisacari Viorel 

Revenco Mihail 

Dizdari Anna 

Şova Sergiu 

Corja Ion 

Palamarciuc Oleg 

Compusul acetato-(8-

formilchinolintiosemicarbazon

o)cupru(II) care manifestă 
activitate antibacteriană 

Proiect 

institu . 
Hot. de acord. a 

BI nr. 8210 din 

2015.09.15 

15 Trofim Alina 

Şalaru Victor 
Şalaru Vasile 

Zosim Liliana 

Dobrojan Sergiu 

Don u Natalia 

Stratulat Irina 

Semeniuc Evgheni 

Tulpină de microalgă Calothrix 

elenkinii Kossinsk. – sursă de 
glucide 

Proiect 

institu . 
Hot. de acord. a 

BI nr. 8085 din 

2015.04.16 

16 Covaliova Olga 

Covaliov Victor 

Ione  Ion 

Bobeică Valentin 

Ungureanu Dumitru 

Procedeu de ob inere a 
biometanului 

Proiect 

institu . 
Hot. de acord. a 

BI nr. 8239 din 

2015.10.21 

17 Gulea Aurelian 

Paholni caia 
Anastasia 

Poirier Donald 

apcov Victor  

Inhibitor al celulelor HL-60 ale 

leucemiei umane mieloide în 
baza nitrato-[N'-(1-piridin-2-

ilmetiliden)-morfolin-4-

carbotiohidrazido(1-)]cupru 

Proiect 

institu . 
Hot. de acord. a 

BI nr. 8279 din 

2015.11.30 

18 Gu anu Vasile Procedeu de purificare a aerului 

de hidrogen sulfurat 

Proiect 

institu . 
Hot. de acord. a 

BI nr. 8283 din 

2015.12.09 

19 Robu Ştefan, 
Prisacari Viorel 

Duca Gheorghe 

Filip Vitalie 

Materila polimeric cu 

proprietă i antibacteriene 

Proiect 

institu . 
Hot. de acord. a 

BI nr. 8285 din 

2015.12.10 

     

 

 



Anexă la Forma 5 

 

Activitatea de brevetare a organiza iei din sfera ştiin ei şi inovării în anul 2015 

 

Numărul de autori Numărul de cereri 

prezentate  

Numărul de brevete 
eliberate (sau alte 

OPI) 

Numărul de brevete 
(alte OPI) 

implementate în 
produc ie 

58 23 13 – 
    

 

 

 

 

 



Forma 6 

Anexă la Raportul de activitate al organiza iei  
_ Universitatea de Stat din Moldova__ 

L I S T A  

cercetătorilor ştiin ifici ai organiza iei la 31.12. 2016  

Nr. 

d/o 

Numele,  prenumele Anul 

naşterii 
Specialitatea 

 (denumirea şi cifrul) 
Gradul şi titlul 
ştiin ific anul 

conferirii 

Bază/cumul/ 
acord de muncă 

Func ia, telefon 

1. Albert Boris  1950   bază Inginer coordonator 

2. Andrieş Ion 1941 
Fizica teoretică şi matematică 
- 01.04.02 

doctor; 

1974 
Cumul intern  

cercetător ştiin ific coordonator,  
022 577477 

3. Antohi Andrei    cumul intern Tehnician c.I 

4. 
Antoniuc Constantin 1949 

01.04.10 Fizica şi ingineria 
semiconductorilor 

 Bază 
Cercetător ştiin ific  
022-577721 

5. Apetrii Natalia    cumul intern cercetător ştiin ific 

6. 

Arnaut Vsevolod 1957 

Bazele teoretice ale 

informaticii şi programarea 
calculatoarelor electronice, 

05.13.11 

doctor; 

1996 
cumul intern 

cercetător ştiin ific superior, 
022 577488 

7. 
Ascherov Artur 1982 

 fără grad Acord de muncă 
Cercetător ştiin ific, 

022-577712 

8. 
Bacalov Iurie 1977 

Fiziologia Omului şi 
Animalelor - 03.00.13 

doctor bază 
şef de laborator 
022577571 

9. Baltag Ana 1992  Master,  bază Inginer coordonator, ICI 

10. Barbă Nicanor 
1934 

chimie organică, 
02.00.03 

Doctor  habilitat cumul intern Cercetător ştiin ific coordonator  
022577516 

11. Barsuc Alexandru 1994  Doctor habilitat Cumul intern Cercetător ştiin ific superior 
12. Bă  Mihail 1982   cumul intern Cercetător ştiin ific 022-577594 

13. Begu Tamara 1958 - - Cumul intern Cercetător ştiin ific stagiar 
14. Bejinari Marina 1993   Cumul intern Tehnician c.I 

15. Bercu Elena 1975   Cumul intern Inginer c.I 

16. Bercu Igor 1966   cumul intern Cercetător ştiin ific 

17. Bîrnaz Nina 1962  doctor cumul intern cercetător ştiin ific coordonator 

18. Bîrsan Ana 1967 Fiziologie vegetală 03.00.12 Doctor, 2003 

 

Cumul intern Cercetător ştiin ific coordonator 

022577527 

19. Bîrsan Dragalina 1993   Cumul intern Tehnician c.I 

20. Blidari Anton 1983   bază Cercetător ştiin ific 

21. Blunschi Vladislav 1995   cumul intern Tehnician c.I 

22. Bobeică Valentin 1948 Chimia Biorganica, chimia Doctor habilitat, 1999 cumul intern Cercetător ştiin ific superior 



compuşilor naturali şi 
fiziologic activi 

 022 75 57 47 

23. Boclinca Cristina 1989 - - bază Cercetător ştiin ific stagiar, 
022577493 

24. 
Bodrug Tatiana 1958 

Fiziologia Omului şi 
Animalelor - 03.00.13  

bază Inginer coordonator 022577570 

25. Bolboceanu Eleonora 1950   bază Inginer coordonator ICI 

26. 

Boldîrev Serghei 1950 
01.04.02 – fizica teoretică şi 
matematică 

Doctor, 1987, 

conferen iar 
cercetător, 2003 

bază 
ef laborator,  

022- 577712 

27. Bolea Zinaida 1974 Psihologie generală, 
511.01 

Doctor, 2008 cumul intern cercetător ştiin ific superior 

28. Boris Iulia 1986  Doctor, 2016 Cumul intern Cercetător ştiin ific superior 
29. Borodaev Ruslan 1973 11.00.11 Protec ia mediului 

ambiant şi folosirea ra ională a 
resurselor naturale 

Doctor cumul intern Cercetător ştiin ific superior 

30. 

Botnariuc Gabriel 1985 

01.01.09 – Cibernetică 
Matematică şi Cercetări 
Opera ionale 

fără grad cumul intern cercetător ştiin ific stagiar 

31. 

Botnariuc Vasile 1945 
01.04.10  Fizica şi ingineria 
semiconductorilor. 

Doctor, 

conferen iar 
cercetător 

Bază 
Cercetător ştiin ific coordonator,  
022-5777587 

32. Bragaru Tudor  1953  doctor Cumul intern cercetător ştiin ific superior, 
33. 

Brînzari Vladimir 1954 
01.04.10-fizica şi ingineria 
semiconductourilor 

Doctor, 1990, 

conferen iar 
cercetător, 2004 

bază 
Cercetător ştiin ific coordonator, 
 022-577822 

34. Budeanu Mihail 1953   bază Inginer coordonator 

35. Buhnă Mihaela 1989   bază Inginer, c.I 

36. Bulgac Adriana 1991   bază Cercetător ştiin ific stagiar 
37. Bulimaga Tatiana  1973   Bază  Şef sec ie ICI 
38. Bulimaga Valentina 1948 Biochimie 03.00.04 Doctor, 1983 bază Cercetător ştiin ific coordonator  

57 75 35 

39. Bulmaga Petru 1954 02.00.01 Doctor  cumul intern Cercetător ştiin ific coordonator   
40. Bunduchi Elena  1974 11.00.11 Protec ia mediului 

ambiant şi folosirea ra ională a 
resurselor naturale 

Doctor cumul intern Cercetător ştiin ific superior 

41. Burciu Stela 1975   bază Cercetător ştiin ific 022-577594 

42. Butnaru Mariana     cumul intern cercetător ştiin ific 

43. Butuc Marin 1982  Doctor,   Cumul intern Cercetător ştiin ific 

44. 
Caraman Mihail 1941 

01.04.10 Fizica şi ingineria 
semiconductorilor. 

Doctor habilitat, 

conferen iar 
Cumul intern Cercetător ştiin ific principal,  

022-577589 



universitar 

45. 
Casco Doina 1984 

Fiziologia Omului şi 
Animalelor - 03.00.13  

bază Cercetător ştiin ific  

46. Cataranciuc Emil 1988  fără grad bază cercetător ştiin ific stagiar 
47. 

Cataranciuc Sergiu 1957 

01.01.09 – Cibernetică 
Matematică şi Cercetări 
Opera ionale 

Doctor habilitat 2016 Cumul intern cercetător ştiin ific  coordonator 

48. Căpă înă Gheorghe  1948  doctor Cumul intern cercetător ştiin ific coordonator 
49. Ceban David 1952 Ecua ii Diferen iale-01.01.02 doctor habilitat, 1991 cumul  intern Cercetător ştiin ific principal 
50. Ceban Dina 1988  fără grad cumul intern cercetător ştiin ific stagiar 
51. Cemîrtan Claudia 1954  Doctor Cumul intern Cercetător ştiin ific coordonator 
52. 

Cernei Galina 1956 
Fiziologia Omului şi 
Animalelor - 03.00.13  

bază Inginer coordonator, 022577534 

53. Cherdivară Ala 1975   bază Cercetător ştiin ific  
54. Chetru  Petru I. 1944 

01.04.10  Fizica şi ingineria 
semiconductorilor 

Doctor, 

 
Cumul intern 

Cercetător ştiin ific superior 
022-577686 

55. Chetru  Petru M. 1944  
Doctor, 

 
Cumul intern 

Cercetător ştiin ific superior 
 

56. Chiri a Arcadii 1964 
01.04.10 Fizica şi ingineria 
semiconductorilor 

Doctor, 2014 Bază Cercetător ştiin ific coordonator  

022-577588 

57. Chiri a Elena 1976 
Fiziologia Omului şi 
Animalelor - 03.00.13 

doctor bază 
Cercetător ştiin ific coordonator 

022-577754 

58. 
Cinic Boris 1943 

01.04.10  Fizica şi ingineria 
semiconductorilor. 

 Bază Cercetător ştiin ific, 022-5777587 

59. Ciobanu Valeria    cumul intern cercetător ştiin ific stagiar 
60. Ciobanu Vasile 1944 Biochimia  03.00.04 Doctor, 1974 Cumul  intern Cercetător ştiin ific coordonator, 

022-577-532 

61. 
Ciocanu Gheorghe 1953 

Logica matematică, algebră şi 
teoria numerelor-01.01.06 

doctor habilitat, 1995 
cumul intern Cercetător ştiin ific principal 

62. Ciornîi Alexei 1951   Bază Inginer c.II 

63. Climova Natalia 1991 Biochimie 03.00.04 - cumul intern Cercetător ştiin ific stagiar   
022-577-532 

64. 

Cliucanov Alexandr 1944 
01.04.10-fizica şi ingineria 
semiconductourilor 

Doctor habilitat, 

1991, profesor 

universitar, 1995 

bază 
Cercetător ştiin ific coordonator 

022-577686 

65. Cocârlan Victor 1971  Doctor  Cumul intern Cercetător ştiin ific coordonator 
66. 

Cocemasov Alexandr 1987 
 

Doctor  bază 
Cercetător ştiin ific superior, 
022-577712 

67. Cocîrlă Pavel 1946  Doctor habilitat Cumul intern Cercetător ştiin ific coordonator 
68. Cojocari Lidia 1968  Doctor, Acord de muncă Cercetător ştiin ific superior 



69. Cojocari Liudmila 1970  Doctor bază Cercetător ştiin ific superior 
70. Cojocaru Ana 1990   Bază Cercetător ştiin ific  
71. Cojocaru Natalia 1975  Doctor cumul intern cercetător ştiin ific coordonator 
72. Colibaba Gleb 1979 Fizica şi ingineria s/c 01.04.10 Doctor, 2010 Bază Cercetător ştiin ific coordonator,  

022-57-77-09 

73. Condrea Iraida 1949 Teoria limbii – 10.02.19 doctor habilitat, 

2003 

Cumul intern Cercetător ştiin ific  principal 

74. Corja Ion 1946 02.00.03 Doctor   cumul intern Cercetător ştiin ific coordonator 
75. Corobcean Andrei 1985   cumul intern Cercetător ştiin ific  

022-577594 

76. 

Corşac Oleg 1938 

Doctor în ştiin e tehnice Doctor, 

conferen iar 
cercetător 

Bază Cercetător ştiin ific coordonator,  
022-577588 

77. Cotovaia Aliona      1971 chimie anorganică, 02.00.01 Doctor cumul intern Cercetător ştiin ific superior 

78. 

Coval Andrei 1947 
01.04.10  Fizica şi ingineria 
semiconductorilor. 

Doctor, 

conferen iar 
cercetător 

Bază ef laborator, 5777587 

79. Covaliov Victor 1936 Chimie fizică  020004 Doctor, 1972 baza Cercetător ştiin ific coordonator 
80. Covaliova Olga 1960 Electrochimie Doctor habilitat, 2016 Acord de muncă Cercetător ştiin ific coordonator 
81. Craciun Alexandru 1939 05.02.01 Studiul materialelor 

în  construc ii de maşini 
Doctor  

1971 

bază Cercetător ştiin ific coordonator 

82. Cre u Larisa 
1934 

chimie anorganică, 
02.00.01 

doctor 

1973 

cumul intern Cercetător ştiin ific superior 

022577743 

83. Cre u Mihail 1986  master bază cercetător ştiin ific stagiar 
84. Cre u Raisa 1959   Bază  Şef sec ie, ICI 

85. 
Crivoi Aurelia 

 

1946 

Fiziologia Omului şi 
Animalelor - 03.00.13 

doctor habilitat Cumul intern 
Cercetător ştiin ific principal  022 

57-75-60 

86. Crîşmari Dmitrii 1984  fără grad bază 
Cercetător ştiin ific, 

022-577712 

87. 

Croitor Mihail 1981 

Bazele teoretice ale 

informaticii. Programarea 

calculatoarelor – 01.05.01 

fără grad Cumul intern cercetător ştiin ific, 577733 

88. 
Croitori Constantin 1987 

Fiziologia Omului şi 
Animalelor - 03.00.13 - 

Cumul extern 
Cercetător ştiin ific  
022577571 

89. Croitoru Ion 1975  - bază Cercetător ştiin ific 022-57 75 35 

90. 
Damian Florin 1963 

Geometrie şi Topologie-

01.01.04 
Doctor, 2003 Cumul intern Cercetător ştiin ific superior 

91. Dandara Otilia 1965 13.00.01 – Pedagogie generală doctor habilitat, 2013 cumul intern cercetător ştiin ific principal, 
022577402 

92. 
Dementiev Igori 1938 

01.04.10  Fizica şi ingineria 
semiconductorilor 

Doctor, 

conferen iar Bază 
Cercetător ştiin ific superior,  
022-577658 



cercetător 
93. Diaconu Tatiana    Cumul intern Cercetător ştiin ific stagiar 
94. Dîru Mariana 1980  Doctor cumul intern Cercetător ştiin ific superior 

95. 
Dmitroglo Liliana 1978 

01.04.10 Fizica şi ingineria 
semiconductorilor 

Doctor, 2016 Cumul intern Cercetător ştiin ific  
022-577579 

96. Dobrojan Galina  1987   bază Cercetător ştiin ific 

97. Dobrojan Sergiu 1984 Ecologie 03.006.1 Doctor,  2011 Cumul intern Cercetător ştiin ific  coordonator, 
022-57 77 53 

98. Dragalina Galina 1946 02.00.03 – Chimie organică doctor Cumul intern Cercetător ştiin ific coordonator 
99. Dragnev Emil  1964 07.00.02 Doctor,   Cumul intern Cercetător ştiin ific  coordonator 

022-577595 

100. Dumbrăveanu Dorin 1974 Hidr., ihtiol. - 03.00.18 doctor, 2003 Bază  Cercetător ştiin ific coordonator  
022-577809 

101. Eremia Ion  1954 07.00.02 doctor habilitat, 

2000 

Cumul intern Cercetător ştiin ific  principal 

022-577840 

102. 

Evtodiev Igor 1972 
01.04.10 Fizica şi ingineria 
semiconductorilor 

Doctor habilitat, 

conferen iar 
universitar 

Cumul intern Cercetător ştiin ific coordonator,  
022-577589 

103. Frunză Maria 1972 Biologie celulară: 03.00.25 Doctor, 2002 Cumul intern cercetător ştiin ific, 
022577781 

104. Furtună Vadim    Cumul intern Cercetător ştiin ific stagiar 
105. 

Gagara Liudmila 1946 
01.04.10  Fizica şi ingineria 
semiconductorilor 

Doctor, 

conferen iar 
cercetător 

Bază 
Cercetător ştiin ific superior,   
022-577792 

106. Gaiu Nicolae 1964  fără grad cumul intern Cercetător ştiin ific, 022-577712 

107. Garbuz Olga 1978 chimie anorganică, 02.00.01 Master bază Cercetător ştiin ific 022577540 

108. Gaşin Petru 1943 
01.04.10 Fizica şi ingineria 
semiconductorilor 

Doctor habilitat, 

profesor universitar 
Cumul intern 

Cercetător ştiin ific principal,  
022-577498 

109. Gatman Constantin 1990   Bază Cercetător ştiin ific  
110. Gaugaş Petru 1945  Doctor Cumul intern Cercetător ştiin ific superior 
111. Gheorghienco Alexei 1994   Cumul intern tehnician c. 1 

112. Gherasim Alexandra 1959 Limba română – 10.02.01 Doctor,  1996 Cumul intern Cercetător ştiin ific superior 
113. Gherasim Cristina 1995   cumul intern Tehnician c.I 

114. Gladchi Viorica 1964 11.00.11 Protec ia mediului 
ambiant şi folosirea ra ională a 
resurselor naturale 

Doctor cumul intern Cercetător ştiin ific coordonator 

115. Glavan Vasile 1949 Ecua ii Diferen iale-01.01.02 doctor habilitat, 1992 bază Cercetător ştiin ific coordonator 
116. Goglidze Tatiana  1947   Acord de muncă Cercetător ştiin ific 

117. Goncearenco Evghenii 1984 Fizica şi ingineria s/c 01.04.10 Doctorand bază Cercetător ştiin ific 022-57-77-09 

118. Gon a Maria 1948 Chimie fizică 020004, Doctor habilitat, 2008 cumul intern Cercetător ştiin ific principal 



protec ia mediului, 110011 022 57 75 53 

119. Goraş-Postică Viorica 1965 13.00.01 – Pedagogie generală Doctor habilitat cumul intern cercetător ştiin ific coordonator, 
022577838 

120. 

Gorceac Leonid 

1942 01.04.10 Fizica şi ingineria 
semiconductorilor 

Doctor, 

conferen iar 
universitar 

Bază Cercetător ştiin ific coordonator,  

022-577720 

121. Goreaceva Nelli 1935 Hidrobiologie, 03.00.18 Doctor  bază Cercetător ştiin ific coordonator 
122. Graur Vasilii 

1989 
chimie anorganică, 
02.00.01 

Master bază Cercetător ştiin ific  

123. Grecu Ion 1985  fără grad Cumul intern cercetător ştiin ific stagiar 
124. 

Grigorcea Viorel 1974 

Bazele teoretice ale 

informaticii. Programarea 

calculatoarelor – 01.05.01 

fără grad Cumul intern cercetător ştiin ific stagiar 

125. Gubceac Ghenadie  1988   Cumul intern Cercetător ştiin ific stagiar 
126. Gulea Aurelian 

1946 
chimie anorganică, 
02.00.01 

Doctor habilitat 1991, 

academician 

cumul intern Cercetător ştiin ific principal 

022577539 

127. Gumenâi Ion  1972 07.00.02 Doctor habilitat, 2016 Cumul intern Cercetător ştiin ific principal  
022-577595 

128. Gu u Valeriu 1956 Ecua ii Diferen iale-01.01.02 Doctor, 1989 cumul  intern Cercetător ştiin ific superior 
129. Gu u Vladimir 1953 13.00.01 – Pedagogie generală doctor habilitat cumul intern cercetător ştiin ific principal, 

022577599 

130. 

Hâncu Boris 1957 

01.01.09 – Cibernetică 
Matematică şi Cercetări 
Opera ionale 

doctor, 1992 Cumul intern cercetător ştiin ific superior 

131. Ianbar ev Viorica 1953 protec ia mediului, 110011 Fara grad baza Cercetător ştiin ific 022 57 76 57 

132. Ia co Mariana 1979  doctor cumul intern cercetător ştiin ific superior 

133. Ilie  Ana 1990 Fiziologia Omului şi 
Animalelor - 03.00.13 

masterand Bază 

 

Cercetător ştiin ific 022577754 

134. 
Isacova Calina 1983  fără grad bază 

Cercetător ştiin ific  
022-577712 

135. Iurieva Tatiana 1966 Electronica  

Master în Fizică 

Cumul intern Inginer-coordonator 

022-57-75-86 

136. Jigău Gheorghe 1952 Pedologie 03.00.27  

/Agrochimie 03.00.12 

Doctor Bază ef laborator 

137. Junghietu Elena   Doctor Cumul intern Cercetător ştiin ific stagiar 
138. Kahovskaia Irina 1954 Biochimia  03.00.04 Doctor, 1993 Bază ef laborator, 022-577-529 

139. Larionova-Cojocaru 

Inga 
  

 Cumul intern cercetător ştiin ific stagiar 

140. Leşanu Mihai  1961 Biologie, 421 Doctor în biologie, 
1993 

Cumul intern ef laborator 022-57-75-21 

141. Lis Angela 1985   cumul intern Cercetător ştiin ific stagiar 



142. Lollo  Liudmila 1956 Biochimie 03.00.04 - Bază 

 

Inginer coordonator 

022-577-532 

143. 
Lungu Alexandru  1949 

Cristalografie şi 
cristaflofizică-01.04.18 

doctor habilitat, 1998 cumul intern Cercetător ştiin ific coordonator 

144. Lutenco Maria 1991   cumul intern Cercetător ştiin ific stagiar 
145. Macoveiciuc Elisei 1992   cumul intern Cercetător ştiin ific stagiar 
146. Manolii Adela 1977  Doctor Cumul intern Cercetător ştiin ific superior 
147. Matveev Sergiu 1975 07.00.02 – Ist. Românilor Doctor,  2007 cumul intern Cercetător ştiin ific  coordonator 

022-577594 

148. Matveevici Vera 1949 Chimie fizica 020004 Doctor, 1984 Bază Cercetător ştiin ific superior 
022-57 75 54 

149. Melnic Angela 1973  - bază Inginer c.I 022-57 75 31 

150. Melnic Victor 1974  Doctor Cumul intern Cercetător ştiin ific superior 
151. Mocanu Larisa 1986 Chimie ecologică şi Protec ia 

mediului 

Fara grad cumul intern Cercetător ştiin ific  
022 57 76 57 

152. Morari Lilia 1967 -  -  Cumul intern Cercetător ştiin ific stagiar 
022577562 

153. Moşin Octavian 1977  Doctor Cumul intern Cercetător ştiin ific  
154. Mo neaga Gheorghe 1992   bază cercetător ştiin ific stagiar 
155. Moşneaga Valeiu 1955 23.00.01 Teoria, metodologia 

şi istoria politologiei; institu  
şi procese politice 

Doctor habilitat, 1999 cumul intern cercetător şt. principal 

156. Munteanu Doinița 1995   cumul intern Tehnician c.II 

157. 
Nasedchina Nadejda 1947 

01.04.10 Fizica şi ingineria 
semiconductorilor 

 Bază Cercetător ştiin ific  
022-577747 

158. Neagu Vasile 1945 Analiză Matematică-01.01.01 doctor habilitat, 2002 cumul  intern Cercetător ştiin ific coordonator 
159. Nedbaliuc Iurie  1952   bază Inginer coordonator 

160. Nedeoglo Dumitru 1942 Fizica şi ingineria s/c 01.04.10 Doctor habilitat, 

1988   profesor 

universitar, 1990 

Cumul intern Cercetător ştiin ific principal,  
022-577586 

161. Nedeoglo Natalia 1973 Fizica şi ingineria s/c 01.04.10 Doctor, 2000   

Conferen iar 
universitar, 2006 

Cumul intern Cercetător ştiin ific superior,  
022-57-77-09 

162. Nenno Vladimir 1949 Tehnologia                  

electrochimică 

Doctor, 1982 baza Cercetător ştiin ific superior 

163. 

Nica Denis 1979 
01.04.02 – fizica teoretică şi 
matematică 

Doctor habilitat, 

2016, 

conferen iar 
cercetător, 2008 

cumul intern 
Cercetător ştiin ific coordonator 
 022-577583 

164. Nicorici Valentina 1952 Fizica şi ingineria s/c 01.04.10 

Doctor, 1983    

Cumul intern Cercetător ştiin ific superior, 
 022-57-76-64 



165. Niculi ă Ion 1939 07.00.06 - Arheologie doctor habilitat, 

1992 

bază Cercetător ştiin ific  principal 
022-577665 

166. Nigre caia-Croitor 

Liudmila 
1978 

Bazele teoretice ale 

informaticii. Programarea 

calculatoarelor – 01.05.01 

fără grad Cumul intern cercetător ştiin ific, 577733 

167. Nița Radu 1991   Cumul intern Cercetător ştiin ific 

168. Novac Ludmila   Doctor, Cumul intern Cercetător ştiin ific 

169. Oglindă Emilia 1959  Doctor Cumul intern Cercetător ştiin ific superior 
170. Osadciuc Valeriu 1954   Cumul intern Cercetător ştiin ific  
171. Paiu Mihail 1956 13.00.01 – Pedagogie generală Doctor, 1996 bază şef laborator, 022577739 

172. 

Paladi Florentin 1971 
01.04.02 – fizica teoretică şi 
matematică 

Doctor habilitat, 

2010, conferen iar 
universitar, 2004 

cumul intern 
Cercetător ştiin ific principal,  
022-577579 

173. Palamarciuc Cristina 1995   cumul intern Tehnician c.II 

174. Palamarciuc Oleg 1985 02.00.01 doctor, 2012 bază cercetător ştiin ific superior 
175. Palamarciuc Tatiana 1986 02.00.01 Doctor, 2013 bază cercetător ştiin ific superior 
176. 

Para Iulian 1988 
Fiziologia Omului şi 
Animalelor - 03.00.13 Magistru 

bază 
Cercetător ştiin ific  
022-577571 

177. Pascari Rodica    cumul intern cercetător ştiin ific  
178. Pa iuc Vladimir 1952 

01.01.07 – Matematica de 

Calcul 
doctor, 1986 Cumul intern cercetător ştiin ific superior 

179. Peleah Elena 1948 Biochimia  03.00.04 Doctor, 1980 Bază Cercetător ştiin ific superior,  
022-577-532 

180. Perjan Andrei 1948 Ecua ii Diferen iale-01.01.02 doctor habilitat, 2008 cumul  intern Cercetător ştiin ific principal 
181. Petrenco Peotr   Doctor Acord de muncă cercetător ştiin ific superior 
182. Pilchin Ivan 1983   Cumul intern Cercetător ştiin ific 

183. Pisov Maria 1947 Biochimie 03.00.04 Dr. în şt.biol bază ef laborator,  022-57 75 35 

184. Pîr u Igor 1959   bază Inginer coordonator 

185. 

Pleşca Natalia 1979 

Bazele teoretice ale 

informaticii. Programarea 

calculatoarelor – 01.05.01 

fără grad Cumul intern cercetător ştiin ific  

186. Popov Alexandru 1965   Acord de muncă cercetător ştiin ific stagiar 

187. Popuşoi Ana  1983   Cumul intern Cercetător ştiin ific  
188. Potlog Tamara 1958  Doctor, Cumul intern ef laborator  
189. Pozneacova Ilona 1993   bază Cercetător ştiin ific stagiar 
190. 

Prilepov Vladimir 1938 

05.17.13 Tehnologia 

materialelor purtătoare de 

informa ie 

Doctor, 

conferen iar 
cercetător 

Bază Cercetător ştiin ific superior,  
022-577719 

191. Prohin Margareta 1949   Bază Inginer coordonator, ICI 

192. Putină Natalia 1979  Doctor  cumul intern cercetător ştiin ific superior 



193. Radevici Ivan  1987 Fizica şi ingineria s/c 01.04.10 Doctor  Acord de muncă  Cercetător ştiin ific superior 
194. 

Raevschi Simion 1941 
01.04.10  Fizica şi ingineria 
semiconductorilor. 

Doctor, conferen iar 
cercetător Bază 

Cercetător ştiin ific coordonator,  
022-5777587 

195. Râbacova Galina 1959 
01.01.07 – Matematica de 

Calcul 
doctor, 1996 Cumul intern cercetător ştiin ific superior 

196. Repida Tatiana 1940 13.00.01 – Pedagogie generală Doctor, 1978 bază cercetător ştiin ific coordonator, 
022577739 

197. Reşetnic Liudmila  1955   bază Tehnician, ICI  

198. Reva Veaceslav 1951  Doctor  habilitat Cumul intern Cercetător ştiin ific  coordonator 
199. Robu Ştefan 1948  Doctor, Cumul intern Cercetător ştiin ific superior, 
200. Roitman Alex 1988   Acord de muncă Cercetător ştiin ific  
201. Roşca Liudmila 1960   bază Inginer c.I 

202. Roşcov Elena  1979  Doctor bază Cercetător ştiin ific  
203. 

Rotaru Corneliu 1964 
01.04.10 Fizica şi ingineria 
semiconductorilor 

 Bază Cercetător ştiin ific 022-577686 

204. Rotaru Liliana 1971 611.02 – Istoria românilor (pe 
perioade) 

Doctor cumul intern Cercetător ştiin ific superior 

205. Rozmeriță Dana     cumul intern Laborator superior 

206. Rudacov Serghei 1966 Chimia  02.00.20 - Bază Cercetător ştiin ific  
022-577-529 

207. Rudacova Angela 1964 Biochimia  03.00.04 Doctor, 1997 Bază Cercetător ştiin ific coordonator,  

022-577-529 

208. Rudic Marina 1994   Cumul intern tehnician c. 1 

209. Rusnac Dumitru 1994   Cumul intern tehnician c. 1 

210. Rusnac Roman 1992   cumul intern Cercetător ştiin ific stagiar 
211. Rusu Galina 1979 Ecua ii Diferen iale-01.01.02 Doctor, 2011 cumul  intern Cercetător ştiin ific superior 

212. Rusu Galina 1958   cumul intern Laborant superior 

213. Rusu Vadim 1965 Zoologie - 03.00.08 Dr.în biologie 1998 
,conf.univ. 

Cumul intern Cercetător ştiin ific 

coordonator 

214. Savin Maria 1955   Bază tehnician 

215. Savva Mariana  1990  - Bază  Inginer coordonator, ICI 

216. Semeniuc Evghenii 1987 Ecologie 03.00.16 - bază Cercetător ştiin ific  
022-57 77 53 

217. Silitrari Elena 1964 Zoologie - 03.00.08 doctor în biologie, 
conf. univ. 2002 

cumul intern Cercetător ştiin ific  coordonator  

022-577809 

218. Sîrbu Ana  1973   bază Inginer coordonator 

219. Sîrbu Angela 1971  fără grad bază cercetător ştiin ific 

220. Sîrbu Parascovia 1959 
Logica matematică, algebră şi 
teoria numerelor-01.01.06 

doctor, 1990 cumul intern Cercetător ştiin ific superior 

221. Socinschi Maria 1947   Bază Tehnician c.I 



222. Spînu Lilia 1975   Bază  Inginer coordonator, ICI 

223. Spoială Dorin  1968 
01.04.10 Fizica şi ingineria 
semiconductorilor 

 Bază Cercetător ştiin ific 022-577590 

224. Stepurina Tatiana 1950 Biochimia  03.00.04 Fără grad Bază Cercetător ştiin ific,  
022-577-529 

225. Stratulat Elena 1975 02.00.01 doctor, 2012 cumul intern cercetător ştiin ific superior 
226. Stratulat Irina 1990 Ecologie 03.006.1 - bază Cercetător ştiin ific  

022-57 75 31 

227. 
Suman Victor 1967 

01.04.10 Fizica şi ingineria 

semiconductorilor 

 Bază  Cercetător ştiin ific, 022-577820 

228. Suşchevici Constantin 1943 Fizica şi ingineria s/c 01.04.10 Doctor, 1991 

Cercetător ştiin ific 
superior, 1999 

Bază Cercetător ştiin ific coordonator,  
022-57-77-28 

229. Suveică Svetlana 1971 07.00.02 Doctor,   Cumul intern Cercetător ştiin ific  superior  
022-577841 

230. Svetlicinîi Rodica 1976  doctor cumul intern cercetător şt. superior 
231. Şaitan Viorica 1976   cumul intern cercetător ştiin ific 

232. alari Irina  1989   Cumul intern Cercetător ştiin ific stagiar 

233. Şalaru Victor  1960 Botanică 03.00. 05 Doctor habilitat  1994 Cumul intern Cercetător ştiin ific principal,   
022-57 75 26 

234. Şargarovschi Eugenia 1991 - - Cumul intern Laborant superior 

235. Şevciuc Maia 1969 13.00.01 – Pedagogie generală doctor cumul intern cercetător ştiin ific coordonator, 
022577839 

236. Şleahti chi Maria 1960  Doctor Cumul intern Cercetător ştiin ific coordonator 
237. Şleahti chi Mihai 1956  Doctor Acord de muncă Cercetător ştiin ific superior 
238. Şutov Andrei 1938 Biochimia  03.00.04 Doctor  habilitat, 

1983 

Bază Cercetător ştiin ific principal,  
022-577-529 

239. Tacu Nina  1947   Cumul intern Inginer c.I 

240. Taracanova Larisa  1945   bază Inginer coordonator 

241. 

Tkacenko Alexandra 1961 

01.01.09 – Cibernetică 
Matematică şi Cercetări 
Opera ionale 

doctor, 1994 Cumul intern cercetător ştiin ific superior 

242. Tofan Elena 1982 Geologie/ geochimie Doctor, 2014 Bază Cercetător ştiin ific 

243. Tolstaia Svetlana  1966  doctor cumul intern cercetător ştiin ific superior 

244. Tomuleț Valentin 1952 611.02 – Istoria românilor (pe 
perioade) 

Doctor habilitat cumul intern Cercetător ştiin ific superior 

245. Trofim Alina 1979 Ecologie 03.00.16 Doctor, 2013 bază Cercetător ştiin ific,  
022-57 75 31 

246. Turchină Tatiana 1970 Psihologie - cumul intern cercetător ştiin ific  

247. Turco Tatiana 1964 tiințe politice doctor bază cercetător ştiin ific superior 



248. Turuta Liuba 1968   cumul intern Cercetător ştiin ific 

249. apcov Victor 
1958 

chimie anorganică, 
02.00.01 

Doctor,  1986 cumul intern Cercetător ştiin ific coordonator 
577540 

250. urcan Lucia 1975  Doctor Acord de muncă Cercetător ştiin ific superior 
251. urcan Valentin 1940 09.00.13 - Filosofia socială, 

antropologie filosofică, 
filosofia culturii 

Doctor, 1978 baza cercetător ştiin ific coordonator 

252. urcanu Carolina 1973 12.00.10 – Drept interna ional 
public 

doctor bază cercetător ştiin ific superior, 
022577739 

253. 

Ungureanu Valeriu 1959 

01.01.09 – Cibernetică 
Matematică şi Cercetări 
Opera ionale 

doctor,1996 Cumul intern cercetător ştiin ific superior 

254. Untilă Dumitru 1988 
01.04.10 Fizica şi ingineria 
semiconductorilor 

doctorand bază Cercetător ştiin ific, 022-577589 

255. Ursu Rodica 1969 611.02 – Istoria românilor (pe 
perioade) 

Doctor cumul intern Cercetător ştiin ific superior 

256. Vame u Denis    Cumul intern Tehnician c.I 

257. Vasilică Tatiana 1959   bază Tehnician, ICI  

258. 

Vatavu Sergiu 1977 
01.04.10  Fizica şi ingineria 
semiconductorilor 

Doctor, 

conferen iar 
cercetător 

Bază 
Cercetător ştiin ific superior,  
022-577 686 

259. Verebcean Ana 1989 165.01 Fiziologia Omului şi 
Animalelor 

 bază Cercetător ştiin ific stagiar 

260. Vîrlan Valeriana    Cumul intern Cercetător ştiin ific stagiar 
261. 

Zamorzaeva Elizaveta 1954 
Geometrie şi Topologie -

01.01.04 
Doctor, 1983 cumul intern Cercetător ştiin ific superior 

262. Zanoci Aurel 1967 07.00.06 - Arheologie Doctor,  1998 cumul intern Cercetător ştiin ific  coordonator 
022-577594 

263. Zatâc Anna 1991   cumul intern Cercetător ştiin ific stagiar 
264. Zosim Liliana 1979 Biotehnologie 03.00.23 Doctor, 2007 bază Cercetător ştiin ific superior  

022-57 75 35 

 



L I S T A 

doctoranzilor Universită ii de Stat din Moldova la 31.12.2016 pe subdiviziuni (studii postuniversitare) 
 

Nr. d/o 
Numele, 

prenumele 
Codul şi denumirea specialităţii Anul de 

studii 

Conducător. Numele, prenumele, 
gradul şi titlul ştiinţific 

Forma de 

studii (la 

zi/fără 
frecvenţă) 

Facultatea Biologie şi Pedologie 

Departamentul Biologie şi Ecologie 

1. Climova Natalia 163.02 - Biochimie III 

Reva Veaceslav, conf. univ., dr. hab. în 
biologie, Rudic Valeriu, prof. univ., dr. 

hab. În biologie 

zi 

2. Stratulat Irina 164.01 – Botanică III 
alaru Victor, prof. univ., dr. hab. în 

biologie 
f/r 

3. Para Iulian 165.01 – Fiziologia omului şi animalelor III 
Crivoi Aurelia, prof. univ., dr. hab. în 

biologie f/r 

4. Marta Anatolie 165.01 – Fiziologia omului şi animalelor III 
Todera  Ion, prof. univ., dr. hab. în 

biologie 
zi 

5. Grati Vladislav 166.01 – Ecologie III 
alaru Victor, prof. univ., dr. hab. în 

biologie 
f/r 

6. Moldovan Anna 167.01 – Biotehnologie, bionanotehnologie III 

Le anu Mihai, conf. univ., dr. în biologie, 

Todera  Ion, prof. univ., dr. hab. în 
biologie 

zi 

Facultatea Chimie şi Tehnologie Chimică 

Departamentul Chimie 

7. Garbuz Olga 141.02 – Chimie coordinativă III 

Gulea Aurelian, prof. univ., dr. hab. în 
chimie, Gudumac Valentin, prof. univ., 

dr. hab. în biologie 

zi 

Departamentul Chimie Industrială şi Ecologică 

8. Filip Vitalie 
254.04 – Tehnologii chimice ale produselor 

specifice 
IV 

Duca Gheorghe, acad., prof. univ., dr. 

hab. în chimie, Robu Ştefan, conf. univ., 

dr. în chimie 

f/r 

9. Mocanu Larisa 145.01 – Chimie ecologică III 

Duca Gheorghe, prof. univ., dr. hab. în 
chimie, Gon a Maria, prof. univ., dr. hab. 

in chimie 

zi 



10. Racovi ă Silvia 145.01 – Chimie ecologică III 

Duca Gheorghe, prof. univ., dr. hab. în 
chimie, Gladchi Viorica, conf. univ., dr. 

în chimie 

zi 

Facultatea Drept 

Departamentul Drept Public 

11. Sîli Ira 551.01 – Teoria generală a dreptului IV Aramă Elena, prof. univ., dr. hab. în drept f/r 

12. Tulbure Ion 551.01 – Teoria generală a dreptului III Negru Boris, conf. univ., dr. hab. în drept f/r 

13. Ro ca Veronica 552.01 – Drept constitu ional III 
Cârna  Teodor, prof. univ., dr. hab. în 

drept 
f/r 

14. Popovici Cristina 552.01 – Drept constitu ional III 
Cobăneanu Sergiu, prof. univ., dr. în 

drept 
f/r 

15. Rusu Dorel 552.01 – Drept constitu ional III Guceac Ion, prof. univ., dr. hab. în drept zi 

Departamentul Drept Privat 

16. Todorov Maxim 553.01 – Drept civil IV Pînzari Veaceslav, conf. univ., dr. în drept f/r 

17. Calmîc Vlada 553.01 – Drept civil III Chibac Gheorghe, prof. univ., dr. în drept f/r 

18. Olari Marian 553.02 – Dreptul afacerilor III Volcinschi Victor, prof. univ., dr. în drept zi 

19. Grecu Doina 553.05 – Dreptul muncii şi protec iei sociale IV 
Sadovei Nicolae, conf. univ., dr. hab. în 

drept 
f/r 

Departamentul Drept Procedural 

20. Josanu Ilona 553.03 – Drept procesual civil IV Cre u Vasile, conf. univ., dr. în drept f/r 

21. Jimbei Ina 553.03 – Drept procesual civil III 
Cojuhari Alexandru, prof. univ., dr. hab. 

în drept f/r 

22. Dodica Serghei 
554.04 – Criminalistică, expertiză judiciară, 
investiga ii operative 

III Roman Dumitru, conf. univ., dr. în drept f/r 

23. Purici Svetlana 
554.04 – Criminalistică, expertiză judiciară, 
investiga ii operative 

III 
Golubenco Gheorghe, conf. univ., dr. în 

drept 
zi 

Departamentul Drept Penal 

24. Negritu Ludmila 554.01 – Drept penal şi execu ional penal IV Eşanu Adriana, conf. univ., dr. în drept f/r 

25. Be işor Adriana 554.01 – Drept penal şi execu ional penal III Eşanu Adriana, conf. univ., dr. în drept f/r 

Departamentul Drept Internaţional şi European 

26. Dorul Violeta 553.06 – Drept interna ional şi european privat III 
Cojocaru Violeta, prof. univ., dr. hab. în 

drept 
f/r 

27. Ermurachi Adrian 552.08 – Drept interna ional şi european public IV 
Osmochescu Nicolae, prof. univ., dr. în 

drept 
f/r 

28. Podoroghin Inga 552.08 – Drept interna ional şi european public III Arhiliuc Victoria, prof. cerc., dr. hab. în f/r 



drept 

Facultatea Fizică şi Inginerie 

Departamentul Fizică Teoretică 

29. Mo neaga Alisa 134.07 – Fizica mediului ambiant II 
Lozovanu Petru, conf. univ., dr. în t. 

fizico-matematice 
zi 

Facultatea Istorie şi Filosofie 

Departamentul Istoria Românilor, Istorie Universală şi Arheologie  
30. Golban Petru 611.02 – Istoria românilor (pe perioade) IV Eremia Ion, prof. univ., dr. hab. în istorie f/r 

31. Ciobanu Petru 611.02 – Istoria românilor (pe perioade) III 
Gumenîi Ion, conf. univ., dr. hab. în 

istorie 
zi 

32. Mereacre Victoria 611.03 – Istorie universală (pe perioade) III 
Tomule  Valentin, prof. univ., dr. hab. în 

istorie 
f/r 

33. Mischevca Ion 611.03 – Istorie universală (pe perioade) III Şarov Igor, conf. univ., dr. în istorie f/r 

34. 
Arcuş-Jantovan 

Elena 
613.01 - Arheologie IV Matveev Sergiu, conf. univ., dr. în istorie f/r 

35. Sîrbu  Mariana 613.01 - Arheologie III Sava Eugen, conf. univ., dr. hab. în istorie f/r 

36. Vasilache Mariana 613.01 - Arheologie IV Sava Eugen, conf. univ., dr. hab. în istorie f/r 

37. ve  Valentina 613.01 - Arheologie II Niculi ă Ion, prof. univ., dr. hab. în istorie zi 

Departamentul Filosofie şi Antropologie 

38. Vrabie Victoria 631.01 – Ontologie şi gnoseologie III 
Saharneanu Eudochia, prof. univ., dr. 

hab. în filosofie 
f/r 

39. Barcari Dina 631.04 – Filosofia ştiin ei şi tehnicii (pe domenii) III 
apoc Vasile, prof. univ., dr. hab. în 

filosofie 
f/r 

Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării 
Departamentul Comunicare şi Teoria Informării 

40. Scherlet Ecaterina 
572.02 – Infodocumentare; biblioteconomie şi 
ştiin a informării IV 

 urcan Nelly, conf. univ., dr. hab. în 
sociologie 

f/r 

41. Friptuleac Lilian 
572.02 – Infodocumentare; biblioteconomie şi 
ştiin a informării III 

urcan Nelly, conf. univ., dr. hab. în 
sociologie 

f/r 

Departamentul Teoria şi Practica Jurnalismului 

42. Tugarev Laura 571.01 – Jurnalism şi procese mediatice III 
Stepanov Georgeta, conf. univ., dr. hab. 

în t. ale comunicării f/r 

Facultatea Limbi şi Literaturi Străine 

Departamentul Literatura Universală 

43. Tulbu Irina 622.02  – Literatura universală şi comparată III Pavlicenco Sergiu, prof. univ., dr. hab. în f/r 



filologie 

Facultatea Litere 

Departamentul Lingvistică Română i tiință Literară 

44. Stajila Emilia 622.01 – Literatura română IV 
Melnic Timofei, prof. univ., dr. hab. în 

filologie 
f/r 

45. Apolonic Olga 622.01 – Literatura română III 
Melnic Timofei, prof. univ., dr. hab. în 

filologie 
zi 

46. 
Lavric-Pidleac 

Sorina 
622.01 – Literatura română III au Elena, conf. univ., dr. în filologie zi 

47. Coda Victoria 

621.01 – Lingvistică generală; filosofia 
limbajului; psiholingvistică; lingvistică 
informatizată 

III Molea Viorica, conf. univ., dr. în filologie zi 

48. Driga Ina 

621.01 – Lingvistică generală; filosofia 
limbajului; psiholingvistică; lingvistică 
informatizată 

III 
Gherasim Alexandra, conf. univ., dr. în 

filologie 
zi 

49. Junghietu Elena 621.05 – Semiotică; semantică; pragmatică IV 
Cemârtan Claudia, conf. univ., dr. în 

filologie 
f/r 

Facultatea Matematică şi Informatică 

Departamentul Matematică 

50. Bragu a Galina 
112.03 – Cibernetica matematică şi cercetări 
opera ionale 

III 
Cataranciuc Sergiu, prof. univ., dr. hab. 

în şt. fizico-matematice 
zi 

51. Gladei Anatolie 
112.03 – Cibernetica matematică şi cercetări 
opera ionale 

III 
Hâncu Boris, conf. univ., dr. în şt. fizico-

matematice 
f/r 

52. 
Larionova-Cojocaru 

Inga 

111.03 – Logica matematică, algebra şi teoria 
numerelor 

IV 
Sîrbu Parascovia, conf. univ., dr. în şt. 

fizico-matematice 
f/r 

Departamentul Informatică 

53. Seiciuc Victor 121.03 – Programarea calculatoarelor III 
Căpă ână Gheorghe, prof. univ., dr. în 

tehnică 
zi 

54. Socolov Elena 
232.02 – Tehnologii, produse şi sisteme 
informa ionale 

IV 

Bragaru Tudor, conf. univ., dr. în 
economie, Căpă ână Gheorghe, prof. 

univ., dr. în tehnică 

f/r 

Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 
Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei 

55. Cotru ă Aida 531.01 – Teoria generală a educa iei III 
Dandara Otilia, prof. univ., dr. hab. în 

pedagogie 
f/r 

56. Reaboi Viorica 531.01 – Teoria generală a educa iei III evciuc Maia, conf. univ., dr. în f/r 



pedagogie 

57. Slobodaniuc Alina 
532.02 - Didactică şcolară pe trepte şi discipline 
de învă ămînt IV 

Gu u Vladimir, prof. univ., dr. hab. în 
pedagogie  

f/r 

58. Ionaşcu Ina 533.03 – Pedagogia adul ilor III 
Dandara Otilia, prof. univ., dr. hab. în 

pedagogie 
f/r 

Departamentul Psihologie  

59. Russu Inga 511.01 – Psihologie generală IV 
Platon Carolina, prof. univ., dr. hab. în 

pedagogie 
f/r 

60. Toma Natalia 511.01 – Psihologie generală IV 
Platon Carolina, prof. univ., dr. hab. în 

pedagogie 
f/r 

61. Şaitan Viorica 511.01 – Psihologie generală III 
Cojocaru Natalia, conf. univ., dr. în 

psihologie 
f/r 

62. Pravi chi Galina 511.01 – Psihologie generală IV 
Potâng Angela, conf. univ., dr. în 

psihologie 
f/r 

Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative 

Departamentul Ştiinţe Politice şi Administrative  

63. Triboi Lilia 
561.01 - Teoria, metodologia şi istoria 
politologiei; institu ii şi procese politice 

IV Sandu Ion, prof. univ., dr. în istorie f/r 

64. Juravschi Vadim 
561.01 - Teoria, metodologia şi istoria 
politologiei; institu ii şi procese politice 

III Sandu Ion, prof. univ., dr. în istorie f/r 

Departamentul Relaţii Internaţionale 

65. Vardanean Ernest 
562.01 – Teoria şi metodologia rela iilor 
interna ionale şi a diploma iei IV 

Teosa Valentina, prof. univ., dr. hab. în 
politologie 

f/r 

66. Enachi Andrei 
562.01 – Teoria şi metodologia rela iilor 
interna ionale şi a diploma iei III 

Vasilescu Grigore, conf. univ., dr. hab. în 
filozofie 

zi 

Facultatea Sociologie şi Asistenţă Socială  
Departamentul Sociologie i Asistenţă Socială  

67. Cecan Olga 542.01 – Teoria şi practica asisten ei sociale III 
Bulgaru Maria, prof. univ., dr. hab. în 

filosofie 
f/r 

68. Delinschi Svetlana 
541.02 -  Structură socială, institu ii şi procese 
sociale 

III 
Milicenco Stela, conf. univ., dr. în 

sociologie 
f/r 

Facultatea Ştiinţe Economice 

Departamentul Administrarea Afacerilor 

69. Şarco Vasile 
521.03 – Economie şi management în domeniul 
de activitate 

IV 
Ulian Galina, prof. univ., dr. hab. în 

economie 
f/r 

70. Bruc Iurie 521.03 – Economie şi management în domeniul III Jalencu Marian, conf. univ., dr. în f/r 



de activitate economie 

Departamentul Finanţe şi Bănci 

71. îganu Ana 522.01 – Finan e IV 
Ganea Victoria, prof. univ., dr. hab. în 

economie 
f/r 

Departamentul Economie, Marketing şi Turism 

72. Bradu Margareta 521.01 – Teorie economică şi politici economice III 
i can Nadejda, prof. univ., dr. hab. în 

economie 
f/r 

73. Negru Ecaterina 
521.02 – Economie mondială; rela ii economice 
interna ionale 

IV 
Gribincea Alexandru, prof. univ., dr. hab. 

în economie 
f/r 

74. Cazacu Stela 
521.02 – Economie mondială; rela ii economice 
interna ionale 

III 
i can Zorina, conf. univ., dr. hab. în 

economie 
zi 

Departamentul Contabilitate i Informatică Economică 

75. Lisnic Victoria 522.01 – Finan e IV 
Dolghi Cristina, conf. univ., dr. în 

economie 
f/r 

 

Doctoranzi care îşi fac studiile în bază de contract contra plată – 66. 

 



L I S T A 

studen ilor-doctoranzi Universită ii de Stat din Moldova la 31.12.2016 pe subdiviziuni (studii superioare de doctorat, ciclul III) 

 

Nr. d/o 
Numele, 

prenumele 
Codul şi denumirea specialităţii Anul de 

studii 

Conducător. Numele, prenumele, 
gradul şi titlul ştiinţific 

Forma de 

studii (la 

zi/fără 
frecvenţă) 

coala Doctorală de Matematică i tiința Informației 

1. Tolmaci Evgheni 121.03 - Programarea calculatoarelor II 
Prepeli ă Aurelia, conf. univ., dr. în t. 

fizico-matematice 
f/r 

2. Antohi Ionel 
112.03 – Cibernetică matematică i cercetări 
opera ionale 

I 
Hâncu Boris , conf. univ., dr. în t. fizico-

matematice 
f/r 

3. Modrînga Andrei 112.03 – Cibernetică matematică i cercetări 
opera ionale 

I 
Cataranciuc Sergiu, prof. univ., dr. hab. 

în t. fizico-matematice 
f/r 

coala Doctorală de tiințe Fizice i Inginere ti 

4. Primac Vladimir 
122.03 – Modelare, metode matematice, produse 

program 
II 

Paladi Florentin, conf. univ., dr. hab. în 
t. fizico-matematice 

f/r 

5. Furtună Vadim 134.01 – Fizica i tehnologia materialelor II 
Potlog Tamara, conf. univ., dr. în t. 

fizico-matematice 
zi 

6. Malcoci Viorel 
232.02 – Tehnologii, produse i sisteme 
informa ionale 

II 
Bragaru Tudor, conf. univ., dr. în 

economie 
f/r 

7. Eni Natalia 
122.03 – Modelare, metode matematice, produse 

program 
II 

Paladi Florentin, conf. univ., dr. hab. în 
t. fizico-matematice 

f/r 

8. Galaicu Valeriu 
232.02 – Tehnologii, produse i sisteme 
informa ionale 

I 
Bragaru Tudor, conf. univ., dr. în 

economie 
f/r 

coala Doctorală de tiințe Chimice 

9. Fuior Arcadie 141.02 – Chimie coordinativă II 
Gulea Aurelian, prof. univ., dr. hab. în 

chimie 
zi 

10. Cebotari Radu 145.01 – Chimie ecologică II 
Gon a Maria, prof. univ., dr. hab. În 

economie 
zi 

11. Rusnac Roman 141.02 – Chimie coordinativă I 
Gulea Aurelian, prof. univ., dr. hab. în 

chimie 
zi 

12. Rusnac Anna 141.02 – Chimie coordinativă I 
Gulea Aurelian, prof. univ., dr. hab. în 

chimie 
zi 

13. Usataia Irina 141.02 – Chimie coordinativă I 
Gulea Aurelian, prof. univ., dr. hab. în 

chimie 
zi 



14. Sîrbu Elena 145.01 – Chimie ecologică I 
Gon a Maria, prof. univ., dr. hab. În 

economie 
zi 

coala Doctorală de tiințe Biologice i Geonomice 

15. Boiciuc Chiril 162.01 – Genetică vegetală II Le anu Mihai, conf. univ., dr. în biologie f/r 

16. Ni a Radu 167.01 – Biotehnologie, bionanotehnologie II Le anu Mihai, conf. univ., dr. în biologie zi 

17. Blidari Anton 155.01 – Pedologie I 
Jigău Gheorghe, conf. univ., dr. în 

biologie 
zi 

18. Bor  Natalia 155.01 – Pedologie I 
Jigău Gheorghe, conf. univ., dr. în 

biologie 
f/r 

coala Doctorală de Psihologie i tiințe ale Educației 

19. Miron Valentina 511.01 – Psihologie generală II 
Tolstaia Svetlana, conf. univ., dr. în 

psihologie 
zi 

20. Pascari Rodica 511.01 – Psihologie generală II 
Cojocaru Natalia, conf. univ., dr. în 

psihologie 
zi 

21. Butnari Nadejda 531.01 – Teoria generală a educa iei II Bîrnaz Nina, conf. univ., dr. în pedagogie f/r 

22. Carau  Irina 533.01 – Pedagogie universitară II 
Dandara Otilia, prof. univ., dr. hab. în 

pedagogie  
f/r 

23. Savva Marianna 531.01 – Teoria generală a educa iei II 
Gu u Vladimir, prof. univ., dr. hab. În 

pedagogie 
f/r 

24. Bondarenco Olga 511.01 – Psihologie generală I 
Tolstaia Svetlana, conf. univ., dr. în 

psihologie 
zi 

25. Botnari Irina 511.01 – Psihologie generală I 
Potâng Angela, conf. univ., dr. în 

psihologie 
zi 

26. Doncenco Igor 511.01 – Psihologie generală I 
An ibor Liudmila, conf. univ., dr. în 

biologie 
zi 

27. Madan Oxana 511.01 – Psihologie generală I 
Cojocaru Natalia, conf. univ., dr. în 

psihologie 
zi 

28. Postolati Ecaterina 511.01 – Psihologie generală I 
An ibor Liudmila, conf. univ., dr. în 

biologie 
zi 

29. Strogoteanu Victor 511.01 – Psihologie generală I 
Racu Jana, prof. Univ., dr. Hab. În 

psihologie 
zi 

30. Spînu Lilia 531.01 – Teoria generală a educa iei I 
Gu u Vladimir, prof. univ., dr. hab. În 

pedagogie 
f/r 

31. Boghian Ioana 531.01 – Teoria generală a educa iei I 
Gu u Vladimir, prof. univ., dr. hab. În 

pedagogie 
zi 

32. Scurtu Vitalie 531.01 – Teoria generală a educa iei I Gora -Postică Viorica, conf. univ., dr. f/r 



hab. în pedagogie 

33. Ra ă Lilian 531.01 – Teoria generală a educa iei I Bîrnaz Nina, conf. univ., dr. în pedagogie f/r 

34. Ganea Eugenia 531.01 – Teoria generală a educa iei I 
Bodrug-Lungu Valentina, conf. univ., dr. 

hab. în pedagogie 
f/r 

35. 
Gutuman Adina-

Vasilica 
531.01 – Teoria generală a educa iei I oitu Lauren iu, prof. Univ., dr. zi 

36. 
Fren escu Ioan-

Adrian 
531.01 – Teoria generală a educa iei I oitu Lauren iu, prof. Univ., dr. zi 

37. Belecciu Margarita 533.01 – Pedagogie universitară I 
evciuc Maia, conf. univ., dr. în 

pedagogie 
f/r 

38. Bâlici Nadejda 
532.02 – Didactică şcolară pe trepte şi discipline de 
învă ămînt I Strah Lidia, conf. univ., dr. în pedagogie f/r 

coala Doctorală de tiințe Economice 

39. Gavrila  Natalia 521.01 – Teorie economică i politici economice II 
Hămuraru Maria, conf. univ., dr. în 

economie 
fr 

40. Mîrzac Ion 521.01 – Teorie economică i politici economice II 
Hămuraru Maria, conf. univ., dr. în 

economie 
zi 

41. Moisa Svetlana 
521.02 – Economie mondială; rela ii economice 
interna ionale 

II 
Onofrei Alexandru, prof. univ., dr. hab. în 

economie 
fr 

42. Stefanco Natalia 
521.03 – Economie i management în domeniul de 
activitate 

II 
Verejan Nicolae, conf. univ., dr. în 

economie 
fr 

43. Gar tea Ala 
521.03 – Economie i management în domeniul de 
activitate 

II 
Verejan Nicolae, conf. univ., dr. în 

economie 
fr 

44. Darii Ina 522.01 – Finan e II Rotaru Lilia, conf. univ., dr. în economie fr 

45. Gavli chi Chiril 522.01 – Finan e II 
Caprian Iulia, conf. univ., dr. în 

economie 
zi 

46. Vasiloi Lina 522.02 – Contabilitate; audit; analiză economică II 
Dolghi Cristina, conf. univ., dr. în 

economie 
fr 

47. Petreanu Elena 522.02 – Contabilitate; audit; analiză economică II 
Dolghi Cristina, conf. univ., dr. în 

economie 
fr 

48. Isac Daniel 522.01 – Finan e II 
Ulian Galina, prof. univ., dr. hab. În 

economie 
zi 

49. Isac Liliana 522.01 – Finan e II 
Ulian Galina, prof. univ., dr. hab. În 

economie 
zi 

50. 
Perdeleanu 

Margareta 

521.03 – Economie şi management în domeniul de 
activitate 

I 
Bîzgu Ion, prof. univ., dr. hab. În 

economie 
zi 



51. Popa Grigore 
521.03 – Economie şi management în domeniul de 
activitate 

I 
Bîzgu Ion, prof. univ., dr. hab. În 

economie 
f/r 

52. Bulimaga Tatiana 
521.03 – Economie şi management în domeniul de 
activitate 

I 
Scutaru Alexandru, conf. univ., dr. în 

economie 
f/r 

53. 
Gafi a Virgil 
Octavian 

521.03 – Economie şi management în domeniul de 
activitate 

I 
Rusu Gheorghe, prof. univ., dr. hab. În 

economie 
zi 

54. Rusu Elena 522.01 – Finan e I 
Cojocaru Maria, conf. univ., dr. în 

economie 
f/r 

55. Davîdov Cătălina 522.01 – Finan e I 
Cojocaru Maria, conf. univ., dr. în 

economie 
f/r 

56. aranu Lilia 522.01 – Finan e I 
Dragomir Liliana, conf. univ., dr. în 

economie 
f/r 

57. argu-Rusu Ina 522.01 – Finan e I 
tefaniuc Olga, conf. univ., dr. în 

economie 
f/r 

58. Ungurean Drago  522.01 – Finan e I 
Doga-Mîrzac Mariana, conf. univ., dr. 

hab. În economie 
f/r 

59. 
Coste chi-Ju ca 
Oxana 

522.02 – Contabilitate; audit; analiză economică I 
Lu manschi Galina, conf. univ., dr. în 

economie 
f/r 

60. 
Scacunova 

Liudmila 
522.02 – Contabilitate; audit; analiză economică I 

Lu manschi Galina, conf. univ., dr. în 
economie 

f/r 

coala Doctorală de tiințe Sociale 

61. Cotilevici Violeta 
562.02 –Istoria rela iilor interna ionale i politicii 

externe 
II 

Cebotari Svetlana, conf. univ., dr. în 
politologie 

zi 

62. Botnariuc Marina 571.01 – Jurnalism şi procese mediatice II 
Stepanov Georgeta, conf. univ., dr. în 

politologie 
f/r 

63. Cozma Albina 571.02 – Comunicare i rela ii publice II 
Dorogan Valentin, conf. univ., dr. în 

filologie 
f/r 

64. Tonjoc Angela 
561.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; 

institu ii şi procese politice 
II 

Mo neaga Valeriu, prof. univ., dr. hab. În 
politologie 

f/r 

65. Codrean Natalia 571.02 – Comunicare i rela ii publice II 
Dorogan Valentin, conf. univ., dr. în 

filologie 
f/r 

66. Chira Aliona 541.01 – Teoria i metodologia sociologiei I 
Oceretnîi Anastasia, conf. univ., dr. în 

sociologie 
fr 

67. Vladicescu Natalia 541.01 – Teoria i metodologia sociologiei I 
Oceretnîi Anastasia, conf. univ., dr. în 

sociologie 
fr 

68. Vovc Liviu 561.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; I Bencheci Diana, conf. univ., dr. în zi 



institu ii şi procese politice politologie 

69. Lebedinschi Cornel 
561.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; 

institu ii şi procese politice 
I 

Bencheci Diana, conf. univ., dr. în 
politologie 

fr 

70. Cosacovschi Chirill 
561.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; 

institu ii şi procese politice 
I 

Bencheci Diana, conf. univ., dr. în 
politologie 

fr 

71. Damaschin Ina 
561.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; 

institu ii şi procese politice 
I 

Bencheci Diana, conf. univ., dr. în 
politologie 

fr 

72. Chireu Cristina 
561.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; 

institu ii şi procese politice 
I 

Turco Tatiana, conf. univ., dr. în 
politologie 

fr 

73. Talmaci Anatolii 
561.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; 

institu ii şi procese politice 
I 

Turco Tatiana, conf. univ., dr. în 
politologie 

fr 

74. Mardari Violina 
561.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; 

institu ii şi procese politice 
I 

Turco Tatiana, conf. univ., dr. în 
politologie 

fr 

75. Talmazan Larisa 
561.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; 

institu ii şi procese politice 
I 

Turco Tatiana, conf. univ., dr. în 
politologie 

fr 

76. Tcaci Anatoli 
562.02 – Istoria rela iilor interna ionale i politicii 

externe 
I 

Cebotari Svetlana, conf. univ., dr. în 
politologie 

zi 

77. 
Viziru-Stegărescu 
Ana 

571.01 – Jurnalism i procese mediatice I 
Stepanov Georgeta, conf. univ., dr. hab. 

în t. ale comunicării fr 

78. Gugulan Maria 571.01 – Jurnalism i procese mediatice I 
Stepanov Georgeta, conf. univ., dr. hab. 

în t. ale comunicării zi 

79. Efros-Bujor Natalia 571.02 – Comunicare i rela ii publice I 
Marin Constantin, prof. univ., dr. hab. în 

politologie 
fr 

coala Doctorală de Istorie, Arheologie i Filosofie 

80. Balacan Olesea 611.02 – Istoria românilor (pe perioade) II Dragnev Emil, conf. univ., dr. în istorie zi 

81. Chiosa Sergiu 611.02 – Istoria românilor (pe perioade) II Dragnev Emil, conf. univ., dr. în istorie fr 

82. Cojocaru Victoria 611.02 – Istoria românilor (pe perioade) II Pâslariuc Virgil, conf. univ., dr. în istorie zi 

83. Gîncu Tatiana 611.02 – Istoria românilor (pe perioade) II Dragnev Emil, conf. univ., dr. în istorie fr 

84. 
Malacenco 

Alexandru 
611.02 – Istoria românilor (pe perioade) II Rotaru Liliana, conf. univ., dr. în istorie fr 

85. Baxan Angela 611.03 – Istoria universală (pe perioade) II arov Igor, conf. univ., dr. în istorie fr 

86. Băbălău Vitalie 611.03 – Istoria universală (pe perioade) II arov Igor, conf. univ., dr. în istorie fr 

87. Mistreanu Eugeniu 613.01 – Arheologie II Sava Eugen, conf. univ., dr. hab. în istorie fr 

88. Oscolcova Daria 631.01 – Ontologie şi gnoseologie II 
Saharneanu Eudochia, prof. univ., dr. 

hab. în filosofie 
fr 

89. Ira cu Andrei 631.02 – Filosofie istorică II Caldare Dumitru, conf. univ., dr. hab. în fr 



filosofie 

90. Maftei Vitalie 631.02 – Filosofie istorică II 
Coandă Svetlana, conf. univ., dr. hab. în 

filosofie 
fr 

91. Moga Diana 631.02 – Filosofie istorică II 
Coandă Svetlana, conf. univ., dr. hab. în 

filosofie 
fr 

92. Postolachi Viorel 631.02 – Filosofie istorică II 
Caldare Dumitru, conf. univ., dr. hab. în 

filosofie 
fr 

93. Dumitra  Tatiana 631.04 – Filosofia tiin ei i tehnicii II 
apoc Vasile, prof. univ., dr. hab. în 

filosofie 
zi 

94. Ciachir Lilian 611.02 – Istoria românilor (pe perioade) II 
Gumenîi Ion, conf. univ., dr. hab. în 

istorie 
zi 

95. Dan Radu 611.02 – Istoria românilor (pe perioade) I 
Petrencu Anatol, prof. univ., dr. hab. în 

istorie 
zi 

96. Ghe an Alexandru 611.02 – Istoria românilor (pe perioade) I 
Petrencu Anatol, prof. univ., dr. hab. în 
istorie 

zi 

97. Rusnac Rodion 611.02 – Istoria românilor (pe perioade) I 
Petrencu Anatol, prof. univ., dr. hab. în 
istorie 

fr 

98. Dâmbu Ion 611.02 – Istoria românilor (pe perioade) I 
Petrencu Anatol, prof. univ., dr. hab. în 
istorie 

zi 

99. Vlas Sabina 611.02 – Istoria românilor (pe perioade) I Dragnev Emil, conf. univ., dr. în istorie zi 

100. Rusu Vasile 611.02 – Istoria românilor (pe perioade) I Dragnev Emil, conf. univ., dr. în istorie fr 

101. Bo olin Sergiu 611.02 – Istoria românilor (pe perioade) I Pâslariuc Virgil, conf. univ., dr. în istorie fr 

102. Iuraşco Elena 611.02 – Istoria românilor (pe perioade) I 
Solomon Constantin, prof. univ., dr. hab. 

în politologie 
fr 

103. Gralco Victoria 611.02 – Istoria românilor (pe perioade) I 
Tomule  Valentin, prof. univ., dr. hab. în 

istorie 
fr 

104. Sîrbu Costică 631.01 - Ontologie şi gnoseologie I 
Bogatu Eugenia, conf. univ., dr. în 

filosofie 
zi 

105. Rotaru Igor 631.01 - Ontologie şi gnoseologie I 
Saharneanu Eudochia, prof. univ., dr. 

hab. în filosofie 
fr 

106. 
Trandavilova 

Uliana 
631.01 - Ontologie şi gnoseologie I 

Saharneanu Eudochia, prof. univ., dr. 

hab. în filosofie 
fr 

coala Doctorală de Studii Lingvistice i Literare 

107. Barcaru Victoria 
621.01 – Lingvistică generală; filosofia limbajului; 
psiholingvistică; lingvistică informatizată 

II 
Oglindă Emilia, conf. univ., dr. în 

filologie 
fr 

108. Antoci Cristina 621.06 – Teoria textului; analiza discursului; stilistică II Condrea Iraida, prof. univ., dr. hab. În fr 



filologie 

109. Golomoz Evghenia 622.01 – Literatura română II 
Cazacu Adriana, conf. univ., dr. în 

filologie 
zi 

110. Popovici Dorina 622.01 – Literatura română II au Elena, conf. univ., dr. în filologie fr 

111. Drozdovschi Diana 622.01 – Literatura română II au Elena, conf. univ., dr. în filologie fr 

112. Soltan Doina 622.01 – Literatura română II 
Cazacu Adriana, conf. univ., dr. în 

filologie 
fr 

113. Drumea Svetlana 
621.01 – Lingvistică generală; filosofia limbajului; 
psiholingvistică; lingvistică informatizată 

I 
Oglindă Emilia, conf. univ., dr. în 

filologie 
fr 

114. Ple ca Ana 621.06 – Teoria textului; analiza discursului; stilistică I 
Condrea Iraida, prof. univ., dr. hab. În 

filologie 
fr 

115. Saghin Cristina 621.06 – Teoria textului; analiza discursului; stilistică I Molea Viorica, conf. univ., dr. în filologie zi 

116. Madam Galina 621.06 – Teoria textului; analiza discursului; stilistică I Molea Viorica, conf. univ., dr. în filologie f/r 

117. Galamaga Olga 622.01 – Literatura română I 
Cazacu Adriana, conf. univ., dr. în 

filologie 
zi 

118. urcan Zinaida 622.01 – Literatura română I 
Cazacu Adriana, conf. univ., dr. în 

filologie 
fr 

119. Rotaru Irina 622.01 – Literatura română I au Elena, conf. univ., dr. în filologie fr 

coala Doctorală Studii de Lingvistică Romano-germanică i literatură universală i comparată 

120. Iordan Corina 
621.04 – Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi 
limbaje specializate; traductologie 

II 
aganean Gabriela, conf. univ., dr. în 

filologie 
zi 

121. Popa Victoria 
621.04 – Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi 
limbaje specializate; traductologie 

II 
Grădinaru Angela, conf. univ., dr. în 

filologie 
zi 

122. Solovei Victoria 
621.04 – Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi 
limbaje specializate; traductologie 

II 
aganean Gabriela, conf. univ., dr. în 

filologie 
zi 

123. Zaporojan Ina 
621.04 – Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi 
limbaje specializate; traductologie 

II 
Grădinaru Angela, conf. univ., dr. în 

filologie 
zi 

124. Prisecari Valentina 
621.04 – Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi 
limbaje specializate; traductologie 

II 
Zban  Ludmila, conf. univ., dr. hab. în 

filologie 
zi 

125. Veste Lucia 621.06 – Teoria textului; analiza discursului; stilistică II Gu u Ion, conf. univ., dr. în filologie zi 

126. Vreme Natalia 
621.04 – Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi 
limbaje specializate; traductologie 

I 
Grădinaru Angela, conf. univ., dr. în 

filologie 
zi 

127. Chiriac Nona 621.06 – Teoria textului; analiza discursului; stilistică I Gu u Ion, conf. univ., dr. în filologie zi 

128. Bantea Magdalina 621.06 – Teoria textului; analiza discursului; stilistică I Gu u Ion, conf. univ., dr. în filologie zi 

coala Doctorală Studii de tiințe Juridice 



129. Creciun Natalia 551.01 – Teoria generală a dreptului II 
Negru Andrei, conf. univ., dr. hab. în 

drept 
zi 

130. Zaporojan Corina 552.01 – Drept constitu ional II Aramă Elena, prof. univ., dr. hab. în drept zi 

131. Boico Mariana 552.08 – Drept interna ional i european public II Sîrcu Diana, conf. univ., dr. hab. în drept zi 

132. Levinte Iurie 552.08 – Drept interna ional i european public II Sîrcu Diana, conf. univ., dr. hab. în drept fr 

133. Obadă Constan a 553.01 – Drept civil II Băie u Sergiu, prof. univ., dr. în drept fr 

134. Eni Artiom 554.03 – Drept procesual penal II Roman Dumitru, conf. univ., dr. în drept zi 

135. Obadă Dumitru 554.03 – Drept procesual penal II Dolea Igor, prof. univ., dr. hab. în drept fr 

136. Oganesean Armen 
554.04 – Criminalistică, expertiză judiciară, 
investiga ii operative 

II 
Gheorghi ă Mihai, prof. univ., dr. hab. în 

drept 
fr 

137. Grumeza Diana 554.02 – Criminologie II avga Alina, conf. univ., dr. în drept zi 

138. Josanu Cristina 551.01 – Teoria generală a dreptului I 
Negru Andrei, conf. univ., dr. hab. în 

drept 
zi 

139. Cristea Măndi a 552.02 – Drept administrativ I 
Cârna  Teodor, prof. univ., dr. hab. în 

drept 
zi 

140. Cojocaru Violeta 554.01 – Drept penal i execu ional penal I Manea Vladislav, conf. univ., dr. în drept fr 

141. Popenco Adrian 554.01 – Drept penal i execu ional penal I E anu Adriana, conf. univ., dr. în drept fr 

142. 
Ro u Carmen-

Elena 
554.01 – Drept penal i execu ional penal I 

Dumneanu Ludmila, conf. univ., dr. în 
drept 

zi 

143. Roman Daniela 554.01 – Drept penal i execu ional penal I Moraru Victor, prof. univ., dr. în drept zi 

 

Studen ii-doctoranzi care îşi fac studiile în bază de contract contra plată – 70. 

 

 

 

 



Forma 7.1.  

Anexă la Raportul de activitate al  
Universității de Stat din Moldova 

 

DATE  

privind deplasările şi stagiile cercetătorilor organiza iei din sfera ştiin ei şi inovării peste hotare  
în anul 2016 

 

Nr. 

d/o 

Numele, prenumele, 

gradul şi titlul 
ştiin ific, 

anul naşterii 

ara, denumirea 
organiza iei vizitate 

Scopul vizitei, contribu ia la 
realizarea activită ilor din cadrul 
proiectului (de indicat proiectul); 

contribu ia la realizarea 
activită ilor  din cadrul 

organiza iei 

Termenul 

deplasării 

1. Palamarciuc Tatiana, 

dr., a.n. 1984 

 

Or. Bordeaux, Fran a 

Universit. Bordeaux, 

CRPP-Centre de 

Recherche Paul 

Pascal 

Efectuarea cercetărilor ştiin ifice 
la utilaje moderne. 

 

 

 

 

 

 

20.01.2016 

– 

20.04.2016 

2. Bulimaga Tatiana,  

a.n.1973 

Bruxelles, Belgia Participare la Seminarul 

„Attracting skilled researchers 
through a strengthened Human 

Resource Strategy”, 
Cheltuielile sunt rambursate de 

către Comisia Europeană 

27.01.2016 

– 

29.01.2016 

3. Palamarciuc Oleg, dr., 

a.n. 1985 

 

Or. Bordeaux, Fran a 

CNRS-Centre de 

Recherche Paul 

Pascal 

Măsurări magnetice, 
electrochimice, 

Pr. 15.817.02.28F, 

16.819.02.02F 

26.02.2016 

– 

07.03.2016 

4. Duca Dumitru, 

masterand. 

a.n.1993 

Or. Iaşi, România 

Universitatea 

„Al.I.Cuza” 

Efectuarea măsurărilor, 
Pr. Pr. 15.817.02.39A 

18.02.2016 

– 

20.02.2016 

5. Covaliov Victor, dr., 

a.n.1936 

Or.Moscova, Rusia  Particip. la Salonul Inter-al de 

Inven ii şi Tehnologii 
Inova ionale „Arhimede-2016” 

Pr. 15.820.18.03.09.STCU, Bonus 

european 2015 

29.03.2016 

– 

02.04.2016 

6. Trofim Alina, dr., 

a.n.1980 

Or.Cluj-Napoca, 

România, Universit. 

Tehnică 

Particip. la Salonul Inter-al al 

Cercetării, Inovării şi Inventicii 
„Proinvent” 

Pr. 15.817.02.36A 

21.03.2016 

– 

26.03.2016 

7. Bulimaga Tatiana,  

a.n.1973 

Or. Iaşi, România 

Universitatea 

„Al.I.Cuza” 

Colaborarea cu partea română 
pentru scrierea unui proiect 

comun Moldova-România 2016, 
Cheltuieli de partea-gazdă 
(cazarea), 

Cont „712”. 

23.03.2016 

– 

25.03.2016 

8. Gulea Aurelian, 

academician, a.n.1946 

Geneva, Elve ia Participare la Salonul de 

Inventică, 
Pr. 15.817.02.24F 

11.04.2016 

– 

20.04.2016 

9. Bulimaga Tatiana,  

a.n.1973 

Or. Praga, Cehia Participare la Seminarul 

subregional dedicat Politicii de 

Propriet. Intelectuală a 
Universită ilor şi a Institu iilor de 

20.04.2016 

– 

23.04.2016 



cercetare, 

OMPI 

10. Dobrojan Sergiu, dr., 

a.n.1984 

Or. Sibiu, România, 
Academia For elor 
Terestre „Nicolae 
Bălcescu” 

Participare la Prima Edi ie a 
Salonului Na ional cu Participare 
Intern-lă a Inovării şi Cercetării 
Ştiin ifice Studen eşti „Cadet 
INOVA′16”, 
Pr. 15.817.02.36A 

13.04.2016 

– 

17.04.2016 

11. Palamarciuc Oleg, dr., 

a.n. 1985 

 

Or. Suceava, România 

Univ. „Ştefan cel 
Mare” 

Pregătirea unui proiect de 
participare în programul H 2020, 
Grant CE 2014/346-992 (AŞM) 

18.04.2016 

– 

23.04.2016 

12. Duca Dumitru, 

masterand. 

a.n.1993 

Or. Iaşi, România 

Universitatea 

„Al.I.Cuza” 

Măsurări la instala ia de XRD şi 
XPS, 

Pr. 15.817.02.39A 

22.04.2016 

– 

23.04.2016 

13. Untila Dumitru, 

doctorand, a.n. 1988 

Or.Lille, Fran a, 
Palais des Congrès de 
Lille 

Particip. la conferin a „E-MRS 

Spring Meeting 2016” 

Pr. 15.817.02.34A, 

Cont extrabugetar 710 

01.05.2016 

– 

07.05.2016 

14. Vatavu Sergiu, dr., 

conf. univ.  

a.n. 1977 

Or.Lille, Fran a, 
Palais des Congrès de 
Lille 

Particip. la conferin a „E-MRS 

Spring Meeting 2016” 

Din contul organizatorilor 

01.05.2016 

– 

07.05.2016 

15. Palamarciuc Tatiana, 

dr., a.n. 1984 

Palamarciuc Oleg, dr., 

a.n. 1985 

Or. Cluj-Napoca, 

România, 
Univ. „Babeş-Bolyai” 

Participare la Conferin a tinerilor 
cercetători, 
Pr. 15.817.02.28F, 15.819.02.04F, 

16.819.02.02F 

12.05.2016 

– 

16.05.2016 

16. Dandara Otilia, 

dr.hab., 

a.n.1965 

 

Or. Suceava, 

România,  

or. Cernău i, Ucraina 

Participare la Conferin a 
Ştiin ifică Interna ională,  
Pr. 15.817.06.23F 

11.05.2016 

– 

14.05.2016 

17. Şevciuc Maia, dr., 
conf. univ. 

a.n. 1965 

Or. Suceava, 

România,  
or. Cernău i, Ucraina 

Participare la Conferin a 
Ştiin ifică Interna ională,  
Pr. 15.817.06.23F 

11.05.2016 

– 

14.05.2016 

18. Buzatu Radu, 

doctorand, 

a.n.1989 

Or. Baia-Mare, 

România 

Participare la cea de-a XX-a 

Conferin ă anuală a Societă ii de 
Ştiin e Matematice din România,  
Pr. 15.817.02.37A 

18.05.2016 

– 

23.05.2016 

19. Gu u Valeriu, 

a.n.1956 

 

Or. Baia-Mare, 

România 

Participare la Conferin a 
Na ională a Societă ii de Ştiin e 
Matematice din România,  
Pr. 15.817.02.26F 

18.05.2016 

– 

23.05.2016 

20. Rusu Galina, dr.,conf. 

univ., a.n.1979 

Or. Baia-Mare, 

România 

Participare la Conferin a 

Na ională a Societă ii de Ştiin e 
Matematice din România,  
Pr. 15.817.02.26F 

18.05.2016 

– 

23.05.2016 

21. Perjan Andrei, 

dr.hab., prof.univ., 

a.n.1948 

 

Or. Baia-Mare, 

România 

Participare la Conferin a 
Na ională a Societă ii de Ştiin e 
Matematice din România,  

Pr. 15.817.02.26F 

18.05.2016 

– 

23.05.2016 

22. Cojocari Ludmila, dr., 

conf.univ., a.n. 1970 

Or. Cluj-Napoca, 

România, 
Univ. „Babeş-Bolyai” 

Participare la a IV-a edi ie a 
Simpoz. Seminaului de 

Antropologie Istorică, 
Contract de grant nr. 34/Bonus 

European  

01.06.2016 

– 

06.06.2016 

23. Bolboceanu Eleonora, 

a.n. 1950 

Or. Iaşi, România Participare la Expozi ia Europeană 
a Cercetării şi Inovării „Euroinvent 

- 2016”, edi ia a VIII-a. 

20.05.2016 



24. Trofim Alina, dr., 

a.n.1980 

Or. Timişoara, 
România 

Participare la Salonul 

Interna ional de Inven ii şi 
Inova ii „Traian Vuia”,  
Pr. 15.817.02.36A 

24.05.2016 

– 

28.05.2016 

25. Bulimaga Tatiana,  

a.n.1973 

Or. Berlin, Germania Participare la Workshop-ul on 

Danube Funding Coordination 

Network. 

29.05.2016 

– 

01.06.2016 

26. Turchină Tatiana, 

lector, 

a.n.1970 

 

Or. Sibiu, România, 
Asocia ia pentru 
cercetări calitative şi 
interculturale 

Participare la Congresul 

Interna ional „Cercetarea modernă 
în ştiin ele sociale, educa ie şi 
sănătate. Cercetarea cantitativă vs. 
Calitativă. Perspective 

interdisciplinare în vederea 
prezentării şi diseminării studiului 
realizat în cadrul proiectului”, 
Pr. 15.817.06.06.A 

03.06.2016 

– 

05.06.2016 

27. Pascari Rodica, lector, 

a.n.1986 

 

Or. Sibiu, România, 
Asocia ia pentru 
cercetări calitative şi 
interculturale 

Participare la Congresul 

Interna ional „Cercetarea modernă 
în ştiin ele sociale, educa ie şi 
sănătate. Cercetarea cantitativă vs. 
Calitativă. Perspective 
interdisciplinare în vederea 
prezentării şi diseminării studiului 
realizat în cadrul proiectului”, 
Pr. 15.817.06.06.A 

03.06.2016 

– 

05.06.2016 

28. Şaitan Viorica, lector, 
a.n. 1976 

Or. Sibiu, România, 
Asocia ia pentru 
cercetări calitative şi 
interculturale 

Participare la Congresul 

Interna ional „Cercetarea modernă 
în ştiin ele sociale, educa ie şi 
sănătate. Cercetarea cantitativă vs. 
Calitativă. Perspective 
interdisciplinare în vederea 
prezentării şi diseminării studiului 
realizat în cadrul proiectului”, 
Pr. 15.817.06.06.A 

03.06.2016 

– 

05.06.2016 

29. Nagacevschi Tatiana, 

dr., conf.univ., 

a.n.1959 

 

Or. Bucureşti, 
România, Universit. 
de Ştiin e Agricole şi 
Mediicnă Veterinară 

Participare la Conferin a 
Interna ională „Agriculture, life. 
Life Agriculture”  
Contract nr. 1C/2016 pentru 

prestarea serviciilor de cercetări 
ştiin ifice din 21 martie 2016 

09.06.2016 

– 

11.06.2016 

30. Jigău Gheorghe, dr.,     
conf.univ., a.n.1952 

 

Or. Bucureşti, 
România, Universit. 
de Ştiin e Agricole şi 
Mediicnă Veterinară 

Participare la Conferin a 
Interna ională „Agriculture, life. 
Life Agriculture”  
Contract nr. 1C/2016 pentru 

prestarea serviciilor de cercetări 
ştiin ifice din 21 martie 2016 

09.06.2016 

– 

11.06.2016 

31. Sîrbu Parascovia, 
dr.,conf.univ., a.n. 

1959 

Or. Moscova, Rusia, 

Universit. 

„M.V.Lomonosov” 

Participare la Seminarul 

Interna ional „Matematică 
Discretă şi Aplicările ei”, ed. A 
12-a, dedicată memoriei acad. 
O.B. Lupakov, 

Pr. 15.817.02.26F 

20.06.2016 

– 

24.06.2016 

32. Damian Florin, dr. 

conf., a.n. 1963 

Or. Moscova, Rusia, 

Universit. 

„M.V.Lomonosov”, 
Institutul Steklov de 

Matematică al AŞ din 

Participare la Seminarul 

Interna ional „Discrete 
Mathematics and Applications”, 
Worlshop-ul „Quantum 
Topology” 

21.06.2016 

– 

24.06.2016 



Rusia Pr. CERIM 

33. Covaliova Olga, 

dr.hab., a.n. 1960 

Or. Iaşi, România, 
Universit. Tehnică 
„Gh. Asachi” 

Participare la al XX-lea Salon 

Interna ional  de Cercetări, 
Inven ii şi Transfer Tehnologic 
„Inventica-2016”, 
Pr.15.820.18.03.09.STCU/5998 

29.06.2016 

– 

03.07.2016 

34. Damian Florin, dr. 

conf., a.n. 1963  

 

Or. Berlin, Germania Participare la al 7-lea Congres 

European al Matematicienilor 

17.07.2016 

– 

22.07.2016 

35. Rusu Galina, dr.,conf. 

univ., a.n.1979 

 

Or. Berlin, Germania Participare la al 7-lea Congres 

European al Matematicienilor, 

Cont trezorerial „503”-ştiin a 

17.07.2016 

– 

22.07.2016 

36. Sîrbu Parascovia, 
dr.,conf.univ., a.n. 

1959 

Or. Berlin, Germania Participare la al 7-lea Congres 

European al Matematicienilor. 

17.07.2016 

– 

22.07.2016 

37. Lazari Alexandru, 

dr.,a.n. 1985 

Iaşi, România  Participare la Colocviul Franco-

Român de Matematică Aplicată, 
Pr. 15.819.02.02F 

24.08.2016 

– 

29.08.2016 

38. Cojocari Ludmila, dr., 

conf.univ., a.n. 1970 

Jud. Vâlcea, România, 
Muzeul Memorial 

„Nicolae Bălcescu” 

Participare la conferin a ştiin ifică 
„Lan ul genera iilor: sensibilită i, 
gusturi şi proiecte patrimoniale la 
români”, 
Grant nr.34/Bonus 

02.09.2016 

– 

05.09.2016 

39. Lazari Alexandru, 

dr.,a.n. 1985 

Craiova, România  Participare la a XXIV-a 

Conferin ă Anuală de Matematică 
Aplicată şi Industrială CAIM-

2016, 

Pr. 15.819.02.02F 

14.09.2016 

– 

19.09.2016 

40. Covaliova Olga, 

dr.hab., a.n. 1960 

Varşovia, Polonia, 
Universit, 

Tehnologică din 
Varşovia 

Participare la al X-lea 

International Warshaw Invention 

Show – IWIS-2016, 

Pr. 15.820.18.03.09.STCU/5998 

09.10.2016 

– 

15.10.2016 

41. Buzatu Radu, 

doctorand, 

a.n.1989 

Or. Craiova, România 

Universitatea din 

Craiova 

Participare la Conferin a CAIM-

2016,  

Pr. 15.817.02.37A 

14.09.2016 

– 

19.09.2016 

42. Gumenîi Ion, dr. hab., 
conf. univ., a.n.1972 

Or. Neam , România 

Centrul de Protec ie a 
patrimoniului cultural, 

mănăstirea Neam  şi 
Secu 

Investiga ii în biblioteca 
mănăstirii Secu, Coraborarea 
textelor, fotocopierea 

manuscriselor, compararea cu 

exemplarele aflate la ANRM, 

Pr. 15.817.06.22F 

19.09.2016 

– 

25.09.2016 

43. Petrencu Anatol, dr. 

hab., prof. univ.,  

a.n. 1954 

Cluj-Napoca, 

România 

Participare la Congresul Na ional 
al Istoricilor Români, 
Pr. 15.817.06.22F 

23.08.2016 

– 

28.08.2016 

44. Jigău Gheorghe, dr.,     
conf.univ., a.n.1952 

 

Or. Iaşi, România 

Universitatea 

„Al.I.Cuza” 

Participare la Simpozionul 

Interna ional „Factori şi procese 
din zona temperată”, 
Pr. 15.817.02.36A, Contract 

economic 2C/2016 

15.09.2016 

– 

17.09.2016 

45. Gatman Gheorghe, 

a.n.1990 

Or. Iaşi, România 

Universitatea 

„Al.I.Cuza” 

Participare la Simpozionul 

Interna ional „Factori şi procese 
din zona temperată”, 
Pr. 15.817.02.36A, Contract 

economic 2C/2016 

15.09.2016 

– 

17.09.2016 

46. Blidari Anton, 

a.n.1983 

Or. Iaşi, România 

Universitatea 

Participare la Simpozionul 

Interna ional „Factori şi procese 
15.09.2016 

– 



 „Al.I.Cuza” din zona temperată”, 
Pr. 15.817.02.36A, Contract 

economic 2C/2016 

17.09.2016 

47. Lavionova-Cojocari 

Inga, doctorand, 

a.n.1988 

 

Or. Craiova, România 

Universitatea din 

Craiova 

Participare la Conferin a de 
Matematică Aplicată şi Industrială 
CAIM-2016, 

Pr. 15.817.02.26F 

15.09.2016 

– 

17.09.2016 

48. Ceban Dina, lector 

asistent, a.n.1988 

Or. Craiova, România 

Universitatea din 

Craiova 

Participare la Conferin a de 

Matematică Aplicată şi Industrială 
CAIM-2016, 

Pr. 15.817.02.26F 

15.09.2016 

– 

17.09.2016 

49. Cojocaru Ludmila, 

dr., conf.univ., a.n. 

1970 

Kiev, Ucraina, 

 

Participare la Simpozionul 

Interna ional „Contested 
Memories of the Difficult Past 

Eastern Europe and Its History pf 

the 20th Century”, organizată de 
Funda ia German Federal Agency 
for Civic Education, Germania 

Bonus European, contract de grant 

34/Bonus 

30.09.2016 

– 

02.10.2016 

50. Gon a Maria, dr.hab, 
prof.univ., a.n. 1948 

Or. Bucureşti, 
România 

Institutul Na ional de 

Cercetare-Dezvoltare 

pentru Ecologie 

Industrială 

Particip. la Simpoz. In-l „Mediul 
şi Industria”, 
Pr. 15.817.02.35A 

11.10.2016 

–15.10.2016 

51. Palamarciuc Oleg, dr., 

a.n. 1985 

 

Or. Suceava, România 

Univ. „Ştefan cel 
Mare” 

Participare în cadrul Atelierului 

Workshop on sensors and High 

Energy Physics application and 

models, 

Pr. 16.80012.02.02F, 

15.817.02.28F 

20.10.2016 

–22.10.2016 

52. Moşneaga Valeriu, 
dr.hab., prof.univ., 

a.n. 1955 

Or.Kazan, Rusia Participare la Simpozionul 

societă ii ruse a politologilor,  

Pr. 15.817.06.21F 

10.11.2016 

–13.11.2016 

53. Palamarciuc Oleg, dr., 

a.n. 1985 

 

Or. Iaşi, România 

Universitatea 

„Al.I.Cuza” 

Participare la Conferin a Facultă ii 
de Chimie, 

Pr. 15.817.02.28F 

28.10.2016 

–29.10.2016 

54. Stratulat Elena, 

dr., a.n. 1975 

Or. Iaşi, România 

Universitatea 

„Al.I.Cuza” 

Participare la Conferin a Facultă ii 
de Chimie, 

Pr. 15.817.02.28F 

28.10.2016 

–29.10.2016 

55. Palamarciuc Tatiana, 

dr., a.n. 1984 

 

Or. Iaşi, România 

Universitatea 

„Al.I.Cuza” 

Participare la Conferin a Facultă ii 
de Chimie, 

Pr. 15.819.02.04F 

28.10.2016 

–29.10.2016 

56. Dîru Mariana, dr., 
a.n.1980 

Or. Iaşi, România 

Universitatea 

„Al.I.Cuza” 

Participare la Conferin a Facultă ii 
de Chimie, 

Pr. 15.819.02.04F 

28.10.2016 

–29.10.2016 

57. Covaliov Victor, dr., 

a.n.1936 

 

Or. Bucureşti, 
România 

Institutul Na ional de 
Cercetare-Dezvoltare 

pentru Ecologie 

Industrială (ECOIND) 

Participare la Conferin a 
„Priorită ile chimiei pentru o 
dezvoltare durabilă”, ICECHIM 

23.10.2016 

–30.10.2016 

58. Covaliova Olga, 

dr.hab., a.n. 1960 

Or. Bucureşti, 
România 

Institutul Na ional de 
Cercetare-Dezvoltare 

Participare la Conferin a 
„Priorită ile chimiei pentru o 
dezvoltare durabilă”, ICECHIM 

23.10.2016 

–30.10.2016 



pentru Ecologie 

Industrială (ECOIND) 
 

59. Condrea Iraida, 

dr.hab., prof.univ., 

a.n. 1949 

Iaşi, România  Participare la Simpozionul 

Interna ional „Explorări în tradi ia 
biblică românească şi europeană” 
edi ia a VI-a,  

Pr. 15.817.06.07A 

26.10.2016 

–29.10.2016 

60. Robu Ştefan, 
dr.,conf.univ.,a.n.1948 

Or. Bucureşti, 
România 

ICECHIM al AŞ din 
România 

Participare la Simpozionul 

Interna ional PRIOCHEM-2016, 

Pr. 15.817.02.39A 

25.10.2016 

–28.10.2016 

61. Cataranciuc Sergiu, 

dr.hab., 

conf.univ.,a.n.1957 

Or. Cernău i, 
Ucraina, Universitatea 

Na ională din Cernău i 
„Iu. Fedkovici” 

Participare la Conferin a 
„Physical and Technological 

problems of transmission of 

information in infocommunication 

systems”, 
Pr. 15.820.18.02.03/B, 

 15.817.02.37A 

03.11.2016 

–07.11.2016 

62. Cojocari Ludmila, dr., 

conf.univ., a.n. 1970 

Vilnius, Lituania Participare la workshopul 

interna ional „Remember the 

Soviet repression: 25 years after”, 
organizat de Funda ia Konrad 
Adenauer din Lituania şi Belarus, 
Pr. 15.857.06.02F 

03.11.2016 

–06.11.2016 

63. Cojocari Ludmila, dr., 

conf.univ., a.n. 1970 

Or. Craiova, România 

 

Participare la Conferin a na ională 
„Cultura populară la români: 
religios şi folcloric”, organizată de 
Grupul de Istorie Culturală de la 
Institutul de Cercetări Socio-

umane „C.S.Nicolaescu Plopşor” 
al Academiei Române, filiala 
Craiova 

Pr. Pr. 15.857.06.02F 

10.11.2016 

–13.11.2016 

64. Moşneaga Valeriu, 
dr.hab., prof.univ., 

a.n. 1955 

Or.Trnava, Slovacia 

Universit. Cyril and 

Methodius 

Stabilirea rela iilor cu cercet. din 
Slovacia, discutarea proiectului 

comun,  

Pr. 15.817.06.21F 

21.11.2016 

–25.11.2016 

65. Gu u Vladimir, 
dr.hab.,prof.univ, 

a.n.1953 

Or. Orlando, Florida, 

SUA 

Participare la Simpoz. Intern-al 

„Educa ia adul ilor şi formarea 
continuă”, participare la 
ceremonia de înscriere în galeria 
pedagogilor de performan ă pe 
plan mondial, 

Pr. 15.817.06.32F 

11.11.2016 

–17.11.2016 

66. Gulea Aurelian, 

academician, a.n.1946 

Or. Bruxelles, Belgia Participare la lucrările Salonului 
de Inova ii, Cercetări şi noi 
Propduse, 

Pr. 15.817.02.24F, 

16.00353.50.02A 

15.11.2016 

–22.11.2016 

67. Paladi Florentin, 

dr.hab., prof. univ., 

a.n. 1971 

 

Or. Iaşi, România, 
Universitatea 

„Al.I.Cuza” 

Vizită de documentare în vederea 
elaborării metodologiei pentru 
analiza internă şi definitivarea 
chestionarului, 

Pr. 16.80013.0807.23/Ro 

09.11.2016 

–12.11.2016 

68. urcanu Cristina, 

a.n.1981 

Or. Iaşi, România, 
Universitatea 

Vizită de documentare în vederea 
elaborării metodologiei pentru 

09.11.2016 

–12.11.2016 



„Al.I.Cuza” analiza internă şi definitivarea 
chestionarului, 

Pr. 16.80013.0807.23/Ro 

69. Baltag Ana, a.n.1992 Or. Iaşi, România, 
Universitatea 

„Al.I.Cuza” 

Vizită de documentare în vederea 
elaborării metodologiei pentru 

analiza internă şi definitivarea 
chestionarului, 

Pr. 16.80013.0807.23/Ro 

09.11.2016 

–12.11.2016 

70. Savva Marianna, 

a.n.1990 

Or. Iaşi, România, 
Universitatea 

„Al.I.Cuza” 

Vizită de documentare în vederea 
elaborării metodologiei pentru 
analiza internă şi definitivarea 
chestionarului, 

Pr. 16.80013.0807.23/Ro 

09.11.2016 

–12.11.2016 

71. Bulimaga Tatiana, a.n. 

1973 

Or. Iaşi, România, 
Universitatea 

„Al.I.Cuza” 

Vizită de documentare în vederea 
elaborării metodologiei pentru 
analiza internă şi definitivarea 

chestionarului, 

Pr. 16.80013.0807.23/Ro 

09.11.2016 

–12.11.2016 

72. Jalencu Marian, dr., 

conf. univ., a.n.1970 

Or. Iaşi, România, 
Universitatea 

„Al.I.Cuza” 

Vizită de documentare în vederea 
elaborării metodologiei pentru 
analiza internă şi definitivarea 

chestionarului, 

Pr. 16.80013.0807.23/Ro 

09.11.2016 

–12.11.2016 

73. Cre u Raisa, a.n. 1959 Or. Iaşi, România, 
Universitatea 

„Al.I.Cuza” 

Vizită de documentare în vederea 
elaborării metodologiei pentru 
analiza internă şi definitivarea 
chestionarului, 

Pr. 16.80013.0807.23/Ro 

09.11.2016 

–12.11.2016 

74. Spînu Lilia, a.n. 1975 Or. Iaşi, România, 
Universitatea 

„Al.I.Cuza” 

Vizită de documentare în vederea 
elaborării metodologiei pentru 
analiza internă şi definitivarea 
chestionarului, 

Pr. 16.80013.0807.23/Ro 

09.11.2016 

–12.11.2016 

75. Gorceac Leonid, dr., 

a.n. 1942 

Or. Iaşi, România, 
Universitatea 

„Al.I.Cuza” 

Vizită de documentare în vederea 
elaborării metodologiei pentru 
analiza internă şi definitivarea 
chestionarului, 

Pr. 16.80013.0807.23/Ro 

09.11.2016 

–12.11.2016 

76. Bulimaga Tatiana, a.n. 

1973 

 

Or.Saarbruken, 

Germania, 

Saarland University 

Participare la „Erasmul+ Traning 
Week”, 
Cheltuieli din partea gazdelor 

20.11.2016 

–26.11.2016 

77. Moşneaga Valeriu, 
dr.hab., prof.univ., 

a.n. 1955 

Or. Budapesta, 

Ungaria, 

Universit. Central 

Europeană 

Participare la seminat-trening, 

consulta ii cu specialiştii în 
problemele formării diasporei în 
spa iul post sovietic în cadrul 
proiectului „Migra ia şi 
securitatea în spa iul post 
sovietic” 

Pr. 15.817.06.21F 

04.12.2016 

–08.12.2016 

78. Palamarciuc Oleg, dr., 

a.n. 1985 

Or. Viena, Austria, 

Universit. din Viena 

Efectuarea cercetărilor, 
Pr. H2020 (AŞM) 

07.12.2016 

–11.12.2016 

79. Grigoriu Nicolae, dr., 

a.n.1988 

Or. Cluj-Napoca, 

România, Universit. 
Babeş-Bolyai 

Vizită de documentare ştiin ifică, 
discu ii asupra rezultatelor 

ob inute în cadrul proiectului 
comun, stabilirea colaborării 
ştiin if. bilaterale, 
Pr. 15.819.02.02F 

15.12.2016 

–19.12.2016 



80. Bulimaga Tatiana, a.n. 

1973 

 

Or. Vilnus, Lituania, 

Lithunian Innovation 

Center 

Schimb de experien ă li 
colaborare în vederea dezvoltării 
Re elei de mentorat şi stabilirii 
contractelor de colaborare. 

11.12.2016 

–15.12.2016 

81. Cre u Raisa, a.n. 1959 

 

Or. Vilnus, Lituania, 

Lithunian Innovation 

Center 

Schimb de experien ă li 
colaborare în vederea dezvoltării 
Re elei de mentorat şi stabilirii 
contractelor de colaborare. 

11.12.2016 

–15.12.2016 

82. Jalencu Marian, dr., 

conf. univ., a.n.1970 

 

Or. Vilnus, Lituania, 

Lithunian Innovation 

Center 

Schimb de experien ă li 
colaborare în vederea dezvoltării 
Re elei de mentorat şi stabilirii 

contractelor de colaborare. 

11.12.2016 

–15.12.2016 

83. Balmuş Andone 
Mihaela, a.n. 1974 

Or. Vilnus, Lituania, 

Lithunian Innovation 

Center 

Schimb de experien ă li 
colaborare în vederea dezvoltării 
Re elei de mentorat şi stabilirii 
contractelor de colaborare. 

11.12.2016 

–15.12.2016 

84. Cataranciuc Sergiu, 

dr.hab., 

conf.univ.,a.n.1957 

Or. Braşov, România, 
Universit. 

„Transilvania”, 
Academia for elor 
aeriene „H. Coandă” 

Prezentarea rezultatelor ştiin ifice 
ob inute în cadrul proiectului, 
stabilirea unor contacte pentru 

pregătirea unui proiect comun de 
cercetare, 

Pr. 15.817.02.37A 

25.12.2016 

–29.12.2016 

85. Bulimaga Tatiana, a.n. 

1973 

 

Or. Piatra-Neam , 
România 

Participare la Seminarul destinat 

Punctelor Locale de Contact 

EURAXESS cu tematica „The 
management of human 

resources”, 
Cheltuieli suportate de Centrul 

EURAXESS Moldova 

18.12.2016 

–23.12.2016 

86. Rudacov Serghei, a.n. 

1966 

Or. Sankt-Petersburg, 

Rusia, Institutul de 

Cercetări a Plantelor 
„N.Vavilov” (VIR) 

Selectarea şi examinarea calită ii 
materialului semincer al plantelor 

studiate din colec ia Institutului 
(VIR), cercetarea comună a 
izoenzimelor endogene ca semne 

biochimice pentru cartografierea 

QTL, 

Pr. 15.817.05.02.F 

17.12.2016 

–27.12.2016 

 

 



Forma 7.2.  

DATE  

privind vizitele savan ilor şi specialiştilor de peste hotare în anul 2016 

 
Nr. d/o Numele, 

prenumele, 

gradul şi titlul 
ştiin ific, 

ale savantului 

ara şi denumirea 
organiza iei în care 
activează savantul 

Scopul vizitei. Descrierea 

succintă a activită ilor (realizarea 
proiectelor  comune,  stagiu, 

participări la manifestări 
ştiin ifice) 

Termenul vizitei 

1.  Paul Nistor, 

cercet. Ştiin . 
Dr. 

Universitatea 

„Al.I.Cuza”, Iaşi  
Documentare  10 zile  

2.  Bogdan 

Ceobanu, conf. 

univ.dr. 

Universitatea 

„Al.I.Cuza”, Iaşi 
Documentare 15 zile 

3.  Corneliu 

Ciucanu , 

cercet. Şt. Dr. 

Universitatea 

„Al.I.Cuza”, Iaşi 
Documentare 10 zile 

4.  Sorin Şipoş, 
Prof. Univ. Dr.  

Universitatea 

Oradea 

Documentare 10 zile 

5.  Gabriel Moisa, 

Prof. Univ. Dr.  

Universitatea 

Oradea 

Documentare 10 zile 

6.  Bogdan 

Ceobanu, conf. 

univ.dr. 

Universitatea 

„Al.I.Cuza”, Iaşi 
Documentare 7 zile 

7.  Ina Kubay conf. 

univ.dr.  

Universitatea din 

Cernău i  
Documentare 10 zile 

8.  Nadiia Bureiko 

conf. univ.dr. 

Universitatea din 

Cernău i 
Documentare 10 zile 

9.  Serhii Berezin 

cercet. Ştiin . 
Dr. 

Arhivele Na ionale 
din Odesa  

Documentare 10 zile 

10.  Teresė Birutė 
Burauskaitė 

 

Lituania, 

The Genocide and 

Resistance 

Research Centre of 

Lithuania  

Schimb de experiență 

Participare la conferința 
tiințifică bilaterală „Memoria ca 

patrimoniu cultural în Lituania i 
Moldova. Experien a cercetărilor 
şi valorificării memoriei 
victimelor regimurilor totalitare 

şi ocupa iei sovietice”,  
2-3 decembrie 2016, USM   

1-3 decembrie 2016 

11.  Eugenijus 

Peikštenis 

 

Lituania, 

The Genocide 

Victims Museum 

from Vilnius 

 

Schimb de experiență 

Participare la conferința 
tiințifică bilaterală „Memoria ca 

patrimoniu cultural în Lituania i 
Moldova. Experien a cercetărilor 
şi valorificării memoriei 
victimelor regimurilor totalitare 

şi ocupa iei sovietice”,  
2-3 decembrie 2016, USM   

1-3 decembrie 2016 

12.  Gintarė 
Jakubonienė 

 

Lituania, 

The Genocide and 

Resistance 

Research Centre of 

Lithuania  

Schimb de experiență 

Participare la conferința 
tiințifică bilaterală „Memoria ca 

patrimoniu cultural în Lituania i 
Moldova. Experien a cercetărilor 
şi valorificării memoriei 

1-3 decembrie 2016 



victimelor regimurilor totalitare 

şi ocupa iei sovietice”,  
2-3 decembrie 2016, USM   

13.  Edita 

Jankauskienė 

 

Lituania, 

The Genocide and 

Resistance 

Research Centre of 

Lithuania  

Schimb de experiență 

Participare la conferința 
tiințifică bilaterală „Memoria ca 

patrimoniu cultural în Lituania i 
Moldova. Experien a cercetărilor 
şi valorificării memoriei 
victimelor regimurilor totalitare 

şi ocupa iei sovietice”,  
2-3 decembrie 2016, USM   

1-3 decembrie 2016 

14.  Kavruk Valeri, 

dr. 

România, Muzeul 

Național al 
Carpaților 

Răsăriteni, Sfântu 
Gheorghe. 

Colloquium-ul de vară moldo-

româno-ucrainean „Fortifica iile 
din epoca fierului în spa iul tiso-

nistrean (dedicat aniversării a 
70-a de la începutul cercetărilor 
arheologice la cetatea Saharna 

Mare) (14-17 iulie 2016, 

Saharna). 

 

14-17 iulie 2016 

15.  tefan Dan, dr. România, Muzeul 
Național al 
Carpaților 

Răsăriteni, Sfântu 
Gheorghe. 

Colloquium-ul de vară moldo-

româno-ucrainean „Fortifica iile 
din epoca fierului în spa iul tiso-

nistrean (dedicat aniversării a 

70-a de la începutul cercetărilor 
arheologice la cetatea Saharna 

Mare) (14-17 iulie 2016, 

Saharna). 

14-17 iulie 2016 

16.  tefan Maria-

Magdalena, dr. 

România, Muzeul 
Național al 
Carpaților 

Răsăriteni, Sfântu 
Gheorghe. 

Colloquium-ul de vară moldo-

româno-ucrainean „Fortifica iile 
din epoca fierului în spa iul tiso-

nistrean (dedicat aniversării a 
70-a de la începutul cercetărilor 
arheologice la cetatea Saharna 

Mare) (14-17 iulie 2016, 

Saharna). 

 

14-17 iulie 2016 

17.  Sîrbu Valeriu, 
dr. 

România, Muzeul 
Brăilei Carol I. 

Colloquium-ul de vară moldo-

româno-ucrainean „Fortifica iile 
din epoca fierului în spa iul tiso-

nistrean (dedicat aniversării a 
70-a de la începutul cercetărilor 
arheologice la cetatea Saharna 

Mare) (14-17 iulie 2016, 

Saharna). 

 

14-17 iulie 2016 

18.  Zirra Vlad 

Vintilă, dr. 
România, Institutul 
de Arheologie V. 

Pârvan al 

Academiei 

Române, Bucure ti. 

Colloquium-ul de vară moldo-

româno-ucrainean „Fortifica iile 
din epoca fierului în spa iul tiso-

nistrean (dedicat aniversării a 
70-a de la începutul cercetărilor 
arheologice la cetatea Saharna 

Mare) (14-17 iulie 2016, 

Saharna). 

14-17 iulie 2016 

19.  Ridush Bogdan, 

dr. 

Ucraina, 

Universitatea 

Colloquium-ul de vară moldo-

româno-ucrainean „Fortifica iile 
14-17 iulie 2016 



Națională din 
Cernăuți. 

din epoca fierului în spa iul tiso-

nistrean (dedicat aniversării a 
70-a de la începutul cercetărilor 
arheologice la cetatea Saharna 

Mare) (14-17 iulie 2016, 

Saharna). 

20.  Ursulescu 

Nicolae, dr. 

România, 
Universitatea „Al. 
I. Cuza” din Ia i 

Colloquium-ul de vară moldo-

româno-ucrainean „Fortifica iile 
din epoca fierului în spa iul tiso-

nistrean (dedicat aniversării a 
70-a de la începutul cercetărilor 
arheologice la cetatea Saharna 

Mare) (14-17 iulie 2016, 

Saharna). 

14-17 iulie 2016 

21.  Ferencz Iosif, 

dr. 

România, Muzeul 
Civilizației Dacice 

i Romane, Deva 

Colloquium-ul de vară moldo-

româno-ucrainean „Fortifica iile 
din epoca fierului în spa iul tiso-

nistrean (dedicat aniversării a 
70-a de la începutul cercetărilor 
arheologice la cetatea Saharna 

Mare) (14-17 iulie 2016, 

Saharna). 

14-17 iulie 2016 

22.  Pop Horea România, Muzeul 
Județean Zalău 

Colloquium-ul de vară moldo-

româno-ucrainean „Fortifica iile 
din epoca fierului în spa iul tiso-

nistrean (dedicat aniversării a 
70-a de la începutul cercetărilor 
arheologice la cetatea Saharna 

Mare) (14-17 iulie 2016, 

Saharna). 

14-17 iulie 2016 

23.  Com a 
Alexandra, dr. 

România, Institutul 
de Arheologie V. 

Pârvan al 

Academiei 

Române, Bucure ti. 

Cercetarea paleo-antropologică a 
scheletelor umane din incinta 

fortificată din a doua epocă a 
fierului de la Stolniceni. 

20-30 iulie 2016 

24.  Bejenaru 

Luminița, dr. 
România, 

Universitatea „Al. 
I. Cuza” din Ia i 

Cercetarea arheozoologică a 
materialului osteologic din 

incinta fortificată din a doua 
epocă a fierului de la Stolniceni. 

20-30 iulie 2016 

25.  Cesnocov Iurii, 

dr.hab. 

Institut de Cercetări 
a Plantelor N. 

Vavilov, 

St.Petersburg, 

Rusia 

Discutarea rezultatelor 

cercetărilor comune şi 
planificarea sarcinilor pentru 

experimentele ulterioare. 

Pregătirea publicațiilor comune 
i lucrărilor pentru conferințe. 

30.11.2016 -

09.12.2016 

26.  Prof. Dr. Ahmet 

SASMAZ 

Turcia, Elazığ 
Universitatea Firat, 

Director 

Departamentului de 

Geologie 

Vizită de studiu şi schimb de 
experien ă în cadrul LCŞ 
„Procese Pedogenetice” 

Scopul vizitei: familiarizarea cu 

cercetările din domeniul Ştiin ei 
Solului din R. Moldova, 

Geochimia Solului 

4-11.05.2016 

27.  Popescu 

Mariana, Dr. În 
chimie 

România, 
Bucure ti, Institutul 
Național de Chimie 

i Petrochimie 
(ICECHIM) 

Discutarea i planificarea 
activităților comunie în cadrul 
Proiectului „Sisteme microalgale 

utilizate pentru reducerea 

emisiilor de СO2 de la 

12.12-15.12.2016 



fermentarea biomasei”,  
Programul de cooperare 

tiințifică i tehnologică între 
A M  şi  ANCSI,  

cu cifrul 16.80013.5807.11/Ro; 

prezentarea 

28.  Galan Ana-

Maria, Drd. 

România, 
Bucure ti, Institutul 

Național de Chimie 
i Petrochimie 
(ICECHIM) 

Discutarea i planificarea 
activităților comunie în cadrul 
Proiectului „Sisteme microalgale 

utilizate pentru reducerea 

emisiilor de СO2 de la 

fermentarea biomasei”,  
Programul de cooperare 

tiințifică i tehnologică între 
A M  şi  ANCSI,  

cu cifrul 16.80013.5807.11/Ro 

12.12-15.2016 

29.  Sébastien 
Floquet, 

prof. univ 

l’Institut Lavoisier 
de Versailles 

Fran a, l’Institut 
Lavoisier de 

Versailles 

Coloborare, participări la 

manifestări ştiin ifice 

 

Decembrie 2016 

30.  Dehmer 

Matthias, 

prof.univ.,  dr. 

hab. 

Austria, UMIT - 

The Health and 

Lifesciences 

University, Institute 

for Bioinformatics 

and Translational 

Research 

coordonator occidental al 

proiectului „CECMI – integrator 

al cercetării de excelen ă în 
domeniul matematicii şi TIC”, 
concursul „Conectarea Centrelor 

de Excelen ă din Republica 
Moldova la infrastructura de 

cercetare Europeană” anun at în 
cadrul Contractului de Grant Nr. 

2014/ 346-992 al Comisiei 

Europene "Suportul Financiar 

pentru participarea Republicii 

Moldova în Programul Cadru al 
Uniunii Europene de cercetare-

inovare Horizon-2020. 

coordonator de proiect F. 

Damian. 

9-13 august 2016 

31.  Elisabetta 

Michetti, dr., 

progesor 

Italia, University of 

Macerata 

Cercetări commune în domeniul 
Global Attractors and 

Oscillatory Regimes of Discrete 

Non-Autonomous Dynamical 

Systems with Appllications in 

Economics, raport la seminarul 

tiințific pe tema Complexity in 
discrete time dynamical systems: 

economic and financial 

applications 

21-26 august 2016 

32.  Profesor 

universitar, dr. 

José Valente de 
Oliveira 

Portugalia, 

Universidade of 

Algarve 

Perfecționare profesională, 
Scimb de experiență, 
Rapoarte tiințifice la Seminarul 
Departamentului Informatică i 
Seminarul tiințific ”Structuri 
discrete i Informatică” 
(Seminarul acadmicianului Petru 

SOLTAN) 

Martie - aprilie 

2016. 

33.  Manolescu Irina Universitatea „A.I. Discutarea rezultatelor 16-19 octombrie 



Teodora 

dr., conf.univ. 

Cuza”, Ia i, 
România 

cercetărilor comune şi 
planificarea sarcinilor ulterioare 

2016 

34.  Şoitu Con iu 
Tiberiu Cristi 

dr., prof.univ. 

Universitatea „A.I. 
Cuza”, Ia i, 

România 

Discutarea rezultatelor 

cercetărilor comune şi 
planificarea sarcinilor ulterioare 

16-19 octombrie 

2016 

35.  Asiminei 

Romeo 

Constantin 

dr., conf.univ. 

Universitatea „A.I. 
Cuza”, Ia i, 

România 

Discutarea rezultatelor 

cercetărilor comune şi 
planificarea sarcinilor ulterioare 

16-19 octombrie 

2016 

36.  Aruştei Carmen 
Claudia 

dr., asistent 

universitar 

Universitatea „A.I. 
Cuza”, Ia i, 

România 

Discutarea rezultatelor 

cercetărilor comune şi 
planificarea sarcinilor ulterioare 

16-19 octombrie 

2016 

37.  Manolescu Irina 

Teodora 

dr., conf.univ. 

Universitatea „A.I. 
Cuza”, Ia i, 

România 

Realizarea activită ilor 
planificate în comun acord 

30 noiembrie – 3 

decembrie 2016 

38.  Aruştei Carmen 
Claudia 

dr., asistent 

universitar 

Universitatea „A.I. 
Cuza”, Ia i, 

România 

Realizarea activită ilor 
planificate în comun acord 

30 noiembrie – 2 

decembrie 2016 

39.  Cazacu-Hofman 

Ciprian 

drd. 

Universitatea „A.I. 
Cuza”, Ia i, 

România 

Realizarea activită ilor 
planificate în comun acord 

30 noiembrie – 3 

decembrie 2016 

40.  Laurentiu Soitu, 

doctor în 
pedagogie, 

profesor 

universitar 

Universitatea ”Al.I. 
Cuza”, Ia i, 

România 

Participare la conferinta 

interna ionala „Învă ămîntul 
superior: valen e şi oportunită i 
educa ionale, de cercetare şi 
transfer inova ional” 

Schimb de experien ă in vederea 
incheierii Acordurilor de 

colaborare interuniversitare 

28-29 septembrie 

 

 

 

 

28-30 noiembrie 

 

41.  Sorin Cristea, 

Profesor 

universitar 

Romania 

Universitatea din 

Bucureşti 

Schimb de experien ă Aprilie 

 

42.  Mihaela 

Gabriela 

Neac u,doctor 
în pedagogie, 
conferențiar 
universitar, 

Universitatea din 

Pite ti, România 

Participare la conferinta 

interna ionala „Învă ămîntul 
superior: valen e şi oportunită i 
educa ionale, de cercetare şi 
transfer inova ional” 

Schimb de experien ă experien ă 
in vederea incheierii Acordurilor 

de colaborare interuniversitare 

26-30 septembrie 

43.  Corina Cace, 

 doctor în 
pedagogie, 

profesor 

universitar 

Academia de Studii 

Economice, 

Bucure ti, România 

Participare la conferinta 

interna ionala „Învă ămîntul 
superior: valen e şi oportunită i 
educa ionale, de cercetare şi 
transfer inova ional” 

Schimb de experien ă experien ă 
in vederea incheierii Acordurilor 

de colaborare interuniversitare 

26-30 septembrie 

44.  Hanna Reho, 

doctor în 
pedagogie, 

conferențiar 
universitar 

Institutul de Studii 

Aprofundate în 
Domeniul 

Educației, Ujgorod, 
Ucraina 

Participare la conferinta 

interna ionala „Învă ămîntul 
superior: valen e şi oportunită i 
educa ionale, de cercetare şi 
transfer inova ional” 

Schimb de experien ă experien ă 
in vederea incheierii Acordurilor 

26-30 septembrie 



de colaborare interuniversitare 

45.  Maria Oliynyk, 

doctor în 
pedagogie, 

conferențiar 
universitar 

Universitatea de 

Stat 

”Yu.Fedkovici”, 
Cernăuți, Ucraina 

Participare la conferinta 

interna ionala „Învă ămîntul 
superior: valen e şi oportunită i 
educa ionale, de cercetare şi 
transfer inova ional” 

Schimb de experien ă experien ă 
in vederea incheierii Acordurilor 

de colaborare interuniversitare 

26-30 septembrie 

46.  Natalya 

Machynska, 

doctor în 
pedagogie, 

conferențiar 
universitar, 

Universitatea de 

Stat ”I.Franko”, 
Lvov, Ucraina 

Participare la conferinta 

interna ionala „Învă ămîntul 
superior: valen e şi oportunită i 
educa ionale, de cercetare şi 
transfer inova ional” 

Schimb de experien ă experien ă 
in vederea incheierii Acordurilor 

de colaborare interuniversitare 

26-30 septembrie 

47.  Nadejda Kiciuc, 

doctor habilitat 

în pedagogie, 
profesor 

universitar, 

Universitatea de 

Stat de Studii 

Umanistice, Izmail, 

Ucraina 

Participare la conferinta 

interna ionala „Învă ămîntul 
superior: valen e şi oportunită i 
educa ionale, de cercetare şi 
transfer inova ional” 

Schimb de experien ă experien ă 
in vederea incheierii Acordurilor 

de colaborare interuniversitare 

26-30 septembrie 

48.  Laura Bazel, 

doctor în 
pedagogie, 

Reprezentantul 

Ministerului 

Educatiei din Israel 

in Republica 

Moldova 

Participare la conferinta 

interna ionala „Învă ămîntul 
superior: valen e şi oportunită i 
educa ionale, de cercetare şi 
transfer inova ional” 

Schimb de experien ă 

26-30 septembrie 

49.  Malgojata 

Staviak-

Ososiniska, 

doctor în tiințe 

umanistice, 

Universitatea ”Jan 
Kochanowski”, 
Kielce, Polonia 

Participare la conferinta 

interna ionala „Învă ămîntul 
superior: valen e şi oportunită i 
educa ionale, de cercetare şi 
transfer inova ional” 

Schimb de experien ă experien ă 
in vederea incheierii Acordurilor 

de colaborare interuniversitare 

26-30 septembrie 

50.  Malgojata 

Kravcik-

Bliharska, 

doctor în tiințe 
pedagogice, 

Universitatea ”Jan 
Kochanowski”, 
Kielce, Polonia 

Participare la conferinta 

interna ionala „Învă ămîntul 
superior: valen e şi oportunită i 
educa ionale, de cercetare şi 
transfer inova ional” 

Schimb de experien ă experien ă 
in vederea incheierii Acordurilor 

de colaborare interuniversitare 

26-30 septembrie 

 

 

 



ORGANIZAREA MANIFEST RILOR ŞTIIN IFICE  

Forma 8 

I. Denumirea manifestării 

„Serviciile psihologice de consiliere și intervenție în diverse grupuri și organizații: tendițe actuale 
și perspective de viitor” (workshop), ediția a II-a, 2 aprilie 2016 

II. Denumirea organizaţiei 

Universitatea de Stat din Moldova,  

Facultatea Psihologie i tiințe ale Educației, Departamentul Psihologie  

III.  Preşedintele  comitetului de organizare  

Z. Bolea, N. Cojocaru (membri ai comitetului de organizare) 

IV. Participanţi  

25 (studenți masterat, absolvenți USM, psihologi practicieni) 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

- WS organizat de noi pentru prima dată în 2015 a permis inițierea unui dialog asupra problemelor 
cu care se confruntă psihologii practicieni i stabilirea unor priorități privind perspectivele de 

colaborare de viitor;  

- Reacțiile pe care le-am avut după WS, dar i atmosfera creată în timpul activităților de lucru, ne-a 

făcut să credem că această primă inițiativă s-a bucurat de succes i merită a fi susținută i 
continuată; 

- Acest fapt ne-a încurajat să creăm un eveniment anual care să aibă drept scop menținerea acestui 
dialog dintre mediul academic i psihologii practicieni, în vederea discuției privind potențialul 
serviciilor psihologice în organizații i succesele înregistrate până în prezent; 

- În acest sens, ne propunem să stabilim relații de colaborare cu diverse organizații din RM, în 
vederea identificării necesităților reale privind serviciile psihologice i identificarea unor 
modalități de oferire a acestor servicii; 

- Pornind de la faptul că lucrările metodic-aplicative, focalizate pe specificul realității autohtone, 
fapt menționat i de participanții la WS, sunt mai puține în RM, ne dorim pe viitor să sporim 
numărul de publicații, în baza unor studii de caz/aplicații/practici de succes cu referire la diverse 

aspecte legate de activitatea psihologului clinician i a psihologului organizațional. 
 

 

ORGANIZAREA MANIFEST RILOR ŞTIIN IFICE 

I. Denumirea manifestării 

Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţămîntul superior: valenţe şi oportunităţi educaţionale, de 
cercetare şi transfer inovaţional” 

II.Denumirea organizaţiei 

Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 
Institutul de Cercetare şi Inovare  

III. Preşedintele  comitetului de organizare  

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă 

Guţu Vladimir, doctor habilitat, profesor universitar, decan, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale 
Educaţiei, USM 

IV.  Participanţi  

Numărul total, inclusiv din străinătate cu indicaţrea ţării 
Circa 140 de participanţi, inclusiv: 10 – Romania, 5 – Ucraina, 2 – Polonia, 1 - Danemarca 



V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

În cadrul conferinței au fost dezbătute cele mai actuale probleme din domeniul Psihologiei i tiințelor 
educației i identificate tendințele dezvoltării acestor domenii pe plan internațional. 
Lucrările conferinței au deschis noi oportunități de colaborare între diferite țări, realizarea proiectelor 
commune în domeniile respective, schimb de experiențe etc. 
Conferința a contribuit la crearea unei imagini positive a Universității de Stat din Moldova i a 
Facultății Psihologie i tiințe ale Educației pe plan national i cel international. 

 

 

ORGANIZAREA MANIFEST RILOR ŞTIIN IFICE 

I.  Denumirea manifestării 

Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti Ediţia XX, Ediţie Jubiliară, Etapa I - 
organizează în perioada 1 februarie – 4  martie 2016  

 Etapa II - organizează în perioada  21-22 aprilie 2016 

II. Denumirea organizaţiei 

Universitatea de Stat din Moldova,  

Institutul de Cercetare şi Inovare 

Autoguvernarea  Studenţilor USM 

III.   Preşedintele  comitetului de organizare  

F. PALADI, dr.hab., prof.univ., prorector 

IV. Participanţi  

200  studenţi şi masteranzi 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  
– A organizarea conferinței separat pentru ciclul I i ciclul II, deoarece studenților de la ciclul I le 

este dificil de a concura cu masteranzii, care au mai multă experiență i rezultate tiințifice pe care ar 
putea sa le prezinte – Cât priveşte organizarea conferinţei în această etapă cu participarea studenţilor 
şi masteranzilor, în opinia organizatorilor, este binevenită în contextul creşterii competitivităţii 
participanţilor, cât şi a schimbului de bune practici).   

– Motivarea participării studenților la conferință prin oferirea unor remunerări ce ar presupune 
stagii pe specialitatea în instituții guvernamentale, non-guvernamentale, comerciale, non-comerciale  – 

pentru viitor se va examina colaborarea cu Centrul de ghidare în Carieră şi Relaţii cu piaţa muncii din 
cadrul USM; 

– Pentru ediţiile viitoare grupul de lucru pe lângă modelul de raport, model de criterii de apreciere, 
pe care le-a oferit Moderatorilor drept exemplu, va mai pregăti model de prezentare în Power Point, 
model de poster şi model de demers. 

– Calitatea rapoartelor – unele ateliere au expediat raportul Sesiunii fără să indice patronimicul 
câştigătorilor. Din cauza aceasta, ca şi în anii precedenți, se va reţine ordinul de premiere a 
câştigătorilor. 

 

 

ORGANIZAREA MANIFEST RILOR ŞTIIN IFICE 

I.  Denumirea manifestării 

Conferinţa Ştiinţifică naţională cu participare internaţională ,,INTEGRARE PRIN CERCETARE ŞI 
INOVARE”, 28-29 septembrie 2016,  organizată cu prilejul aniversării a 70 de ani USM 

II. Denumirea organizaţiei 

Universitatea de Stat din Moldova,  

Institutul de Cercetare şi Inovare 



III.  Preşedintele  comitetului de organizare  

Gheorghe CIOCANU, dr.hab., prof.univ., rector 

IV. Participanţi  

circa 450 de participanţi, dintre care, cadre didactice, doctoranzi de la USM, cât şi oaspeţi de la alte 
instituţii cum ar fi: Centrul ştiinţific silvicultură; Grădina Botanică AŞM;Academia de Studii 
Economice din Moldova; Universitatea Tehnică din Moldova; Universitatea Pedagogică de Stat 
„I.Creangă”; Biblioteca Naţională a Republicii Moldova; Biblioteca Municipală „B.P.Haşdeu”; 
Colegiul de Construcţii din Chişinău; Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,N.Testimiţanu”; 
Universitatea ,,Perspectiva-INT”; Universitatea ,,B.P. Haşdeu” din Cahul; Universitatea ,,Appolonia” 
din Iaşi; Universitatea ,,George Bacovia” din Bacău; Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică a UTM; Centrul 
,,Lied Consulting”; Universitatea de Stat din Comrat; Universitatea ,,Al. Russo” din Bălţi; 
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene ,,C. Stere”; Universitatea de Studii Europene 
din Moldova; Universitatea Agrară de Stat din Moldova; Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi 
Sport; Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM; Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM; 
Institutul de Zoologie al AŞM; Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Solului ,,Nicolae 
Dimo”; Institutul de Microbiologie şi Biotehnonologie al AŞM; Institutul de Inginerie Electronică şi 
Nanotehnologii al AŞM; Judecătoria Centru, Chişinău; Procuratura Generală; Curtea de Apel 
Chişinău; Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău; Baroul Bucureşti; Universitatea ,,1 Decembrie 
1918”  Alba Iulia; Universitatea din Bucureşti; Universitatea ,,Al.I. Cuza” din Iaşi; Via University 
College, Danemarca; Universitatea din Pitești, România; Academia de Studii Economice, București; 
Universitatea din Oradea; Institutul de Studii Aprofundate în Domeniul Educației, Ujgorod, Ucraina; 
Universitatea de Stat ,,Yu.Fedkovici” Cernăuți; Universitatea de Stat ,,I.Franko”, Lvov, Ucraina; 
Universitatea de Stat de Studii Umanistice, Izmail, Ucraina; Universitatea  ,,Jan Kochanowski” Kielce, 
Polonia. 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

– Dezbaterea celor mai actuale probleme din diferitele domenii, conform secţiunei respective i 
identificarea tendințelor dezvoltării acestor domenii.  
– Realizarea proiectelor comune în domeniile respective, schimb de experiențe etc. 

– Participarea a mai multor participantţi din afara ţării. 
 

 

ORGANIZAREA MANIFEST RILOR ŞTIIN IFICE 

I.   Denumirea manifestării 

Seminar privind Utilizarea resurselor informaţionale în cercetare şi instruire( Springer, Ebsco, 

Platforma Editorială Studia Universitatis) în cadrul proiectului bilateral RO-MD ,,Instrumente 

manageriale şi informaţionale pentru stimularea cercetării în universităţi – INFORM” - 18 octombrie 

2016 

II. Denumirea organizaţiei 

Institutul de Cercetare şi Inovare, USM 

Oficiul ERASMUS+ Moldova şi Reţeaua de Experţi în Învăţământul Superior (HEREs) EURAXESS 
Moldova 

III.  Preşedintele  comitetului de organizare  

F. PALADI, dr.hab., prof.univ., prorector 

IV. Participanţi  

35 participanţi 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Realizarea unor seminare practice privind utilizarea resurselor informaţionale în cercetare şi instruire( 
Springer, Ebsco, Platforma Editorială Studia Universitatis), pentru formarea abilităţilor şi informare. 

 



 

ORGANIZAREA MANIFEST RILOR ŞTIIN IFICE 

I. Denumirea manifestării 

Workshop-ul de lansare a Proiectului bilateral RO-MD ,,Instrumente manageriale şi informaţionale 
pentru stimularea cercetării în universităţi – INFORM” - 17 octombrie 2016 

II. Denumirea organizaţiei 

 Institutul de Cercetare şi Inovare, USM 

III.   Preşedintele  comitetului de organizare  

F. PALADI, dr.hab., prof.univ., prorector 

IV. Participanţi  

13 participanţi 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

– Consolidarea eforturilor, experienţei şi bunelor practici ale ambelor universităţi în scopul 
realizării aceluiaşi obiectiv – realizarea unui management eficient al cercetării şi fortificarea statututlui 
cercetătorului. 

– Eficientizarea activităţilor de cercetare din cele două universităţi partenere, cu un posibil efect de 
multiplicare în alte universităţi, precum şi o potenţială creştere a finanţărilor pentru cercetare, ca urmare 
a aplicării la programele internaţionale, în special Horizon 2020 

 

 

ORGANIZAREA MANIFEST RILOR ŞTIIN IFICE 

 

I. Denumirea manifestării 
 

Simpozionul II Studenţesc „Situaţia actuală a protecţie resurselor acvatice ale Republicii Moldova ” 

II. Denumirea organizaţiei 

 

Universitatea de Stat din Moldova, Departamentul Biologie şi Ecologie 

III. Preşedintele  comitetului de organizare  

 

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă 

Dobrojan Sergiu, dr. în biol., conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova 

IV. Participanţi  
 

12 studenţii ai Facultăţii de Biologie şi Pedologie a Universităţii de Stat din Moldova, toţi fiind 
persoane din Republica Moldova 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  
De a continua activitatea ştiinţifică şi de a realiza manifestaţia dată şi la anul viitor. 

 

 

 

 

ORGANIZAREA MANIFEST RILOR ŞTIIN IFICE 

 

I. Denumirea manifestării 
 

Masa rotundă: Emerald Network in the Republic of Moldova – progress and challenges 

II.Denumirea organizaţiei 
 

1. Oficiul  Biosecuritate, Ministerul Mediului 

2. Facultatea Biologie şi Pedologie, USM 



III. Preşedintele  comitetului de organizare  

 

1. Angela Lozan, dr. în biologie, Oficiul Biosecuritate 

2. Mihai Leşanu, dr. în biologie, decan facultatea Biologie şi Pedologie 

IV. Participanţi  
 

Galina Buşmachiu (Institutul de Zoologie), Vitalie Ajder (Institutul de Ecologie şi Geografie), Dumitru 
Bulat (Institutul de Zoologie), Elena Tofan-Dorofeeva (Grădina Botanică (Institut)) şi circa 45 de 

studenţi. 
V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

 

Implicarea activă a studenţilor în conservarea biodiversităţii şi habitatelor protejate de reţeaua 
Emerald. 

 

 

ORGANIZAREA MANIFEST RILOR ŞTIIN IFICE 

 

I. Denumirea manifestării 
 

Cercul ştiinţific “Evoluţia” 

II. Denumirea organizaţiei 
 

Universitatea de Stat din Moldova  

III. Preşedintele  comitetului de organizare  

 

Dr., Leşanu M. 
IV. Participanţi  

 

30  

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  
 

Implicarea activă a studenţilor şi masteranzilor în cercetarea ştiinţifică. 
 

 

ORGANIZAREA MANIFEST RILOR ŞTIIN IFICE 

I. Denumirea manifestării 

„Situaţia actuală a protecţiei resurselor acvatice ale Republicii Moldova 

II. Denumirea organizaţiei 

Universitatea de Stat din Moldova, Departamentul Biologie şi Ecologie  

III. Preşedintele  comitetului de organizare  

Dobrojan Sergiu, lector superior , dr în biologie  

IV. Participanţi  

14 studenţi de la specialitatea Ecologie an. III  

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Organizarea acestor tipuri de manifestaţii ştiinţifice pentru studenţi sunt binevenite şi este necesar 
implicarea şi a studenţilor din primii ani de studii. Se pot alege diverse domenii actuale din ecologia şi 
protecţia mediului, care ar trezi interes studenților. Se pot organiza simpozioane cu tematici ecologice şi 
pentru  studenţii de la ciclurile II şi III. 

 

 



ORGANIZAREA MANIFEST RILOR ŞTIIN IFICE 

I. Denumirea manifestării 

Simpozionul Internațional ,, Prezent Environmental and sustainable Development,, 

II.Denumirea organizaţiei 

Universitatea Al. I. Cuza (Ia i) România. Universitatea de Stat din Moldova, 

Universitatea A M. 

 

III. Preşedintele  comitetului de organizare   

Liviu Apostol prof. univ. dr. Universitatea Al. I. Cuza (Ia i) România  
Gheorghe Jigău, conf. Dr. Şef. LCS Procese Pedogenetice 

IV. Participanţi  

Cadre didactice i cercetători din România, Turcia, Israel, SUA 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Elaborarea modelelor  regionale de management durabil al terenurilor agricole şi crearea politicilor şi 
reformelor pentru a ameliora situaţia creată la nivel internaţional.  

 

 

ORGANIZAREA MANIFEST RILOR ŞTIIN IFICE 

I. Denumirea manifestării 

International Conference ”Mathemarics & Information Technologies: Research and Education” 
(MITRE-2016) : dedicated to the 70

th
 anniversary of the Moldova State University , June 23-26, 2016. 

II. Denumirea organizaţiei 

 Universitatea de Stat din Moldova 

III.  Preşedintele comitetului de organizare  

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă 

Scientific Committee: 

Gheorghe Ciocanu (co-chair), Mitrofan Ciobanu (co-chair), Andrei Perjan (vice-chairman).  

Section 1. Algebra, Geometry and Topology: Mitrofan Ciobanu, Alexei Caşu, Florin Damian, 

Alexandru Lungu, Parascovia Sârbu. 
Section 2. Analysis, Differential Equations and Dynamical Systems: Vasile Glavan, Valeriu Guţu, 
Vasile Neagu, Mihail Popa, Galina Rusu, Nicolae Vulpe. 

Section 3. Applied Mathematics: Sergiu Cataranciuc, Anatol Godonoagă, Boris Hâncu, Dumitru 
Lozovanu, Gheorghe Mişcoi, Vladimir Paţiuc, Galina Rîbacova, Alexandra Tcacenco, Dumitru 
Solomon, Valeriu Ungureanu. 

Section 4. Computer Science and IT: Ion Andrieş, Vsevolod Arnaut, Gheorghe Căpăţână, Constantin 
Ciubotaru, Svetlana Cojocaru, Constantin Gaindric. 

Section 5. Didactics: Tudor Brăgaru, Petru Efros, Ion Goian, Andrei Poştaru, Ion Valuţă. 
Organizing Committee: 

 Gheorghe Ciocanu (co-chair), Mitrofan Ciobanu (co-chair), Galian Rusu (vice-chairman), Vsevolod 

Arnaut, Olga Benderschi, Mariana Butnaru, Elena Calmâş, Maria Capcelea, Titu Capcelea, Sergiu 
Cataranciuc, Mihail Croitoru, Florin Damian, Viorel Grigorcea, Valeriu Guţu, Boris Hâncu, Ludmila 
Novac, Carolina Opincă, Andrei Perjan, Natalia Ple ca, Galina Rîbacova, Parascovia Sârbu. 

IV.Participanţi  

Numărul total - 162,  

inclusiv din străinătate:  
România - 9;  

Ucraina - 3; 



Israel - 1; 

Rusia - 1. 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

De aprobat rezultatele tiințifice ale participanților la Conferință. 
 

 

ORGANIZAREA MANIFEST RILOR ŞTIIN IFICE 

I. Denumirea manifestării 

Sesiunea tiințifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală i Arheologie, ediția a III-a, 13 

mai 2016 

II. Denumirea organizaţiei 

USM, Facultatea de Istorie și Filosofie,  Departamentului Istoria Românilor, Universală i Arheologie 

III. Preşedintele  comitetului de organizare  

Eremia Ion, doctor habilitat, profesor universitar, USM, Facultatea de Istorie și Filosofie 

IV. Participanţi  

Din țară – 59 

România – 14 

Germania – 3 

Ucraina – 1  

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Manifestarea ştiinţifică a propus următoarele recomandări: 
1. A continua tradiţia organizării unor astfel de simpozioane cu caracter didactico-ştiinţific  la 

Departamentul nominalizat dat fiind benefică colaborarea dintre cadrele didactice 
universitare şi preşcolare.  

2. De a organiza de comun acord între USM, Facultatea de Istorie şi Filosofie şi 
departamentele raionale de învăţământ întâlniri dintre profesorii şcolari şi cadrele didactice 
universitare pentru dezbaterea unor anumite probleme comune. 

De a încadra în sesiunile Departamentului şi studenţi şi masteranzi ca viitoare cadre didactice fie de 
nivel şcolar fie de nivel universitar. 

 

 

ORGANIZAREA MANIFEST RILOR ŞTIIN IFICE 

I. Denumirea manifestării 

Conferința tiințifică internațională Istoria științei universitare: de la abilități propagandistice la 
paradigma noilor sisteme de valori europene consacrată aniversării 70 de ani de la înființarea 

Universității de Stat din Moldova 

II. Denumirea organizaţiei 

 USM, Facultatea de Istorie și Filosofie,  Departamentului Istoria Românilor, Universală i 
Arheologie 

III. Preşedintele  comitetului de organizare  

Eremia Ion, doctor habilitat, profesor universitar, USM, Facultatea de Istorie și Filosofie 

IV. Participanţi  

Din țară – 27 

România – 5 

Germania – 1 

Ucraina – 7 



V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

În rezultatul conferinței internaționale Istoria științei universitare: de la abilități propagandistice la 

paradigma noilor sisteme de valori europene consacrată aniversării 70 de ani de la înființarea 
Universității de Stat din Moldova au fost făcute următoarele recomandări: Problema educației 
continuă să fie o problemă importantă din viața societății, de aceea organizarea i a altor manifestări 
pe acest subiect este de o necesitate stringentă. 

 

ORGANIZAREA MANIFEST RILOR ŞTIIN IFICE 

I.   Denumirea manifestării 

Conferinţa internaţională Raporturi identitare în spaţiul românesc: şcoli şi interpretări 
 

II. Denumirea organizaţiei 

Universitatea de Stat din Moldova  

III. Preşedintele  comitetului de organizare  

Gumenâi Ion, conferenţiar universitar doctor hab., USM. 

IV. Participanţi  

56 de participanţi, 2 Ucraina, 1 Rusia, 18 România, 35 Republica Moldova  

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Conferinţa a recomandat ca  lucrările conferinţei să fie publicate, iar tematica propusă să fie 
dezvoltată în alte manifestări ştiinţifice cu participarea specialiştilor din regiunea dată.  

 

 

ORGANIZAREA MANIFEST RILOR ŞTIIN IFICE 

I. Denumirea manifestării 

Conferin a interna ional  

„Naţiunea imaginată ”. Concepte şi etape în constituirea identităţilor naţionale europene 

II. Denumirea organizaţiei 

Universitatea deIn Oradea, Episcopia Ortodoxă a Devei şi Hunedoarei, Universitatea de Stat din 
Moldova,   Centrul de Studii Trănsilvănene 

III.Preşedintele  comitetului de organizare  

Sorin Şipoş. Profesor universitar, doctor abilitat 

IV.Participanţi  

35 de participanţi, 8 din Italia, 5 din Republica Moldova, 22 din România 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

În urma desfăşurării conferinţei s-a recomandat ca pentru menţinerea legăturilor dintre membrii 
participanţi, manifestări cu o tematică comună să fie organizate în toamna anului 2016  în Republica 
Moldova, în primăvara anului 2017 în Italia şi  în 2018 în România.   

 

ORGANIZAREA MANIFEST RILOR ŞTIIN IFICE 

I. Denumirea manifestării 

Seminar teoretico-practic „Istoria oral  – aspecte și perspective didactice” pentru profesorii 

colari la disciplina istorie, la Muzeul „Memoria Neamului” (Chi inău, 15 iunie 2016) 



II.Denumirea organizaţiei 

Centrul tiințific Institutul ProMemoria, USM 

Institutul de tiințe ale Educației 
Muzeul Memoria Neamului  

III. Preşedintele  comitetului de organizare  

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă 

Rodica Solovei, dr., conf. univ. 

Ludmila Cojocaru, dr. conf. univ. 

IV. Participanţi  

Numărul total, inclusiv din străinătate cu indicarea ţării 
18 persoane 

 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Colectarea i valorificarea memoriilor supraviețuitorilor regimului totalitar-comunist este de 

actualitate i interes pentru construirea unei societăți democratice, deschide noi perspective pentru 
cunoa terea istoriei de lângă noi i îndeamnă spre reflexie i atitudine critică față de trecutul recent. 

 

ORGANIZAREA MANIFEST RILOR ŞTIIN IFICE 

I. Denumirea manifestării 

Secția Programului de stat Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului 
totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953 în cadrul 
conferinței științifice internaționale „Mediatizarea adev rului istoric: represiunile 
staliniste/comuniste şi impactul lor social” (co-organizare) 

(24-25 martie 2016, USM) 

II.   Denumirea organizaţiei 

- Facultatea de Jurnalism, USM 

- Facultatea de Istorie i Filozofie, USM 

- Centrul tiințific Institutul ProMemoria, USM 

III. Preşedintele  comitetului de organizare  

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă 

- A. Dumbrăveanu, dr. hab. prof., USM 

- Anatol Petrencu, dr. hab, prof., USM 

IV.   Participanţi  

Numărul total, inclusiv din străinătate cu indicarea ţării 
20 persoane  



 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Colectarea i valorificarea memoriilor supraviețuitorilor regimului totalitar-comunist este de 

actualitate i interes pentru construirea unei societăți democratice, deschide noi perspective pentru 

cunoa terea istoriei de lângă noi i îndeamnă spre reflexie i atitudine critică față de trecutul recent. 
 

ORGANIZAREA MANIFEST RILOR ŞTIIN IFICE 

I. Denumirea manifestării 

 Organizarea conferinței științifice „Memoria victimelor regimului 

totalitar-comunist: istorie, impact, responsabilitate”, în cooperare cu Muzeul Naţional de Istorie a 
Moldovei, Chişinău (25 noiembrie 2016, USM i MNIM) 

II. Denumirea organizaţiei 

- Muzeul Național de Istorie a Moldovei 
- Universitatea de Stat din Moldova 

- Universitatea de Stat Al. Russo din Bălți 

III. Preşedintele  comitetului de organizare  

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă 

5natol Petrencu, dr. hab, prof., USM 

IV. Participanţi  

Numărul total, inclusiv din străinătate cu indicarea ţării 
20 persoane  



 
 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Colectarea i valorificarea memoriilor supraviețuitorilor regimului totalitar-comunist este de 

actualitate i interes pentru construirea unei societăți democratice, deschide noi perspective pentru 

cunoa terea istoriei de lângă noi i îndeamnă spre reflexie i atitudine critică față de trecutul recent. 
 

 

ORGANIZAREA MANIFEST RILOR ŞTIIN IFICE 

I. Denumirea manifestării 

 Organizarea conferinței științifice bilaterale „Memoria ca patrimoniu 

cultural în Lituania i Moldova. Experienţa cercetărilor şi valorificării memoriei victimelor regimurilor 
totalitare şi ocupaţiei sovietice”, 2-3 decembrie 2016, Universitatea de Stat din Moldova, Muzeul 

Naţional de Istorie a Moldovei.   

II. Denumirea organizaţiei 

- Universitatea de Stat din Moldova 

- Muzeul Național de Istorie a Moldovei 
- Universitatea de Stata Al. Russo din Bălți 
- Centrul de Cercetare a Genocidului i Rezistenței din Lituania 

III.  Preşedintele  comitetului de organizare  

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă 

Anatol Petrencu, dr. hab, prof., USM 

IV.  Participanţi  

Numărul total, inclusiv din străinătate cu indicarea ţării 
35 persoane  



 

V.  Recomandările manifestării ştiinţifice  

Colectarea i valorificarea memoriilor supraviețuitorilor regimului totalitar-comunist este de actualitate 

i interes pentru construirea unei societăți democratice, deschide noi perspective pentru cunoa terea 
istoriei de lângă noi i îndeamnă spre reflexie i atitudine critică față de trecutul recent. 

 

 

ORGANIZAREA MANIFEST RILOR ŞTIIN IFICE 

I. Denumirea manifestării 

Seminar Metodologic al Programului de Stat “Recuperarea și valorificarea istoric  a memoriei 
victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldoveneasc  în perioada anilor 1940-1941, 

1944-1953”  (Chi inău, 14 iunie 2015) 

II. Denumirea organizaţiei 

- Facultatea de Istorie i Filosofie, USM 

- Muzeul Național de Istorie a Moldovei 

III. Preşedintele  comitetului de organizare  

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă 

Anatol Petrencu, dr. hab, prof., USM 

IV. Participanţi  

Numărul total, inclusiv din străinătate cu indicarea ţării 
25 persoane  

 
 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Colectarea i valorificarea memoriilor supraviețuitorilor regimului totalitar-comunist este de actualitate 

i interes pentru construirea unei societăți democratice, deschide noi perspective pentru cunoa terea 
istoriei de lângă noi i îndeamnă spre reflexie i atitudine critică față de trecutul recent. 

 



ORGANIZAREA MANIFEST RILOR ŞTIIN IFICE 

I.  Denumirea manifestării 

Prezentare de carte Biblioteca Național  a RM  
22 decembrie 2016 

II. Denumirea organizaţiei 

- Facultatea de Istorie i Filosofie, USM 

- Muzeul Național de Istorie a Moldovei 

III. Preşedintele  comitetului de organizare  

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă 

Anatol Petrencu, dr. hab, prof., USM 

IV. Participanţi  

Numărul total, inclusiv din străinătate cu indicarea ţării 
40 persoane  

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Colectarea i valorificarea memoriilor supraviețuitorilor regimului totalitar-comunist este de actualitate 

i interes pentru construirea unei societăți democratice, deschide noi perspective pentru cunoa terea 
istoriei de lângă noi i îndeamnă spre reflexie i atitudine critică față de trecutul recent. 

 

 

ORGANIZAREA MANIFEST RILOR ŞTIIN IFICE 

I. Denumirea manifestării 

Colloquium-ul de vară moldo-româno-ucrainean „Fortificaţiile din epoca fierului în spaţiul tiso-nistrean 

(dedicat aniversării a 70-a de la începutul cercetărilor arheologice la cetatea Saharna Mare) (14-17 iulie 

2016, Saharna). 

II. Denumirea organizaţiei 

LC  „Tracologie”  

III. Preşedintele  comitetului de organizare  

Niculiță Ion, dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat din Moldova 

IV. Participanţi  

Numărul total - 22, inclusiv din străinătate – 14 din România i 1 din Ucraina. 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Publicarea materialelor. Transformarea Colloquiumului în coloviu internațional cu participarea 
centrelor universitare i de cercetare din Europa Centrală i de Sud-Est. Pregătirea unui proiect 
internațional de cercetări arheologice i interdisciplinare privind epoca fierului din Europa Centrală i 
de Sud-Est. 
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Anexă la Raportul de activitate al 
organizaţiei _ Universitatea de Stat din Modova 

DATE 

despre implementarea rezultatelor ştiinţifice în anul 2016  
 

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.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementarea 

procedeelor de 

intensificare a 

proceselor biologice în 
soluri prin aplicarea 

preparatelor biologice 

SRL ,,Grădina de vis” localiatea 

Prepeli a r-nul Sângerei 
300 ha Act de implementare. 

SA ,,AXEDUM” SRL, loc. 

Iurierce  

r-nul Cimi lia 

800 ha Act de implementare. 

SRL ,, Alodiu Nord” loc. Heci, r-

nul Sângerei 
600 ha Act de implementare. 

G  ,,Petru Cucer” loc Mihailovca 

r-nul Sângerei   
300 ha Act de implementare. 

SRL ,, Acusol Grup” loc. Pepeni, 

r-nul Sângerei    
2400 ha Act de implementare. 

G  ,,Nicolae Racu” loc. 

Copăceni r-nu Sângerei   
500 ha Act de implementare. 

SRL ,,Semidor AGRO” loc. 

Coada iazului  r-nu Sângerei 
600 ha  Act de implementare. 

SRL Fruct Agro-Com, Bardar,  r-

nul Ialoveni   

Seră 3 ha Act de implementare. 

SRL ,,Vindex-Agro”, loc. 

Mălăie ti, r-nul Orhei 

300 ha Act de implementare. 

LCŞ Redox procese şi 

tehnologii avansate în 

apă, produse 

cosmetice, 

farmaceutice şi 

alimentare, USM 

Conducător – Covaliov 

Victor, dr. în chimie 

Chi inău, Compania B.T.EST  
 

 

Instala ia Pilot de 
ob inere a 

biogazului cu 

volumul 2 m.
3
  

Efectul preconizat – 

producerea 

biogazului ca agent 

energetic, efectul 

estimat 50 mii 

lei/an.  

A fost fabricată i 
montată instala ia 
complexă pilot pentru 
ob inerea biogazului.  
 

 

Goraş-Postică Viorica, 
dr.hab. prof. univ. 

interim. 

R. Moldova, 

Peste 50 de şcoli din R. Moldova, 
în care îşi desfăşoară practica de 
profesionalizare masteranzii din 

anul 2 de la Management 

educaţional 

 Acorduri de colaborare 

cu fiecare şcoală, se află 
la Centrul de ghidre în 
Carieră 

Goraş-Postică Viorica, 
dr.hab. prof. univ. 

interim. 

LT „N. Iorga”, municipiul 
Chişinău, Seminar instructiv-

metodic pentru directorii adjuncţi 
pentru educaţie cu tema 
„Parteneriatul educaţional – 

factor important în realizarea 
educaţiei pentru calitate”, 
23 noiembrie, 2016 

 Programul seminarului 

Comunicarea prezentată                 
„ Parteneriatul 
educaţional în 
managementul 

proiectelor” şi facilitare 
atelier 



Goraş-Postică Viorica, 
dr.hab. prof. univ. 

interim. 

LT „Meşterul Manole”, Sălcuţa, 
Căuşeni, 
Seminarul metodic republican 

„Şcoală şi biserica: parteneriat 
pentru educaţie”,  19-20 mai, 

2016 

 

 Facilitare atelier, 

comunicare 

„Competenţa de 
consiliere spirituală a 
profesorului de religie”, 
p, 52-59, Materialele 

Seminarului, organizat 

de Ministerul Educaţiei, 
Mitropolia Moldovei şi 
Direcţia Învăţământ 
Căuşeni, ISBN978-

9975-3133-4-6 

Goraş-Postică Viorica, 
dr.hab. prof. univ. 

Interim. 

CE PRO DIDACTCA, Conferinţa 
Naţională „ Dezvoltarea 
resurselor umane în educaţie”, 
24 iunie, 2016, Chişinău 

 Facilitare atelier  

Recomandări pentru 
aprobarea/finalizarea 

Programului Naţional 
pentru dezvoltarea 

resurselor umane în 
învăţămîntul general din 
Rrepublica Moldova 

2016-2020 

Goraş-Postică Viorica, 
dr.hab. prof. univ. 

Interim. 

LT „Elimul Nou”, Chişinău, 
Conferinţa Pedagogilor din 
republica Moldova, ed. XII-a 

„Şcoala – laboratorul vieţii. 
Responsabilitatea socială a 
liderilor educaţionali”, 
7-8 martie, 2016 

 Prezentare sesiune 

plenară „Consilierea 
educaţional-spirituală: 
baze conceptuale şi 
valorificări practice” 
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DATE  

despre activitatea de colaborare din sfera ştiinţei şi inovării 
 

I. Colaborarea ştiinţific  cu alte organizaţii din sfera ştiinţei şi inov rii (inclusiv cu instituţiile 
de înv ţ mînt superior) 

 

Organizaţia 

Subdiviziunile implicate 
Forma de colaborare 

Universitatea „A.I. Cuza” din Ia i Burs  de mobilitate 

Universitatea din California – Riverside, 

LC  “Nano Device Laboratory”, 
Riverside, SUA 

Proiecte de cercetare 

 

Institul de tiin e Nanointegrative, 
Dresda, Germania 

Proiecte de cercetare 

 

Departamentul de Ştiinţe Biologice, 
Universitatea de Stat din New York, 

Binghamton, SUA (prof. K. Wilson) 

- Cercet ri şi publicaţii comune.  
Tema: investigarea proteinelor alergenice din seminţe: 
determinarea structural  a epitopilor alergenici şi elaborarea 
metodelor de eliminare a lor prin proteoliza limitat . 

LCŞ de Microbiologie, Virusologie şi 
Imunologie, USMF ''Nicolae 

Testemiţeanu”, Moldova  (prof. V. 

Gudumac) 

- Cercet ri şi publicaţii comune.  
Tema: evaluarea activit ţii fiziolofice a proteinelor alergenice 

din seminţe şi a componentelor biochimice din uleiul eteric din 
mentha. 

Institutul de Genetic  a Plantelor şi de 
Cercetare a Plantelor Cultivabile, 

Gatersleben, Germania (dr. A. Börner);  

- Memorandum de colaborare. Cercet ri şi publicaţii comune.  
Tema: analiza biochimic  de linii consangvinizate 
recombinante ale populaţiilor de cartografiere a unor culturi 
agricol importante pentru cartografierea QTL şi identificarea 
locilor care determin  caracteristicele economic valoroase. 

Universitatea din Kyoto, Japonia (prof. 

N. Maruyama) 

- Cercet ri şi publicaţii comune.  
Tema: investigarea proteinelor alergenice din seminţe: 
determinarea structural  a epitopilor alergenici şi elaborarea 
metodelor de eliminare a lor prin proteoliza limitat . 

N. Vavilov Institutul de Cercet rii a 
Plantelor, St.-Petersburg,  Rusia 

(dr.hab. Yu.Cesnocov)  

 

- Cercet ri şi publicaţii comune.  
Tema: analiza biochimic  de linii consangvinizate 
recombinante ale populaţiilor de cartografiere a unor culturi 
agricol importante pentru cartografierea QTL şi identificarea 
locilor care determin  caracteristicele economic valoroase. 

IMI ASM 

Subdiviziunile implicate 

Lab. Algebra si Topologie 

Participare la redactarea si editarea revistei "Buletinul 

Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica" 

(Damian.F, Zamorzaeva E. - in cadrul unui proiect de 

cercetare) 

Institutul de Chimie Macromoleculara „ 
Petru Poni” Iasi 

Acord de colaborare stiintifica cu Nr. De inregistrare 6/59/ 

15.12.2010 

USM, Centrul de cercet ri „Chimia 
Industrial  i Ecologic ” 

 i Institutul Na ional de Chimie i 
Petrochimie (ICECHIM),  

România, Bucure ti, 

Proiectul bilateral Moldo-Român  de cerecetare „Sisteme 

microalgale utilizate pentru reducerea emisiilor de СO2 de 

la fermentarea biomasei”,  Programul de cooperare tiin ific  
i tehnologic  între A M  şi  ANCSI,  cu cifrul 

16.80013.5807.11/Ro 

Universitatea „ Alexandru Ioan Cuza” 
Iasi, Facultatea de Chimie, 

Departamentul de chimie 

Acord de colaborare stiintifica cu Nr. De inregistrare 1845/ 

15.12.2010 

Universitatea „Politehnica”  din 
Bucuresti 

Acord de cooperare  cu Nr. De inregistrare 2686/27.02.2009 

prelungit pina in 2015 

Institutul Na ional de cercetare-

Dezvoltare pentru Ecologie Industrial , 
Bucure ti, Rom nia  

Acord de Colaborare Bilateral  cu ECOIND – Institutul 

Na ional de cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrial , 
Bucure ti, Rom nia Nr.7684 din 25 iunie 2013 i Protocol de 



Cooperare în cadrul Acordului 
Institutul ECOIND, Bucure ti, România Acordul de colaborare tiin ific , semnat în iunie, 2013 

”B.T.EST&CO” SRL, Chi in u, 
Republica Moldova. 

Memorndum de colaborare în domeniul biotehnologiilor, 
semnat în mai, 2015 

CE PRO DIDACTICA, 

Goraş-Postic  Viorica, dr.hab. prof. 
univ. interim. 

Proiect de cercetare, organizarea manifest rilor ştiinţifice 
„Educaţie deschis  în Moldova aici şi acum”, 1 ianuarie-1 

septembrie, 2016, expert-cercet tor 
CE PRO DIDACTICA,  

Goraş-Postic  Viorica, dr.hab. prof. 
univ. interim. 

Proiectul „Educaţie pentru echitate de gen şi şanse egale” – 

aprilie-decembrie, 2016, expert-formator, organizarea 

manifest rilor ştiinţifice 

CE PRO DIDACTICA, Goraş-Postic  
Viorica, dr.hab. prof. univ. interim. 

Proiectul „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie”, 
februarie-iunie, 2016, expert-cercet tor, proiect de cercetare, 
organizarea manifest rilor ştiinţifice 

CE PRO DIDACTICA, Goraş-Postic  
Viorica, dr.hab. prof. univ. interim. 

Proiectul „Educaţie civic  pentru buna înţelegere pe ambele 
maluri ale Nistrului”, expert-cercet tor, proiect de cercetare, 
organizarea manifest rilor ştiinţifice 

IDIS Viitorul, PNUD Moldova, 

Goraş-Postic  Viorica, dr.hab. prof. 
univ. interim. 

Elaborarea raportului pe ţar  „RAPORTUL NA IONAL DE 
DEZVOLTARE UMAN  2015/2016 REPUBLICA 
MOLDOVA Complexitatea inegalit ţilor şi disparit ţilor în 
dezvoltarea uman ”, expert naţional în educaţie, proiect de 
cercetare, organizarea manifest rii ştiinţifice 

Consiliul Naţional pentru Acreditare şi 
Atestare,  

Goraş-Postic  Viorica, dr.hab. prof. 
univ. interim. 

Contracte ştiinţifice, Ordin nr.01-08 din 20 mai, 2016,  

Membru al Comisiei specializate pentru Evaluarea universit ţii 
de Stat „Al. Russo” din B lţi, Comisia pe profilul de cercetare 
„Teleologia curriculumului educaţional” 

AO. Centrul pentru Copil rie, 
Adolescenţ  şi Familie „PRODOCS”, 

Goraş-Postic  Viorica, dr.hab. prof. 
univ. interim., 

Mentor, facilitare training „ Incluziunea socioşcolar  a copiilor 
din familiile vulnerabile în sistemul educaţional”, contract de 
prest ri servicii 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din 
B l i 

Contracte de cercetare i instruire 

Institutul de Filologie al Academiei de 

tiin e a Moldovei 
Colaborare tiin ific  

The Genocide and Resistance Research 

Centre of Lithuania  

contract de cooperare, proiecte de cercetare 

The Genocide Victims Museum from 

Vilnius 

Contract de cooperare, proiecte de cercetare 

Ambasada Lituaniei la Chi in u Cooperare, sus inerea schimbului de experien  moldo-

lituanian  

Institute for East and South-east 

European Studies, Regensburg, 

Germania 

contract de cooperare, proiecte de cercetare 

Institutul de Istorie Na ional , Facultatea 

de Istorie i Filosofie, Universitatea 
„Babe  Bolyai” din Cluj Napoca, 
România 

contract de cooperare, proiecte de cercetare 

Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, 
Academia Român , Bucure ti, România 

contract de cooperare 

Centrul de Studii Transilvane din Cluj 

Napoca, Academia Român , România 

contract de cooperare 

Muzeul na ional al Unirii din Alba Iulia, 
România 

contract de cooperare, proiecte de cercetare 

Academia Român , Institutul de 
Cercet ri Socio-Umane „C.S. 
Nicol iescu-Plop or”, Grupul de Istorie 

Cultural , România 

contract de cooperare, organizare manifest ri tiin ifice 
comune 



Universitatea Na ional  “Taras 
Shevchenko” din Kiev, Ucraina 

organizare manifest ri tiin ifice, proiecte de cercetare 

Faculty of Hisotry, European 

Humanities University Vilnius, Lituania 

organizare manifest ri tiin ifice comune 

Institutul de Istorie, Universitatea 

Silezian  din Katowice, Polonia 

contract de cooperare, proiecte de cercetare 

Seminarul de Antropologie Istoric , 
Facultatea de Istorie i Filosofie, 
Universitatea „Babe  Bolyai” din Cluj 
Napoca, România 

organizare manifest ri tiin ifice, proiecte de cercetare 

Institutul de Istorie Oral , Facultatea de 
Istorie i Filosofie, Universitatea „Babe  
Bolyai” din Cluj Napoca, România 

organizare manifest ri tiin ifice, proiecte de cercetare 

Memorialul Victimelor Comunismului şi 
al Rezistenţei, Sighetu Marma iei, 
România 

organizare manifest ri tiin ifice, proiecte de cercetare 

 

  

Conducător la teza de doctorat 
Numele şi prenumele 
conducătorilor 

Titlul tezei 
Numele, prenumele 

doctorandului 

Goraş-Postic  Viorica, dr.hab. prof. 
univ. interim.  

Leadership în proiecte de interven ie 
din domeniul  

educa iei tehnologice a copiilor 
 

Postovan Victoria, 

Programul de master 

UPS Ion Creang  
„Leadership şi instruire” 

Goraş-Postic  Viorica, dr.hab. prof. 
univ. interim. 

Managementul proiectelor culturale. 

Aspecte specifice 

Negur  Stela, Programul 
de master UPS Ion 

Creang  „Leadership şi 
instruire” 

Goraş-Postic  Viorica, dr.hab. prof. 
univ. interim. 

Managementul proiectelor în şcoala 
rural  

Filipenco Maia, 

Programul de master 

UPS Ion Creang  
„Leadership şi instruire” 

   

 

Colaborarea cu instituţiile de învăţămînt superior în aspect didactic (se completează doar de 
titularii organizaţiei) 

Instituţia de înv ţ mînt 
superior  

 Ciclul I- licenţ  

Ciclul II - 

masterat 

Denumirea cursului  Numele şi prenumele 
profesorului 

Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei 

Ciclul II - 

masterat 

„Gestionarea computerizat  a 
datelor în instituţia 
educaţional ” 

„Metode statistico-matematice 

de prelucrare a datelor în cadrul 
cercet rilor psihologice şi 
pedagogice”  

Paiu Mihail, 

dr.,conf.univ. 

 



Forma 11 

 

PROMOVAREA ŞTIIN EI ŞI REALIZ RILOR DIN SFERA ŞTIIN EI ŞI INOV RII 

  

Emisiunea TV / Radio Tematica intervievării Numele, 

prenumele  

intervievatului  

AGRO –TV Moldova Agricultura ecologic  în R. Moldova Gheorghe Jig u 

AGRO –TV Moldova Metode de evaluare a eficien ei de mediu 
s metodelor de utilizare durabil  a 

terenurilor. 

Gheorghe Jig u 

AGRO –TV Moldova ABCD –eul fermierului Gheorghe Jig u 

Publica-TV, ara lui Dogaru Starea resurselor de sol a R. Moldova Gheorghe Jig u 

TV Cimi lia Eficacitatea metodelor de biologizare a 

cernoziomurilor 

Gheorghe Jig u 

Radio Moldova, tirile orei 12 00 Activitatea LC  Procese pedogenetice în 
promovarea biopreparatelor în 

agricultur . 

Gheorghe Jig u 

Radio Moldova, tirile orei 07.00 interven ie în eter Schimb rile climatice Gheorghe Jig u 

Radio Moldova    Perspectiva metodelor de biologizare a 

agriculturii 

Gheorghe Jig u 

Radio Moldova    Perspectivele agriculturii ecologice în R. 
Moldova 

Gheorghe Jig u 

Radio Moldova, Dialog. Starea resurselor de sol ale R. Moldova Gheorghe Jig u 

Emisiune radio Universul familiei la Radio Moldova, 

30 iulie 2016 

Echilibrul între via a profesional  şi cea 
familial  

Turchin  T. 
 

Emisiune Acasa Devreme, septembrie 2016 Rolul ta ilor în educa ia copiilor 
 

Turchin  T. 
 

Emisiune Puncrul Pe AZI, 11 octombrie 2016 În sprijinul copiilor cu p rin i pleca i la 
munc  în str in tate 

Turchin  T. 

LOC DE DIALOG, Radio Moldova, cu T. Fişer 
26 febuarie, 2016, 18.10. – 19.00. 

Politici de dezvoltare a resurselor umane 

în educa ie 
Goraş-Postic  V. 

SPA IU PUBLIC, Radio Moldova, cu T. Fişer, 26 
mai, 2016 10.15. – 10.45. 

Preg tirea cadrelor didactice pentru pia a 
muncii 

Goraş-Postic  V. 

Radio Moldova, ACTUALIT I, 
24 noiembrie,2016 

Educa ie pentru echitate de gen şi şanse 
egale în Republica Moldova 

Goraş-Postic  V. 

Radio Moldova, ACTUALIT I, 
1 iulie, 2016 

Resurse educa ionale deschise în 
Republica Moldova: aici şi acum 

Goraş-Postic  V. 

Publica TV, ARA LUI DOGARU 

19.50. – 20.50. 

30 mai, 2016 

Dezbateri asupra Programului Na ional 
pentru dezvoltarea resurselor umane în 

educa ie 

Goraş-Postic  V. 

Agora, TV on line, 

1 iulie, 2016 

Resurse educa ionale deschise în 
Republica Moldova: aici şi acum 

Goraş-Postic  V. 

Agora, TV on line, 

7 decembrie, 2016 

 

Educa ie pentru echitate de gen şi şanse 
egale în Republica Moldova 

Goraş-Postic  V. 

Pagina Funda iei Fritz-Thyssen Stiftung: 

http://www.fritz-thyssen-

stiftung.de/foerderung/gefoerderte-

vorhaben/projekt/pl/institutions-in-a-time-of-

extr/p/1379/?no_cache=1 

 

Institutions in a Time of Extremes: Local 

Administration in Bessarabia and 

Transnistria (1939 –1945). 

Suveica S. 

http://www.ios-

regensburg.de/forschung/drittmittelprojekte/institution

s-in-a-time-of-extremes.html 

 

Institutions in a Time of Extremes: Local 

Administration in Bessarabia and 

Transnistria (1939 –1945). 

Suveica S. 

Jurnal TV, Emisiunea „Punctul pe i”, moderator Val Deport rile din R. Moldova, Petrencu A., 



Butnaru, 9 iunie 2016, http://jurnaltv.md/ro/news/2016/6/10/-i-

punctum-9-iunie-10220723/ 

Olaru-Cemîrtan V. 

TVR-Moldova, Accentul pe Azi, 21:00-22:00, 

Moderator Vasile Munteanu, 28 iunie 2016 

despre semnifica ia zilei de 28 iunie 1940 Petrencu A. 

 

TVR-Moldova, 

cu Vitalie Gu u, 2 august 2016 

 

Comentariu referitor la 2 august 1940, 

formarea RSSM 

Petrencu A. 

 

TV Drochia, 

15 septembrie 2016 

 

 

Interviu despre deport ri. + în limba 
englez  (Marea Britanie). 

Petrencu A. 

 

TV Noroc, 

11 octombrie 2016 

 

despre dezvelirea monumentului martirilor 

basarabeni A. Mateevici, S. Murafa şi A. 
Hodorogea 

Petrencu A. 

 

Radio Moldova Actualit i(şi în limba rus , pentru 
redac ia de limb  rus ), cu Nicolae Becciu.  23 august 

2016 

 

Comentariu (prin telefon) despre 23 

august – ziua comemor rii victimelor 
regimurilor totalitare (nazist şi sovietic) 

Petrencu A. 

 

Radio Vocea Basarabiei, Via a c r ilor; despre 
deport rile din raionul Cimişlia; Moderatoare Emilia 

Ghe u.  19 aprilie 2016 

Despre cartea dnei Anastasia Balmuş Petrencu A. 

 

Radio Moldova, Emisiunea “Actualit i” (edi ia în 
limba român  i rus ), 

Reporter Eleonora Culac, 

2 decembrie 2016 

 

Reportaj din cadrul conferin ei bilaterale 
„Memoria ca patrimoniu cultural în 

Lituania i Moldova. Experien a 
cercet rilor şi valorific rii memoriei 
victimelor regimurilor totalitare şi 

ocupa iei sovietice”, 2-3 decembrie 2016, 

Universitatea de Stat din Moldova, 

Muzeul Na ional de Istorie a Moldovei 

Petrencu A. 

 

TRM , Emisiunea  « Mesager », 
07 ianuarie 2016 | 19:07 

Cele mai triste sărbători de  Crăciun  au 
rămas  în  amintirea familiilor deportate 

http://www.trm.md/ro/social/cele-mai-

triste-sarbatori-de-craciun-au-ramas-in-

amintirea-familiilor-deportate/ 

Cojocaru L. 

 

Radio Europa Liberă, 
28 iunie, 2016 

 

Reportaj cu interviuri de la inaugirarea 

expoz iei foto-documentare „Basarabeni 
în GULAG” 

O expozi ie de fotografii la Muzeul 
Na ional de Istorie din Chi in u 

Reporter: Tamara Grejdeanu, 

 

http://www.europalibera.org/a/27826429

.html 

Cojocaru L. 

 

 

STIRI.TVR.RO 

28 Iunie 2016, 19:54 (actualizat 28 Iunie 2016, 20:12) 

 

Reportaj cu interviuri de la inaugirarea 

expoz iei foto-documentare „Basarabeni 
în GULAG” 

„Basarabeni în Gulag”, expozi ie de 
fotografii în memoria victimelor 

deport rilor 
 

http://stiri.tvr.ro/basarabeni-in-gulag-

expozi-ie-de-fotografii-in-memoria-

victimelor-deportarilor_75893.html 

Petrencu A. 

Cojocaru L. 

 

Evenimentul Zilei Expozi ie dedicat  vitimelor 
stalinismului, la Muzeul de Istorie 

http://www.evzmd.md/actualitate/257-

actualitate/43013-expozi%C8%9Bie-

dedicata-vitimelor-stalinismului,-la-

Petrencu A. 

Cojocaru L. 

 

http://www.europalibera.org/author/92453.html
http://stiri.tvr.ro/
http://stiri.tvr.ro/


28 Iunie, 2016  

muzeul-de-istorie.html 

Moldova 1 TV, 

autor Silvia Hodorogea, 28 iunie 2016 

 

 

 

Expozi ia „Basarabeni în GULAG”, cu 
lansarea c r ii „Arhivele memoriei” // 28 

iunie 2016 

O expozi ie foto-documentar  
„Basarabeni în GULAG” şi prezentarea 
volumului „Arhivele memoriei” au atras 
ast zi, 28 iunie 2016, numeroşi vizitatori 
la Muzeul Na ional de Istorie a Moldovei 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i5oH

R8znSlg 

Petrencu A., 

Cojocaru L. 

 

Spa iul Public 

06 Iulie 2016 | 10:15 

Valorificarea istoric  a memoriei 
victimelor regimului totalitar-comunist. 

În studio – Anatol Petrencu, Ludmila 

Cojocaru, Viorica Olaru-Cemîrtan. 
Realizator Tatiana Fişer 

http://www.trm.md/ro/spatiul-

public/spatiul-public-din-6-iulie-2016/ 

Petrencu A., dr. 

hab., prof. 

Cojocaru L., dr. 

conf. univ. 

Olaru-Cemîrtan V., 
dr. conf. univ. 

Radio Europa Libera 

20 mai 2016, 

Interviu Despre calvarul zecilor de mii 

de familii din Basarabia trimise forțat în 
Siberia în timpul regimului stalinist, 

http://www.europalibera.org/a/27748100

.html 

 

Olaru-Cemîrtan V., 
dr. conf. univ. 

Emisiunea Alb-Negru, 05.07.2016 portalul www.unimedia.md - 

https://www.youtube.com/watch?v=b_w

_12SpaUc&t=3932s 

 

Olaru-Cemîrtan V., 
dr. conf. univ. 

Romania Identitara - Atelier 6 (Chisinau) - Deportari 

si demolari identitare 

Invita i speciali ai Atelierului de 
Psihologie „Deport ri i demol ri. 
Recuperarea memoriei istorice  i a 

sentimentului identitar”, organizat  de 
Societatea Român  de Psihanaliz , 

Bucure ti, România, 15 octombrie 2016, 
Chi in u. 

https://www.youtube.com/watch?v=ttZV

FaYSAUc 

Petrencu A., dr. 

hab., prof. 

Cojocaru L., dr. 

conf. univ. 

 

SERIAL România Liber . 
de Claudiu Padurean , 

03 noiembrie 2016 

 

 

 

 

Istoricii de la Chi in u încearc  s  
recu

rile 

staliniste 

http://www.romanialibera.ro/aldine/histo

ry/serial-rl--istoricii-de-la-chisinau-

incearca-sa-recupereze-memoria-

suferintelor-indurate-in-anii-t - -

- - - -

rile-staliniste-432076?c=q2562 

http://www.romanialibera.ro/aldine/histo

ry/romani-evacuati-din-basarabia--din-

motive-religioase--iii--430994 

Petrencu A., dr. 

hab., prof. 

Cojocaru L., dr. 

conf. univ. 

 

http://www.evzmd.md/media/k2/items/cache/32a0ab830c8dbaf2290d86984eda8326_XL.jpg
http://www.unimedia.md/
https://www.youtube.com/watch?v=b_w_12SpaUc&t=3932s
https://www.youtube.com/watch?v=b_w_12SpaUc&t=3932s
http://www.romanialibera.ro/autor/claudiu-padurean-162


Jurnal de Chi in u, 
Reporter Victoria Popa, 

9 decembrie 2016 

Au transformat cl direa fostului KGB în 
muzeu al genocidului 

http://www.jc.md/au-transformat-

cladirea-fostului-kgb-in-muzeu-al-

genocidului/ 

Petrencu A., dr. 

hab., prof. 

 

15.01.2016: Radio Moldova Actualit i, 10.15-11.00. 

Emisiunea „Spa iul public”. Realizator Tatiana Fi er. 
Rolul traducerilor în comunicarea 

intercultural . 
Pilchin I. 

25.02.2016: Radio „Europa Liber ”. Interviu de 
Natalia Sergheev cu Ivan Pilchin 

În cultura rus  exist  un folclor bogat 

care mizeaz  pe folosirea cuvintelor 
licen ioase 

Pilchin I. 

27.02.2016: TRM. 17.15-17.45. Emisiunea „Art Club” 
cu Valentina Cecoltan. Interviu. 

E.T.A. Hoffmann: între via  i art  Pilchin I. 

23.03.2016: Prime, 7.30-7.45. Emisiunea „Discu ii la 
o cafea” cu Doina Popa. Particip  Ivan i Maria 

Pilchin. 

Discu ii la o cafea Pilchin I. 

17.05.2016: Radio Vocea Basarabiei, emisiunea „Cine 
are carte” de Emilia Ghe u, 11.15-12.00. 

Dialog despre poezie i traducere Pilchin I., urcanu 
L. 

 

12.04.2016: Viaţa cărţilor. Emisiunea Emiliei Ghe u 
la radio Vocea Basarabiei, orele 11.15-12.00. 

Discu ii despre cartea Fragile leahti chi M. 

10.08.2016: Invitata emisiunii Acolade (moderatori:  

Oana Georgiana En chescu i Constantin-Cristian 

Bleotu), Radio România Cultural, 

http://www.radioromaniacultural.ro/10_august_2016_i

nvitata_maria_sleahtitchi-53412  / 

Comentarea romanului Iepurii nu mor de 

tefan Ba tovoi 
leahti chi M. 

23.11.2016: Convorbiri la patru ace. Teme cu Maria 

leahtițchi. Emisiunea I. AxialTV. 

Literatura i lectura leahti chi M., 
urcanu L. 

 

Articole de popularizare a ştiin ei în ziare, reviste etc. 
 

Numele, prenumele autorului Denumirea articolului Ziarul, revista 

Leşanu M. Un parcurs marcant de c ut ri şi realiz ri  
 

ziarul Universitatea de Stat din 

Moldova, 30 septembrie, 2016, Nr. 2 

(180) 

Leşanu M. Facultatea de Biologie şi Pedologie  ziarul F clia, 23 septembrie, 2016, Nr. 
35 (3434) 

SEMENIUC E.  

 

«Ierbarul muzeul ştiin elor naturii a 
Universit ii de Stat din Moldova» 

Ziarul „Universitatea” 

 Einstein din Moldova Ziarul Na ional, 5 februarie 2016 

Cioban M., Izbash V., 

Shcherbacov V., Syrbu P. 

Valentin Belousov – 90 Buletinul AŞM. Matematica. No. 

1(80), 2016 

Academician Gheorghe DUCA, 

Academician Ion TIGHINEANU, 

Academician Mitrofan 

CIOBANU, 

Academician Radu MIRON, 

Academician Gheorghe MI COI, 
M.c. Constantin GAINDRIC, 

Rectorul USM, Profesorul 

universitar Gheorghe CIOCANU, 

Directorul IMI A M, Profesor 
cercet tor Svetlana COJOCARU, 
Profesor universitar  

Sergiu CATARANCIUC, 

Profesor universitar  

Gheorghe C P ÂN  

PETRU SOLTAN, o ilustr  personalitate 
de azi. 

Literatura i arta, nr. 26 (36925),  
30 iunie 2016. 

Goraş-Postic  V. Atelier interna ional în domeniul Didactica Pro... Revist  de teorie şi 



educa iei nonformale a adul ilor în 
cadul Curriculum globALE 

practic  educa ional , nr 5-6, 2016, p. 82-

81 

Goraş-Postic  V. 

Noutate la C.E PRO DIDACTICA: 

materiale suport pentru organiza iile de 
tineret „Integrare european  pentru tine, 

tinere” 

Didactica Pro... Revist  de teorie şi 
practic  educa ional , nr 5-6, 2016, p. 83-

84 

Goraş-Postic  V. 
Certificarea cadrelor didactice în 

domeniul educa iei pentru integrare 
european  

Didactica Pro... Revist  de teorie şi 
practic  educa ional , nr 4, 2016, p. 51 

Goraş-Postic  V. 

Înv torii de pe ambele maluri ale 
Nistrului continu  s  înve e cum s  

educe mai eficient cultura bunei 

vecin t i 

Didactica Pro... Revist  de teorie şi 
practic  educa ional , nr 4, 2016, p. 52 

 

Goraş-Postic  V. Mas  Rotund  „Educa ia deschis  în 
Moldova: aici şi acum” 

Didactica Pro... Revist  de teorie şi 
practic  educa ional , nr 4, 2016, p. 50 

 

Eremia I. 

 

Limba Român  - simbol al demnit ii 
noastre. 

Universitatea de Stat din Moldova, 30 

august 2016, nr. 1 (179). 

Cocârl  P. 
 

Universit ile medievale ale Europei 
Occidentale (sec. XII-XIV). 

„Universitatea” din 28 octombrie 2016 

Cojocaru, L. Via a persoanelor deportate a fost o 
lupt  i un sacrificiu continuu 

Jurnal de Chi in u. 3 iulie 2015. 

Cojocaru, L. 

 

„M rturii din Gulag. O istorie a 
copil riei din epoca deport rilor 
staliniste. Parascovia Mândril -

Corobcov 

Jurnal de Chi in u. 17 iunie 2016, nr. 23, 
p. 3. 

Olaru-Cemîrtan, V. Totalitarismul de ieri i pseudo-

democra ia de azi 
Ziarul de Gard . 11 iunie 2015, nr. 522. 

Dan R. „Arhivele memoriei. Maria 
Romanenco: Eu in minte i cum s-a dat 

Basarabia” 

Jurnal de Chi in u. 8 iulie 2016, nr. 26 
(1482), p. 05. 

Matveev S. Palatul moldovenesc din Istanbul Universitatea de Stat din Moldova, 26 

aprilie, 2016. nr. 9 (176), p. 5. 

Matveev S. 

 

Muzeul de arheologie Lipoveni – 2016 Universitatea de Stat din Moldova, 30 

august, 2016. nr. 1 (179), p. 10. 

Matveev S. Coloana infinitului USM Universitatea de Stat din Moldova, 28 

octombrie, 2016. nr. 3 (181), p. 9. 

Corobcean A. Cercet rile incintei sacre de la 
Stolniceni – 2016 

Universitatea de Stat din Moldova, 30 

august, 2016. nr. 1 (179), p. 10. 

   

 

  

Particip ri la manifest ri ştiin ifice, expozi ii, work-shopu-uir, tîrguri, mese rotunde 

Denumirea manifestării ştiinţifice, 
expoziţii, work-shopu-uir, tîrguri, 
mese rotunde 

 Participanţii  Tematica prezentărilor Distincţii obţinute 

Concursul “Topul Inovaţiilor ediţia a 
VI-a”, 15-16 decembrie 2016 

TROFIM A., 

ŞALARU V., 
ZOSIM, L., 

ŞALARU, V...   

Tulpina microalgei cianofite 

Cylindrospermum 

licheniforme (Bory) Kütz. – 

sursă de glucide. 

Diplomo  de excelen  

Concursul “Topul Inovaţiilor ediţia a 
VI-a”, 15-16 decembrie 2016. 

DOBROJAN, S., 

ŞALARU, 
V.,STRATULAT, 

I.,ŞALARU, V., 
SEMENIUC, E.,. 

Mediul nutritiv pentru 

cultivarea algei 

Anabaenopsis sp 

Diplomo  de excelen  

Concursul “Topul Inovaţiilor ediţia a 
VI-a” 15-16 decembrie 2016 

TROFIM A.; 

ŞALARU V.; 
Tulpina de microalg  
cianofit  Calothrix 

Diplomo  de excelen  



ŞALARU V., 
ZOSIM 

L.;DOBROJAN S.; 

DON U N.; 
STRATULAT I.; 

SEMENIUC E 

elenkinii Kossinsk. – surs  
de glucide. 

Concursul “Topul Inovaţiilor ediţia a 

VI-a 15-16 decembrie 2016” 

ŞALARU V.; 
ŞALARU V.; 
DOBROJAN S.; 

STRATULAT I.; 

TROFIM A.; 

SEMENIUC E.; 

DON U N..,. 

Procedeu de cultivare a 

tomatelor 
Diplomo  de excelen . 

Concursul “Topul Inovaţiilor ediţia a 
VI-a”, 15-16 decembrie 2016. 

DOBROJAN, S., 

ŞALARU, V., 

ŞALARU, V., 
STRATULAT, I., 

SEMENIUC, E. 

Procedeu de cultivare a 

castrave ilor şi tomatelor. 
Diplomo  de excelen . 

Concursul “Topul Inovaţiilor ediţia a 
VI-a”, 15-16 decembrie 2016 

SALARU 

V.,STRATULAT I., 

SALARU V., 

DOBROJAN S. 

Mediul nutritiv pentru 

cultivarea algei Nostoc 

flagelliforme 

Diplomo  de excelen . 

Concursul “Topul Inovaţiilor ediţia a 
VI-a” 15-16 decembrie 2016. 

ŞALARU V.; 
TROFIM A.; 

DOBROJAN S.; 

STRATULAT I.; 

SEMENIUC E.,  

Tulpini de microalge 

cianofite şi utilizarea lor în 
agricultur  

LOCUL I., Direc ia 
strategic  
BIOTEHNOLOGII. 

Simpozionul Interna ional Turism în 
Ceahl u. Prezent i perspective. 
Edi ia a IV, 7-9 august Dur u Român. 

Jig u Gh. 
Blidari A. 

Resursele de sol ale R. 

Moldova – obiect de studiu 

i turism tiin ific. 

 

Simpozionul Interna ional ,,Prezent 
Environment and Sustainable 

Development,,  

Ia i 7-9 iunie 

Jig u Gh. 
Blidari A. 

Plant health rises by the 

soil exhaustion 
 

Simpozionul Interna ional Factori i 
procese pedegenetice din zona 

temperat . Ia i 16-18 septembrie. 

Jig u Gh. 
Blidari A. 

Trenduri evolutive ale 

cernoziomurilor în condi ii 
de schimb ri climatice i 
modificarea antropic  

 

Masa rutund . Buna cercatare în 
domeniul managementului solului. 

Chi in u, 6 decembrie 

Jig u Gh. 
Blidari A. 

Monitorizarea i evaluarea 
impactului mediu urmare a 

implement rii programului 
de granturi destinat 

managementului durabil de 

mediu 

 

Primul seminar Na ional Utilizarea 
produselor biohumice în scopul 
sporirii fertilit ii solurilor. Cimi lia, 
10 iulie. 

Jig u Gh. 
Blidari A. 

Eficien a preparatelor 

biohumice în asigurarea 
sustenabilit ii 
cernoziomurilor. 

 

Conferin a tiin ific  Interna ional  
dedicat  anivers rii a 140-a a 

L.S.Berg. Bender, Republica  

Moldova, 11 martie, 2016.  

Victor Covaliov,  

Olga Covaliova 

Prezentare poster 

“Tehnologiile moderne de 

protec ie a mediului” 

 

Black Sea Horizon International 

Workshop “Applied research in 
chemistry: Smart materials for a 

smart future”. Sofia, Bulgaria, March 
31, 2016. 

Olga Covaliova Prezentare oral  „Materiale 
noi avansate elaborate în 
Republica Moldova” 

 

Simpozion tiin ifico-Practic „Lecturi Victor Covaliov,  Prezentare oral   



AGEPI”,  ed. a XVIII-a 

 21-22 aprilie 2016, Chisinau, 

Moldova.  

Valentin Bobeica „Reducerea emisiilor 2 

de la procese de fermentare 

i utilizarea acestora” 

8th International Conference on 

Materials Science and Condensed 

Matter Physics MSCMP, Chisinau, 

Moldova, September 12-16 2016 

Victor Covaliov,  

Olga Covaliova 

Prezentare poster „Phyto-

catalysts for the biogas 

process intensification” 

 

XIIth International Symposium 

„Priorities of Chemistry for a 
Sustainable Development”, 
Bucharest, 27-28 October, 2016  

Victor Covaliov,  

Olga Covaliova 

Prezentare plenar  
„Conditioning and 
utilization of carbon 

dioxide resulted from 

biomass digestion”  

 

2016 ICMSEM  International 

Conference on Management Science 

and Engineering Management. Baku, 

Azerbaijan, August 30-September 1, 

2016. 

Gheorghe Duca,  

Olga Covaliova 

Prezentare plenar  
„Intensified water treatment 
methods” 

 

II . - . . 
«      

    
», . 100-  
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, , 16-17  

2016 . 

Victor Covaliov,  

Olga Covaliova  

“  
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” 

 

Conferin a ştiin ific  na ional  cu 
participare interna ional  „Integrare 
prin cercetare şi inovare” cu prilejul 

anivers rii a 70 de ani ai USM. 28-29 

septembrie 2016 

Evtodiev I.,  

Untila D. 

Nanostructuri  

8
th

 International Conference on 

Materials Science and Condensed 

Matter Physics (MSCMP), September 

12-16, 2016, Chi in u 

Caraman M., 

Evtodiev I., 

Dmitroglo L., 

Evtodiev S.,  

Spoial  D.,  
Untila D. 

Solid State Nanophysics 

and Nanotehnology; 

Advanced Bulk Materials 

 

11
th

 International Conference on 

Physics of Advanced Materials. 

September 8-14, Cluj-Napoca, 

Romania 

Caraman M., 

Evtodiev I.,  

Evtodiev S.,  

Untila D. 

Nanostructures and Low 

Dimensional Systems 

 

The International Conferences 

celebrating 55 years of higher 

education and 40 years of technical 

higher education into “Vasile 
Alecsandri” University of Bacau. 
OPROTEH-2016. Bac u, June 02-04, 

2016 

Evtodiev I., 

Dmitroglo L., 

Evtodiev S.,  

Untila D. 

Power Engineering  

International Conference of European 

Materials Research Society (E-MRS 

2016 Spring Meeting). May 02-06, 

2016. Lille, France 

Caraman M., 

Evtodiev I., 

Dmitroglo L., 

Evtodiev S.,  

Untila D. 

Symposium L Wide 

bandgap materials for 

electron devices, 

Symposium Z Two 

dimensional crystals and 

van der Waals 

heterostructures for 

nanoelectronics, 

Symposium BB Defect-

induced effects in 

nanomaterials 

 



XIII-ème Colloque Franco-Roumain 

de Mathématiques Appliquées 

Lazari Alexandru Stationary Stochastic 

Games with Final Sequence 

of States 

 

The 7-th European Congress of  

Mathematics 

Rusu Galina Some convergence 

estimates for abstract linear 

second order differential 

equations with two small 

parameters. 

 

International Scientific Conference 

“Mathematical Modeling, 
Optimization and Informational 

Technologies” 

Capcelea Titu A linear programming 

approach for solving 

multichain discrete optimal 

control problems. 

 

International Scientific Conference 

“Mathematical Modeling, 

Optimization and Informational 

Technologies” 

Lazari Alexandru Reparti ia duratei jocurilor 
sta ionare pe sisteme cu 
secven  final  de st ri i 
treceri independente 

 

International Scientific Conference 

“Mathematical Modeling, 
Optimization and Informational 

Technologies” 

Grigoriu Nicolae Schimbarea orient rilor 
tranzitive într-un graf 

 

International Scientific Conference 

“Mathematical Modeling, 
Optimization and Informational 

Technologies” 

Cocîrl  Mihai Parallel algorithm for 

mixed system with shared 

and distributed memory to 

solve bimatrix game 

generated by the 

informational extended 

strategies. 

 

International Scientific Conference 

Mathematics & IT: Research and 

Education 

Capcelea Titu Algorithms for efficient 

and accurate approximation 

of piecewise continuous 

functions. 

 

International Scientific Conference 

Mathematics & IT: Research and 

Education 

Lazari Alexandru The win probabilities in the 

cyclic games with 

homogeneous linear 

recurring game duration 

distribution. 

 

International Scientific Conference 

Mathematics & IT: Research and 

Education 

Rusu Galina A note on fractional powers 

of positive definite 

operators. 

 

24th Conference on Applied and 

Industrial Mathematics 

Lazari Alexandru Optimal cooperative 

strategies for stochastic 

games with final sequence 

of states 

 

A XX-a Conferin  Anual  a 
Societ ii de tiin e Matematice din 
România 

Rusu Galina Singularly perturbed 

problems for abstract 

differential equations of 

second order in Hilbert 

spaces 

 

Salonul Interna ional al Cercet rii, 
Inov rii şi Inventicii „PROINVENT-

2016”, (23-25 martie, 2016),  

Cluj-Napoca, România 

A.Trofim 

V.Şalaru 

Vs.Şalaru 

L.Zosim 

Microalga cianofit  
Cylindrospermum 

licheniforme (Bory) 

Kütz– un nou material 

biotehnologic 

Diplom  de excelen  şi 
Medalia de Aur cu 

men iune special  

Diplom  de excelen  şi 
premiul special „Prima 

de Excelen ” 

Salonul Interna ional al Cercet rii, 
Inov rii şi Inventicii „PROINVENT-

2016”,  
(23-25 martie, 2016),  

V.Gu anu  
I.Copusciu 

Procedeiu de purificare a 

aerului de iod 

Diplom  de excelen  şi 
Medalia de Aur 



Cluj-Napoca, România 

Salonul Interna ional de Inven ii de la 
Geneva  

(13-17 aprilie, 2016), 

 Geneva, Elve ia 

A.Gulea 

V. apcov 

V.Bulimaga 

L.Zosim 

Utilisation du complexe de 

molybdene comme 

regulateur de quantite de 

polysaccharides dans la 

biomasse 

Diplom  şi Medalia de 

Aur  

Salonul Interna ional de Inven ii de la 
Geneva  

(13-17 aprilie, 2016),  

Geneva, Elve ia 

A.Gulea 

V. apcov 

A.Cotovaia 

Compose de coordination 

avec une activité sélective 
contre Klebsiella 

pneumoniae et 

Pseudomonas 

Diplom  şi Medalia de 
Aur  

Salonul Interna ional de Inven ii de la 
Geneva  

(13-17 aprilie, 2016),  

Geneva, Elve ia 

A.Gulea 

Iu.Oltu 

T.Gu u 

V. apcov 

N-(2,4-dimetylphenyl)-2-

carbotiamide de la 

benziliden-Hydrazine (2-

hydroxy)comme unhibiteur 

de champignon 

Diplom  şi Medalia de 
Argint 

Salonul Na ional cu Participare 
Interna ional  a Inov rii şi Cercet rii 

ştiin ifice Studen eşti 
„CadetINOVA-16”  
(14-16 aprilie, 2016),  

Sibiu, România 

S.Dobrojan 

V.Şalaru 

I.Stratulat  

Vs.Şalaru 

E.Semeniuc 

 

Medii nutritive de origine 

natural  pentru cultivarea 

algelor Nostoc 

flagelliforme şi 
Anabaenopsis sp. în scopul 

ob inerii biomasei algale 
valoroase. 

1. Diplom  şi Medalia 
de Bronz  

2. Diplom  de 
participare 

Salonul Na ional cu Participare 
Interna ional  a Inov rii şi Cercet rii 

ştiin ifice Studen eşti 
„CadetINOVA-16”  

(14-16 aprilie, 2016), Sibiu, România 

S.Dobrojan 

V.Şalaru 

Vs.Şalaru  
I.Stratulat  

 

Tehnologie de îmbog ire a 
solului cu azot biologic şi 

de stimulare a 

productivit ii legumelor 

Diplom  de participare  

Expozi ia European  de Creativit ii 
şi Inovare ”EUROINVEN-2016”  
(20-21 mai, 2016), Iaşi, România 

V.Botnariuc 

L.Gorceac 

A.Covaliov şi al. 

Celul  fotovoltaic  cu 
heterojonc iunea nCdS-

pZnP şi strat intermediar de 
p

o
InP 

Diplom  şi Medalia de 
Aur 

Expozi ia European  de Creativit ii 
şi Inovare ”EUROINVEN-2016”  

(20-21 mai, 2016),  

Iaşi, România 

V.Bulimaga 

V.Rudic 

M.Pisova 

L.Zosim 

Tehnologie de ob inere a 
mixoxantofilei din biomasa 

de Spirulina plantesis 

Diplom  şi Medalia de 
Aur 

Expozi ia European  de Creativit ii 
şi Inovare ”EUROINVEN-2016” 

(20-21 mai, 2016),  

Iaşi, România 

V.Bulimaga 

V.Rudic 

A.Gulea 

L.Zosim  

M.Pisova 

Procedee noi de cultivare a 

spirulinei şi de ob inere a 
biomasei cu con inut 
prognozat de fier sau 

germaniu 

Diplom  şi Medalia de 
Aur 

Expozi ia European  de Creativit ii 
şi Inovare ”EUROINVEN-2016” 
(20-21 mai, 2016), Iaşi, România 

E.Stratulat 

V.Prisacari 

M.Revenco 

O.Palamarciuc 

Compus coordinativ cu 

activitate antibacterian  în 
baza tiosemicarbazila ilor 

de cupru (II) 

Diplom  şi Medalia de 
Aur 

Expozi ia European  de Creativit ii 

şi Inovare ”EUROINVEN-2016” 
(20-21 mai, 2016), Iaşi, România 

V.Gu anu 

V.Bulicanu 

Procedeu de purificare a  

apei de nitra i şi nitri i 
Diplom  şi Medalia de 

Bronz 

Expozi ia European  de Creativit ii 
şi Inovare ”EUROINVEN-2016” 
(20-21 mai, 2016), Iaşi, România 

 

USM 

 

Grup de inven ii 
Diplom  şi premiul 

special  

„special prize” - Cupa 

Salonul Interna ional de Inven ii şi 
Inova ii „Traian Vuia”,  

(25-27 mai, 2016),  

Timişoara, România 

A.Trofim 

V.Şalaru 

Vs.Şalaru 

L.Zosim 

S.Dobrojan  

I.Stratulat şi al. 

Tulpina microalgei 

cianofite Calothrix 

ElenKinii Kossinsk – o 

surs  de substan e biologic 
active 

1. Diplom  şi Medalia 
de Aur 

2. Diplom  de Excelen  
„Regele Mihai al 
României” Timişoara 

Salonul Interna ional de Inven ii şi A.Chiri a Metod  de m surare a Diplom  şi Medalia de 



Inova ii „Traian Vuia”, (25-27 mai, 

2016), Timişoara, România 

dimensiunilor petelor de 

produse petroliere pe 

suprafa  apei la distan  

Aur 

Salonul Interna ional de Inven ii şi 
Inova ii „Traian Vuia”, 

(25-27 mai, 2016),  

Timişoara, România 

V.Bulimaga 

V.Rudic 

M.Pisova 

L.Dencicov 

M.Gon a 

Gh.Duca 

Tehnologie de ob inere a 
mixoxantofilei din 

bioamasa de Spirulina 

plantensis 

Diplom  şi Medalia de 
Aur 

Salonul Interna ional de Inven ii şi 
Inova ii „Traian Vuia”,  

(25-27 mai, 2016),  

Timişoara, România 

V.Bulimaga 

L.Zosim 

S.Djur 

M.Pisova 

V.Rudic şi al. 
 

Procedeu de cultivare a 

spirulinei şi de ob inere a 
biomasei cu con inut 
prognozat de fier sau 

germaniu 

Diplom  şi Medalia de 
Aur 

Salonul Interna ional de Inven ii şi 
Inova ii „Traian Vuia”,  

(25-27 mai, 2016),  

Timişoara, România 

S.Dobrojan 

V.Şalaru 

Vs.Şalaru 

I.Stratulat 

E.Semeniuc 

A.Trofim 

N.Don u 

Procedeu de cultivare a 

tomatelor 

Diplom  şi Medalia de 
Aur 

Salonul Interna ional de Inven ii şi 
Inova ii „Traian Vuia”,  

(25-27 mai, 2016),  

Timişoara, România 

V.Botnariuc 

L.Gorceac 

A.Coval 

B.Cinic 

S.Raevchi 

Celul  fotovoltaic  cu 
heterojonc iunea nCdS-

pZnP şi strat intermediar de 
p-InP 

Diplom  şi Medalia de 
Argint 

Salonul Interna ional de Inven ii şi 
Inova ii „Traian Vuia”,  

(25-27 mai, 2016),  

Timişoara, România 

A.Cr ciun 

O.Podubnîi 
M.Cr ciun 

B.Albert 

Dispozitiv pentru ionizarea 

gazelor 

Diplom  şi Medalia de 
Argint 

Salonul Interna ional de Inven ii şi 
Inova ii „Traian Vuia”,  

(25-27 mai, 2016),  

Timişoara, România 

V.Gu anu Procedeu de purificare a 

aerului de hidrogen sulfurat 

Diplom  şi Medalia de 
Argint 

 

Salonul Interna ional de Inven ii şi 
Inova ii „Traian Vuia”, 

 (25-27 mai, 2016),  

Timişoara, România 

Şt.Robu 

I.Andrieş 

G.Dragalina 

D.Mitcov 

Purt tor de informa ie 
electrofotografic 

Diplom  şi Medalia de 

Bronz 

Salonul Interna ional de Inven ii şi 
Inova ii „Traian Vuia”,  

(25-27 mai, 2016),  

Timişoara, România 

O.Covaliova 

V.Covaliov 

Utilization of CO2 resulted 

from the biochemical 

digestion processes 

Diplom  şi Medalia de 
Bronz 

Salonul Interna ional de Inven ii şi 
Inova ii „Traian Vuia”,  

(25-27 mai, 2016),  

Timişoara, România 

USM Grup de inven ii Diplom  de excelen  şi 
Cupa 

Ziua Academiei de Ştiin e a Moldovei  
12 iunie 2016,  

Complexul Etno-cultural „Vatra”,  
Chişin u, R.Moldova 

USM Promovarea ştiin ei în 
societate printr-o abordare 

a interac iunii dintre 
publicul larg şi cercet tori. 

- 8 exponate 

- 25 monografii, 

manuale 

 

Salonul Interna ional al Cercet rii, 
Inovare şi Transfer Tehnologic  

„INVENTIKA-2016” 

(30 iunie-1 iulie, 2016),  

O.Covaliova 

V.Covaliov 

V.Nenno 

V.Bobeico 

Utilization of CO2 resulted 

from the biochemical 

digestion processes 

Diplom  şi Medalia de 
Aur 



Iaşi, România 

Salonul Interna ional al Cercet rii, 
Inovare şi Transfer Tehnologic  

„INVENTIKA-2016” 

(30 iunie-1 iulie, 2016),  

Iaşi, România 

O.Covaliova 

V.Covaliov 

V.Nenno 

V.Bobeico 

Gh.Duca 

Method and integrated 

bioreactor for the 

production of high-

caloricity biogas and 

Vitamin B12 as for age 

additive 

Diplom  şi Medalia de 
Aur 

Expozi ia 

 „Noapte Cercet torilor Europeni-
2016”,  

(23 septembrie, 2016),  

Chişin u, R.Moldova 

USM Promovarea imaginii 

institu iilor din sfera 
cercetare-dezvoltare şi 

inovare în societate  
- 7 exponate 

- 25 monografii, 

manuale 

Certificat de participare 

Salonul Interna ional de Inven ii 
„IWIS-2016”,  

(10-12 octombrie, 2016),  

Varşovia, Polonia 

V.Rudic 

A.Gulea 

T.Chiriac 

S.Djur 

L.Cepoi 

New nutraceuticals Bior Diplom  şi Medalia de 
Aur 

Salonul Interna ional de Inven ii 
„IWIS-2016”,  

(10-12 octombrie, 2016), Varşovia, 
Polonia 

A.Gulea 

V. apcov 

New antifungal inhibitor Diplom  şi Medalia de 
Argint 

Salonul Interna ional de Inven ii 
„IWIS-2016”,  

(10-12 octombrie, 2016), Varşovia, 
Polonia 

V.Rudic 

A.Gulea 

T.Chiriac 

L.Cepoi 

New biopreparations for 

improving productivity and 

quality of agricultural 

plants 

Diplom  şi Medalia de 
Argint 

Salonul Interna ional de Inven ii 
„IWIS-2016”, (10-12 octombrie, 

2016), Varşovia, Polonia 

A.Gulea 

V. apcov 

A.Cotovaia 

Coordination compound 

with selectiv activity 

against 

Diplom  şi Medalia de 
Bronz 

Salonul Interna ional de Inven ii 
„IWIS-2016”, (10-12 octombrie, 

2016), Varşovia, Polonia 

V.Covaliov 

O.Covaliova 

V.Bobeica 

Gh.Polisciuc 

Integrated reactor for 

biogas production 

Diplom  şi Medalia de 
Platin  

Salonul Interna ional de Inven ii 
„IWIS-2016”, (10-12 octombrie, 

2016), Varşovia, Polonia 

O.Covaliova 

 

Production of nanotubular 

TiO2 and Reactor for 

photocatalytic detoxication 

Diplom  şi Medalia de 
Aur 

Salonul Interna ional de Inven ii 
„IWIS-2016”, (10-12 octombrie, 

2016), Varşovia, Polonia 

V.Covaliov 

O.Covaliova 

Gh.Polisciuc 

Biochemical production 

method of methane and 

forage concetrate 

containing Vitamine B12 

Diplom  şi Medalia de 
Argint 

Salonul Interna ional de Inven ii 
„IWIS-2016”, (10-12 octombrie, 

2016), Varşovia, Polonia 

V.Covaliov 

O.Covaliova 

Iu.Morari 

Combined setting for the 

selective extraction of CO2 

from biogas for microalgae 

cultivation 

Diplom  şi Medalia de 
Argint 

Salonul Interna ional de Tehnologii 
noi  

„EUREKA-2016”  
(17-19 noiembrie, 2016),î 

Bruxelles, Belgia 

A.Gulea 

V. apcov 

V.Rudic 

New antimicotic Agent 

Against Candida albcans 

Diplom  şi Medalia de 
Aur 

S pt mâna  
„Moldova Eco-Energetic ” 

(28 noiembrie-2 decembrie, 2016), 

Chişin u, CIE „MoldExpo” 

P.Gaşin 

D.Rusnac-student 

D.Duca-student 

Dispozitive pentru 

conversia fotovoltaic  a 
energiei solare 

Diplom  

Workshop-ul „Serviciile psihologice 

de interven ie i consiliere în diverse 
grupuri i organiza ii: tendin e actuale 

i perspective de viitor”, Chi in u, 

Curteanu C., 

Cojocaru N. 

 

 

Manifest ri ale conflictului 
munc -familie i strategii 
de diminuare a acestuia la 

angaja ii din mediul 

 



USM, 2 aprilie 2016  

 

 

Chetraru A., 

Bolea Z. 

educa ional 
 

Unele aspecte psihologice 

ale satisfac iei în munc  la 
cadrele didactice 

Atelier cu genericul „Men inerea 
cadrelor didactice performante în 

sistemul de înv mânt” . 
20 mai, 2016, Direc ia de 
îmv mânt, Ştefan Vod  

Goraş-Postic  V., 
mangeri, elevi, 

p rin i şi membri 
APL, Ştefan Vod  

Facilitare atelier şi 
prezentare a 

Programului Na ional 
pentru dezvoltarea 

resurselor umane în 
înv mîntul general din 

Rrepublica Moldova 2016-

2020 

Diplom  de participare 

CE PRO DIDACTCA, Masa rotund  
„Educa ie pentru echitate de gen şi 

şanse egale”, 
Chişin u, 24 noiembrie, 2016 

Goraş-Postic  V., 
reprezentan i ai 

DGETS şi profesori 
şcolari şi universitari 

Facilitare în calitate de 
expert şi comunicare în 

plen „Discriminarea de gen 

în R. Moldova: aspecte de 
politici, probleme şi 
practici de succes”, 

program aprobat de ME 

Certificat de participare 

Mas  rotund  „Educa ie prin film”, 
Chişin u, 13 mai, 2016, organizat  de 
OWH Studio, în parteneriat cu People 

in Need, Moldova 

Goraş-Postic  V., 
profesori şcolari 

Comunicare în plen 
„Disciplina op ional  
„Educa ie prin film”, 

inova ie de succes 

Program, certificat de 

participare 

Conferin a interna ional  tiin ifico-

practica “Migrație, Diaspora, 
Dezvoltare: noi provocări i 

perspective” organizat  de Academia 
de tiin e a Moldovei; Biroul pentru 
Rela ii cu Diaspora al cancelariei de 

Stat; OIM Misiunea in Republica 

Moldova; IASCI/NEXUS Moldova, 

2016 

Mo neaga Valeriu, 
Turcan Valentin, 

Ia co Mariana, 
Mo neaga Gheorgii. 

Participare la discu ii  

Conferin a Interna ional  Ştiin ifico-

Practic  Noi tendințe ale proceselor 
migraționale, Institutul Cercet ri 

Juridice şi Politice al Academiei de 
Ştiin e a Moldovei, Biroul pentru 
rela ii cu diaspora, Organiza ia 
Interna ional  pentru Migra ie, 

Misiunea în Republica Moldova, 
Filiala Chişin u a Academiei 

Oamenilor de Ştiin  din România 
2016 

Ia co Mariana, Putina 
Natalia 

Participare la discu ii  

Seminarul tiin ific organizat de 
Organzia ia Interna ional  a Migra iei 

cu genericul ,,Managementul 

migra iei”,Tiraspol 05.05.2016. 

Mo neaga Valeriu, 
Turcan Valentin, 

Tuco Tatiana, 

Svetlicinâi Rodica 

Participare la discu ii  

Conferin a tiin ifico-practic  
interna ional  ”Teoria i practica 

administr rii publice”. AAP, 

Chi in u, 21 mai 2016 

Ia co Mariana 

Percep iile migran ilor 
moldoveni despre 

incluziune şi migrare în 
spa iul European. 
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Sesiunea tiin ific  a Departamentului 
Istoria Românilor, Universal  i 

Arheologie, edi ia a III-a,  

13 mai 2016 

        Eremia I. 

 

 

 

 

Cocârl  P. 
 

 

 

Rotaru L. 

 

 

 

Palade Gh. 

 

 

 

Ursu-Naniu R. 

 

 

 

 

Tatiana D. 

Probleme de Istorie a 

Moldovei în lucrarea lui 
Andrei Lâzlov Istoria 

Sci iei (1692) 
 

Lupta pentru supremaţie 
între papalitate şi monarhii 

Europei  Occidentale în 
sec. V-VIII. 

 

Dezideologizarea 

învățământului superior în 
RSS Moldovenească în 
perioada restructurării. 

 

Aspecte privind activitatea 

extra colar  a corpului 
didactic primar din 

Basarabia în perioada 
interbelic  

 

Erasmus i viitorul unei 
na iuni, în Istoria ştiin ei 

universitare: de la abilit i 
propagandistice la 

paradigma noilor sisteme 

de valori europene. 

 

Modernizarea locuin elor 
or enilor i târgove ilor 

din ara Moldovei în a II-a 

jum tate a secolului al 
XVIII-lea – începutul 
secolului al XIX-lea 

 

Conferin a tiin ific  interna ional  
Istoria tiinței universitare: de la 

abilități propagandistice la 
paradigma noilor sisteme de valori 

europene consacrat  anivers rii 70 de 
ani de la înfiin area Universit ii de 

Stat din Moldova 

Eremia I. 

 

 

Cocârl  P. 
 

 

 

 

Rotaru L. 

 

 

Tomule  V. 

La originile înv mântului 
agricol superior în 

Basarabia 

 

Contribu ia universit ilor 
la dezvoltare 

înv mântului şi ştiin ei în 
Evul Mediu. 

 

Evoluția structurii etno-

sociale a comunității 
studenților Universității de 
Stat din Moldova/Chi inău. 

 



1946-1950. 

 

Vocaţia cercetării în opera 
ştiinţifică a profesorului 

Mihail Muntean. 

Raporturi identitare în spa iul 
românesc din perspectiv  istoric . 

Şcoli şi interpret ri, conferin  
interna ional , Chişin u 3-5 

noiembrie 2016 

Eremia I. 

 

Identitatea româneasc  în 
dispute contemporane: 

cazul L.Boia şi V.Stati 

 

Conferin a ştiin ific  Arheologie. 

Istorie. Muzeologie a Muzeului 

Na ional de Istorie a Moldovei (edi ia 
a XXVI-a), 20-21 octombrie 2016. 

Rotaru L. 

 

Tentative de implementare 

a legislaţiei lingvistice în 
şcoala superioară din RSS 
Moldovenească. 1989-1991 

 

Conferin a interna ional  O istorie 

multidimensională a cadrelor 
universitare: instituţii, reţele sociale, 

biografii, organizat  cu prilejul 
împlinirii 75 ani de la fondarea 

Facult ii de Istorie a Universit ii 
Pedagogice de Stat „Ion Creang ” din 

Chişin u, 9-10 octombrie 2015. 

Tomule  V. Fondarea Universităţii de 
Stat din Moldova şi 

tentative de comasare a 

Institutului Pedagogic 

 

Na iunea imaginar . Concepte şi 
etape în construirea identit ilor 

na ionale europene, Deva, 16-18 iunie 

2016 

Eremia I. 

 

 

 

 

Rotaru L. 

Politica – instrument de 

formare a unei noi națiuni: 
„națiunea civică 

moldovenească” (Raport în 
plen) 

Imperativul 

dezideologiz rii i 
stagnarea în „zona de 

confort” a înv mântului 
superior din RSS 

Moldoveneasc  în epoca 
perestroicii. 

 

Congresul Na ional al istoricilor 
Români, 25-28 august 2016, Cluj-

Napoca. 

Eremia I. 

 

 

 

Rotaru L. 

Protocoale diplomatice de 

la Departamentul solilor 

din Moscova. Edi ii şi 
perspective. 

 

Noi direc ii i metodologii 
în cercetarea istoriei 

regimului comunist din 

România. 

 

Perspectivele şi problemele integr rii 
în Spa iul European al Cercet rii şi 

Educa iei, 7 iunie 2016, Cahul 

Eremia I. Poporul român – un popor 

împ r tesc pe teritoriul 
Imperiului rus în a doua 
jum tate a secolului al 

XVIII-lea 

 

coala de var  Provocările istoriei ca 
tiință i disciplină de învățământ la 

începutul mileniului trei. Edi ia XII, 
4-9 iulie 2016, Zal u, România. 

 

Rotaru L. Depolitizarea i 
dezideologizarea 

înv mântului superior din 
Republica Moldova în 
perioada perestroik i. 

 

Conferin a tiin ific  B.P. Hasdeu în 
lumina unor noi cercet ri istorice i 

filologice. 26 noiembrie 2016. 

Biblioteca municipal  B.P. Hasdeu, 
Chi in u, 2016. 

Rotaru L. Metoda de cercetare a 

istorie în opera lui B. 
P.Hasdeu. 

 



Conferin a interna ional  Rolul 
M n stirii Secu în via a religioas  a 

rii Moldovei, edi ia a V-a 

Gumenâi I. 
Bercu I. 

Unele date cu referire la 

activitatea stare ului Nifont 
si problema recuper rii 

moaştelor Sfantului Ioan 
Botezatorul 

 

Conferin a interna ional  

„Na iunea imaginat  ” Concepte şi 
etape în constituirea identit ilor 

na ionale europene 

Gumenâi I. 
Dragnev E. 

Popula ia Basarabiei în fa a 
propagandei 

ortodoxismului bicefal rus 

şi ateismului sovietic 

 

Conferin a ştiin ific  interna ional  
„Ştiin , educa ie, cultur ”; 

Gumenâi I. 
 

Comunitatea lipoveneasc  
din Basarabia între 

administra ia arist  şi 
perceperea puterii 

imperiale. 

 

International Conference World War I 

– The other face of the war. 

Gumenâi I. 
 

Romania during Neutrality 

(1914-1916) Reflected in 

Ministry of Foreign Affairs 

Documents of the Russian 

Empire 

 

Congresul Na ional al Istoricilor 
Români 

Gumenâi I. 
Dragnev E. 

Editarea operei 

arhimandritului Andronic 

Popovici. Studiu de caz 

De la general la particular. 

Politica religioas  a 
Imperiului Rus în 

Basarabia 

 

Conferin a ştiin ific  interna ional  

Istoria ştiin ei universitare: de la 
abilit i propagandistice la paradigma 

noilor sisteme de valori europene 

Conferin  Interna ional  dedicat  a 
70 de ani de la înfiin area USM 

Gumenâi I. 
 

Locul institu iilor 
superioare de înv mânt în 

educa ia ateist  sovietic  

 

Raporturi identitatre în spa iul 
românesc din perspectiv  

isstoric :şcoli şi interpret ri 

Gumenâi I. 
Bercu I. 

Dragnev E. 

Politica Imperiului Rus fa  
de str ini şi heterodiocşi . 

Cazul Basarabiei 

 

Conferin a interna ional  Educa ie şi 
m rturisire 

Gumenâi I. 
 

Încerc rile de îndep rtare 
de Tradi ia creştin  şi 

educa ia ateist  din ultimii 
ani de existen  a regimului 

comunist în Republica 
Moldova 

 

1. Conferin a ştiin ific  „Memoria 
victimelor regimului totalitar-

comunist: istorie, impact, 

responsabilitate”, 25 noiembrie 2016, 
Muzeul Na ional de Istorie a 

Moldovei, Chişin u. 

B l nici I. Participare organizare i 
discu ii 

 

 

Conferin a ştiin ific  interna ional  
„Memoria ca patrimoniu cultural în 

Lituania i Moldova. Experien a 
cercet rilor şi valorific rii memoriei 
victimelor regimurilor totalitare şi 

ocupa iei sovietice”, 2-3 decembrie 

2016, Universitatea de Stat din 

Moldova i Muzeul Na ional de 
Istorie a Moldovei 

B l nici I. Participare organizare i 
discu ii 

 

Conferin a tiin ific  «  
і ,    

Dan R. Comunicare: 

„   
 



 »,  
і  і  і і 

І. І. М , 12-13 aprilie 

2016, Odessa, Ucraina. 

 М  А : 
 

  
   

 
М  ” 

Conferin a interna ional  
„Histories (Un)Spoken. Survival 

and Social-Professional 

Integration Strategies in 

Communist Political Prisoners’ 
Families in Central and Eastern 

Europe in the ’50s and ’60s”, 22-

25 iunie 2016, Râmnicu S rat, 
România. 

Cojocaru L. 

  

Comunicare tiin ific : 
„’My Parents Were 

Enemies of the People’: 
Perspectives and 

Difficulties of 

Interpretation of Silence in 

the Oral History Studies of 

RSS Moldavia 

Deportations” 

 

Conferin a ştiin ific  „Memoria 
victimelor regimului totalitar-

comunist: istorie, impact, 

responsabilitate”, 25 noiembrie 2016, 
Muzeul Na ional de Istorie a 

Moldovei, Chişin u. 

Cojocaru L. 

 

Comunicare la invitație: 

„Dileme i strategii de 
reconciliere în relat rile de 

istorie oral  privind 
represiunile politice i 
deport rile în mas  din 
RSS Moldoveneasc ” 

 

Conferin a ştiin ific  bilateral  
„Memoria ca patrimoniu cultural 

în Lituania i Moldova. 
Experien a cercet rilor şi 

valorific rii memoriei victimelor 
regimurilor totalitare şi ocupa iei 
sovietice”, 2-3 decembrie 2016, 

USM i MNIM, Chi in u. 

Cojocaru L. Moderator 

 

 

Expert-invitat la reuniunea 

„Contested Memories of the Difficult 

Past Eastern Europe and Its History 

of the 20th Century”, organizat  de 
Federal Agency for Civic Education 

(bpb), Germania, 30 septembrie-2 

octombrie 2016, Kiev, Ucraina. 

Cojocaru L. 

 

Titlu prezentare: Proiect 

Program de Stat 

„Valorificarea i 
recuperarea memoriei 

deport rilor staliniste din 
RSSM 1940-1941, 1944-

1953. Regiunea de centru a 

Republicii Moldova” 

 

Expert-invitat la coala interna ional  
de toamn  „Memoria Vizibil . 

Monumente, memoriale i locuri ale 
memoriei în Republica Moldova si 
Ucraina”, organizat  de Moldova 
Institut-Lepzig, Germania, 23-30 

septembrie 2016, Chi in u-Cern u i 

Cojocaru L.,  

dr. conf. univ. 

Titlu comunicare: „Practici 

comemorative i complexe 
memoriale din Republica 

Moldova în contextul 
politicilor identitare (1991-

2016)” 

 

 

Invitat special Atelierul de 

Psihologie „Deport ri i 
demol ri. Recuperarea memoriei 

istorice  i a sentimentului 
identitar”, organizat  de 
Societatea Român  de 

Psihanaliz , Bucure ti, România, 
15 octombrie 2016, USM, 

Chi in u. 

Cojocaru L. 

 

Titlu comunicare: 

„Reconcilierea în societatea 
contemporan  probleme, 
premise i imperative” 

 

Invitat special Seminarul teoretico-

practic „Istoria oral  – aspecte i 
perspective didactice”, INIS 

ProMemoria în cooperare cu Institutul 

Cojocaru L. Titlu comunicare: „Istoria 
oral : domeniu, metod , 

didactic ” 

 

 



de tiin e ale Educa iei i Muzeul 
„Memoria Neamului”, 15 iunie 2016, 

Chi in u 

2. Publication workshop at Centre for 

European Studies, Lund University, 

8-9 March 2016, Ideon Meeting 

(Ideon Agora 1, Scheelevägen 15). 

Cojocaru L. 

 

Titlu comunicare: 

„Competing Regimes of 
Memory at the Margins of 

New Eastern Europe: 

between Nation-Building 

and Diversity-Performing” 

 

Simpozionul Seminarului de 

Antropologie Istoric  „Violen , 
societate şi modernizare în spa iul 
românesc (sec. XVI-XX). Marele 

R zboi, sfârşitul modernit ii?” 
organizat de Seminarul de 

Antropologie Istoric  şi Facultatea de 
Istorie şi Filozofie, Universitatea 

Babe -Bolyai  din Cluj-Napoca, 2-4 

iunie 2016, Cluj-Napoca, România 

Cojocaru L. 

 

Titlu comunicare: „Copiii 

Gulagului. Represiune i 
sovietizare la marginile 

imperiului (1940-1941, 

1944-1953)” 

 

The  5
th

 International Symposium of 

European Institutions dealing with 

20th Century History EUROPEAN 

REMEMBRANCE, 24-26 mai 2016, 

Budapesta, Ungaria. 

Cojocaru L. Titlu prezentare: Proiect 

Program de Stat 

„Valorificarea i 
recuperarea memoriei 

deport rilor staliniste din 
RSSM 1940-1941, 1944-

1953. Regiunea de centru a 

Republicii Moldova” 

 

Conferin a ştiin ific  interna ional  
„Mediatizarea adev rului istoric: 

represiunile staliniste/comuniste şi 
impactul lor social”, USM, 24-25 

martie 2016, USM, Chi in u. 

Cojocaru L. 

 

Titlu comunicare: 

„Conota iile t cerii în 
discursul comemorativ al 

deporta ilor din RSS 

Moldoveneasc : 
perspective de interpretare” 

 

Biblioteca Na ional  a Republicii 
Moldova, 22 decembrie 2016, 

Chi in u 

Cojocaru L. Prezentare serie de carte: 

Arhivele Memoriei 

 

16-19 noiembrie 2016. Participarea la 

Workshop-ul International  

Nationalism, Narrow-Mindedness, 

Aggression: Does the 20th Century 

Reoccur? Answers, Perspectives and 

Ideas from the International Adult 

Education Community, organizat de 

DVV International, Regional Office 

for Caucasus and Turkey, Tbilisi, 

Georgia 

Olaru-Cemârtan V. Participare discu ii  

Conferin a “Contested Memories of 
the Difficult Past. Eastern Europe and 

Its History of the 20th Century, 

organizat  de Federal Agency for 
Civic Education/BPB Germany, Kiev, 

Ucraina, 30 septembrie - 2 noiembrie 

2016 

Olaru-Cemârtan V. Participare discu ii  

3. Conferin a tiin ific  „Mare alul 
Antonescu în istorie i istoriografie”, 
organizat  de Biblioteca Central  a 
BM „B.P. Hasdeu”, 31 mai 2016, 

Chi in u. 

Olaru-Cemârtan V. Titlu comunicare: 

„Mare alul Ion Antonescu 
– primul investigator al 

deport rilor staliniste  din 
Basarabia ocupata 

 



(28.06.1940 – 22.06.1941)” 

4. Conferin a tiin ific  Anual  a 
Muzeului Na ional de Istorie Natural  

i Etnografie, 21 octombrie 2016, 
Chi in u 

Olaru-Cemârtan V. Titlu comunicare: 

„Deport rile din RSS 

Moldoveneasc : crim  
împotriva umanit ii” 

 

Conferin a ştiin ific  interna ional  
„Mediatizarea adev rului istoric: 

represiunile staliniste/comuniste şi 
impactul lor social”, USM, 24-25 

martie 2016, Chi in u. 

Olaru-Cemârtan V. Titlu comunicare: 

„Subiectivitate i 
obiectivitate în interviurile 

de istorie oral ” 

 

coala de var  “Mapping Memories”, 
organizata de Federal Agency for 

Civic Education/BPB Germany, 13-

17 iulie 2016, Tbilisi, Georgia 

Olaru-Cemârtan V. Participare discuții  

Colocviu na ional „Cultura popular  
la români: religios şi folcloric”, 10-13 

noiembrie 2016, Craiova. 

Petrencu A. Titlu  „Ortodocşi români pe 
insula Solove k: o c l torie 

memorabil  în spa iul 
fostului Gulag” + 
prezentare de film 

 

Conferin a ştiin ific  „Memoria 
victimelor regimului totalitar-

comunist: istorie, impact, 

responsabilitate”, 25 noiembrie 2016, 
Muzeul Na ional de Istorie a 

Moldovei, Chişin u. 

Petrencu A., 

dr. hab., 

prof. 

Titlu comunicare: „Locul şi 
importan a memoriilor 
victimelor regimului 

comunist în depistarea 
esen ei totalitarismului 

sovietic” 

 

Conferin a ştiin ific  interna ional  
„Mediatizarea adev rului istoric: 

represiunile staliniste/comuniste şi 
impactul lor social”, USM, 24-25 

martie 2016, USM, Chi in u. 

Petrencu A. 

 

Comunicare: Întoarcerea 
din Gulag. Reabilitare în 

RSS Moldoveneasc  

 

Seminar Metodologic al Programului 

de Stat “Recuperarea i valorificarea 
istoric  a memoriei victimelor 

regimului totalitar-comunist din RSS 

Moldoveneasc  în perioada anilor 
1940-1941, 1944-1953”, 14 iunie 

2015, Chi in u 

Petrencu A. 

 

Titlu comunicare: 

„Memoria colectiv  – parte 

component  a 
patrimoniului na ional” 

 

 

Conferin a ştiin ific  interna ional  
„Memoria ca patrimoniu cultural în 

Lituania i Moldova. Experien a 
cercet rilor şi valorific rii memoriei 
victimelor regimurilor totalitare şi 

ocupa iei sovietice”, 2-3 decembrie 

2016, USM i Muzeul Na ional de 
Istorie a Moldovei. 

Petrencu A. 

 

Co-organizator. Cuvânt de 
deschidere; moderator 

 

 

Conferin a ştiin ific  interna ional  
„Perspectivele şi problemele 

integr rii în spa iul european al 
cercet rii şi educa iei”, 7 iunie 2016, 

Universitatea de Stat „Bogdan 
Petriceicu Haşdeu”, Cahul. 

Petrencu A. 

 

Titlu comunicare: „Practici 
de supravie uire în condi ii 

extreme: basarabenii în 
Gulag” 

 

 

Conferin a ştiin ifico-practic  „Ştefan 

Holban (1886-1961) – martir al 

Neamului Românesc”, 19 octombrie 
2016, LT „Ştefan Holban”, com. 

C rpineni, r-nul Hânceşti. 

Petrencu A. 

 

Titlu comunicare: 

„Deport rile staliniste – o 

pagin  tragic  în istoria 
C rpinenilor” 

 

Conferin  ştiin ific , Departamentul 

Istoria Românilor, Universal  şi 
Petrencu A. 

 

Titlu comunicare: „Spirala 
istoriei. Deportarea familiei 

 



Arheologie, USM, 13 mai 2016, 

Chi in u. 
Curoş: studiu de caz” 

5. Congresul Na ional al Istoricilor 
Români. Masa rotund  cu tema 

„Istoria oral  în secolul XX: 

metodologie şi direc ii de cercetare”, 
25-28 august 2016, Cluj-Napoca. 

Petrencu A. 

 

Titlu comunicare: 

„Recuperarea şi 
valorificarea memoriei 

victimelor regimului 

comunist de ocupa ie din 
RSS Moldoveneasc : 

probleme şi perspective” 

 

Invitat special Atelierul de Psihologie 

„Deport ri i demol ri. Recuperarea 
memoriei istorice  i a sentimentului 
identitar”, organizat  de Societatea 
Român  de Psihanaliz , Bucure ti, 

România, 15 octombrie 2016, USM, 
Chi in u. 

Petrencu A. 

 

Titlu comunicare: 

„Deport ri, demol ri 
identitare şi impunerea 
unor identit i false” 

 

 

Conferin a ştiin ific  interna ional  
„Mediatizarea adev rului istoric: 

represiunile staliniste/comuniste şi 
impactul lor social”, 24-25 martie 

2016, USM, Chi in u. 

Petrencu, A., 

B l nici I. 
Titlu comunicare: 

„Deport rile din satul 
C rpineni: studiu de caz” 

 

 

6. Seminar tiin ific „Deport rile 
staliniste din Sudul Basarabiei 

(1941,1949, 1951)”, 16 decembrie 
2017, Universitatea B.P. Hasdeu din 

Cahul. 

Petrencu A. Titlu comunicare: 

Represiunile politice în 
RSS Moldoveneasc : 

specificul raioanelor de 

sud. 

 

 

Sesiunea ştiin ific  a Departamentului 
Istoria Românilor, Universal  şi 

Arheologie. Edi ia III. 13 mai 2016, 
Chişin u 

Niculi  I., Zanoci 
A., B  M., Matveev 

S., Corobcean A. 

Arheologie  

Conferin a ştiin ific  a Muzeului 
Na ional de Istorie a Moldovei (edi ia 

a XXVI-a), 20-21 octombrie 2016, 

Chişin u. 

Niculi  I., Zanoci 
A., B  M., Matveev 

S. 

Arheologie  

Simpozionul XVI de Numismatic , 
22-23 septembrie 2016, Chişin u. 

Matveev S.   

Colocviul Numismatic (VI), 11 

noiembrie 2016, Chişin u. 
Matveev S., 

Corobcean A. 

Arheologie  

Conferin a ştiin ific  interna ional  
„Patrimoniul cultural: cercetare, 
valorificare, promovare”, edi ia a 

VIII-a, 31 mai – 2 iunie 2016, 

Chişin u 

Niculi  I., Zanoci 
A., B  M., Matveev 

S. 

Arheologie  

Conferin a ştiin ific  interna ional  
„Patrimoniul cultural românesc: 

probleme de management, restaurare 

şi punere în valoare”. Institutul 
„Eudosiu Hurmuzachi” şi Ministerul 
Culturii al Republicii Moldova (16 

iunie 2016, Chişin u) 

Zanoci A., 

Corobcean A. 

Arheologie  

Conferin a interna ional  „Istorie, 
cultur  şi cercetare”, 6-7 mai 2016, 

Deva (România). 
 

Matveev S., 

Corobcean A. 

Arheologie  

Sesiunea Na ional  de Comunic ri 
Ştiin ifice „Arheologia mileniului I p. 

Chr. la est şi vest de Prut”, edi ia a 

Matveev S. Arheologie  



XII-a, 19-21 mai 2016, Bârlad 
(România). 

Conferin a na ional  „Art  şi 
meşteşug. Atelierele ceramice din 

provinciile Dacia şi Moesia Inferior”, 
23-25 iunie 2016, Cluj-Napoca 

(România). 

Matveev Sergiu Arheologie  

Simpozionul na ional din Valea 
Alunului, edi ia a III-a. „Fortifica ii 

arse – incendiu, tehnologie de 

edificare sau act simbolic?”, 6-8 mai 

2016, Alun, jud. Hunedoara. 

Zanoci A. Arheologie  

15
th

 International Colloquium of 

funerary archaeology 

„Interdisciplinary Methods of 

Research for Prehistoric and 

Protohistoric Funerary Monuments” 
(Br ila, 20

th

-22
nd

 May 2016) 

Niculi  I., Zanoci A. Arheologie  

International Conference on Roman 

Brick and Tile. Past, present and 

future of the study of Roman ceramic 

building materials, 4-6 December 

2015, Ghent (Belgia) 

Matveev S. Arheologie  

Workshop: Zwischen reichem 

Vermächtnis und schwerem Erbe Der 
Einfluss der sowjetischen 

Archäologie auf die gegenwärtigen 
Forschungen in den GUS‐Staaten und 

ihre Reflektion im globalisierten 

wissenschaftlichen Alltag, TOPOI-

Haus, 24-25 octombrie 2016, Berlin 

(Germania). 

Matveev S. Arheologie  

1st International LOEWE Conference 

„Bronze Age Hillforts between 
Taunus and Carpathian Mountains” 

(7
th

- 9
th 

December 2016, Frankfurt am 

Main). 

Zanoci A. Arheologie  

Conferinţa internaţională „Raporturi 

identitare în spaţiul românesc din 
perspectivă istorică: şcoli şi 

interpretări”, 3-5 noiembrie 2016, 

Chi in u 

Niculi  I., Zanoci 
A., Corobcean A. 

Arheologie  

Denumirea manifest rii ştiin ifice, 

expozi ii, work-shopu-uir, tîrguri, 
mese rotunde 

Participan ii Tematica prezent rilor Distinc ii ob inute 

04.02.2016: Biblioteca Na ional  a 
Republicii Moldova. Serata literar-

muzical  „E.T.A. Hoffmann: între 
via  i art ” organizat  cu ocazia 

împlinirii a 240 de ani de la na terea 
scriitorului i compozitorului. 

Pilchin I. E.T.A. Hoffmann: între 
via  i art  

 

22.02.2016: Biblioteca Na ional  a 
Republicii Moldova. Expozi ia de 

carte: „Wilhelm Grimm: 230 de ani 
de la na tere” 

Pilchin I. Wilhelm Grimm: 230 de 

ani de la na tere 

 

12.03.2016: Conferin a interna ional  Pilchin I. Între Thanatos i Eros: cum  



„Noi tendin e în predarea limbajelor 
de specialitate în contextul racord rii 
înv mântului superior la cerin ele 

pie ii muncii”. USM, Chi in u. 

arat  lumea lui George 

Bacovia în volumul Plumb 

18.05.2016: Colocviul „Poetul i 
traduc torul Paul Mihnea în noul 

context literar (90 de ani de la 

na tere)” din cadrul Festivalului 
„Prim vara european  a poe ilor”, 

edi ia a VI-a. Uniunea Scriitorilor din 

Moldova, Chi in u. 

Pilchin I. Paul Mihnea – traduc torul  

29-30.09.2016: 4
e
 Colloque 

international de doctorants organisé 
par le Codfreurcor „Le mirage 

traductologique: la science de la 

traduction et la litterature traduite 

pendant la periode communiste et 

postcommuniste”. USM, Chi in u. 

Pilchin I. Literatura tradus  ca obiect 
al reprezent rilor sociale 

 

12-15.05.2016: Simpozionul 

„Fundamente cre tine ale culturii 
române i europene”. M n stirea 

Putna; Funda ia Credin  i 
cunoa tere „Zoe Dumitrescu-

Bu ulenga”, M n stirea Putna. 

leahti chi M. Imaginea Basarabiei 

cre tine între cele dou  
Ecaterine din romanul 

„Biserica alb ” de Ion 
Dru . 

 

05.07.2016: Colocviul consacrat celor 

90 de ani de la na terea scriitorului 
Vasile Vasilache. Uniunea scriitorilor 

din Moldova, Muzeul de literatur  
„Mihail Kog lniceanu”. 

leahti chi M. Vasile Vasilache, 

romancierul 

 

15.11.2016: Conferin a tiin ific  
„Crea ia lui Emil Loteanu: opera 

deschis ”. Emil Loteanu -  80 de ani. 

Institutul Patrimoniului Cultural al 

A M, Uniunea cinea tilor din 
Republica Moldova 

leahti chi M. Emil Loteanu, poetul  

01.09.2016: În cadrul Târgului 
Interna ional de Carte Bookfest. 

Chi in u. 

urcanu L. Lansarea volumelor de 

poezie ale autorilor 

basarabeni ap rute la 
Editura Vinea: Ecaterina 

Bargan „Când spui 

dragoste parc  spui prea 
mult”, Silvia Goteanschii 

„Dulcele meu asasin”, 
Radmila Popovici „Urâta” 

(septembrie 2016). 

  

27-28.05.2016: Conferin a tiin ific  
Interna ional  cu genericul „Geografii 

mentale: timpuri i spa ii ale 
memoriei europene”. USM, Chi in u. 

urcanu L. Memoria istoric  în poezia 
postmodernist : Emilian 

Galaicu-P un 

 

02.11.2016: Workshop cu participare 

interna ional  ,,Conceptualizarea şi 
evaluarea competen elor socio-

emo ionale la adolescen i”. 
Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” 

din B l i. 

leahti chi M. Conceptualizarea şi 
evaluarea competen elor 

socio-emo ionale la 
adolescen i 

 

09.11.2016: Mas  rotund  cu 
participare interna ional  

,,Dimensiuni ale func ionalit ii 

leahti chi M. Dimensiuni ale 

func ionalit ii familiei în 
Republica Moldova 

 



familiei în Republica Moldova”. 
Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” 

din B l i. 
08-09.12.2016: Conferin a tiin ific  

Interna ional  ,,Preocup ri 
contemporane ale tiin elor socio-

umane în contextual transform rii de 
mentalit i”. Universitatea Liber  

Interna ional  din Moldova, Chi in u. 

leahti chi M. Preocup ri contemporane 
ale tiin elor socio-umane 

în contextual transform rii 
de mentalit i 

 

 



REZUMATUL DE ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ ÎN ANUL 2016 

 

 

tiințe ale naturii e exacte 

Rezultate ştiinţifice obţinute: 

 În colaborare cu echipele de cercetători de la Universitatea din California (Riverside, SUA) și de la 
Universitatea din Aalto (Finlanda) a fost realizată, în premieră, cercetarea teoretico-experimentală 
complexă a confinementului fononilor acustici în nanofirele din GaAs cu diametrul cuprins între 80 și 
128 nm. S-a demonstrat că dispersia fononilor acustici, vitezele de grup ale fononilor și densitățile 
stărilor fononice manifestă o puternică dependență de diametrul nanofirelor. Rezultatele obținute vor 
permite o dirijare mai exactă a proprietăților fononice ale nanostructurilor, care, la rândul lor, vor putea 
permite îmbunătățirea parametrilor de lucru a dispozitivelor termoelectrice, nanoelectronice și 
spintronice. 

 A fost cercetată conductibilitatea termică fononică în monostratul de grafen cu defecte ale rețelei 
cristaline, care, în mod dirijat, s-au intercalat în rețeaua cristalină cu ajutorul unui fascicol electronic 

având energia de 20 keV. La concentrații înalte ale impurităților se observă o saturație neobișnuită a 
micșorării conductibilității termice. Acest fenomen a fost explicat atât prin posibila creare a clusterilor 
din defecte punctiforme, cât și prin posibila apariție a vacanțelor duble în rețea. Rezultatele obținute sunt 
importante atât pentru înțelegerea fundamentală a dispersiei fononilor pe defecțiuni în stratul cvazi-
bidimensional, cât și pentru aplicațiile posibile ale grafenului în nanoelectronică.  

 Prin metoda reacțiilor chimice de transport au fost obținute monocristalele de ZnSe, dopate concomitent 
cu ioni de mangan (Mn), gadoliniu (Gd) şi yterbiu (Yb). S-a stabilit că Mn incorporându-se în rețeaua 
ZnSe creează concurență impurității de fon de Cu la completarea VZn. La rândul său, ionii de Gd, Yb 
incorporându-se în Vse și, având starea de sarcină 3+, generează VZn atragând ioni de impuritate de fon 
în împrejurimea sa.  S-a demonstrat că, incorporîndu-se în subreţeaua de zinc a ZnSe, micşorează 
concentraţia impurităţii de fon CuZn, schimbă starea ei de sarcină (Cu2+→Cu+) în vecinătatea sa şi 
formează complexe pe baza VZn. Au fost elaborate metode de sinteză a nanocristalelor de ZnO şi 
doparea lor cu ioni de metale de tranziţie. S-a stabilit influenţa procedeului de obţinere a nanocristalelor, 
tipului şi concentraţia impurităţii dopante asupra proprietăţilor radiative şi optice. 

 Au fost obținute Celule fotovoltaice în baza heterojoncţiunii sulfură de cadmiu-fosfură de indiu (nCdS-
pIup) cu strat epitaxial intermediar din fosfură de indiu (p Iup) depus repetat în sistemul In-PCl3-H2 cu 

eficienţa de conversie 17,3% în condiţiile AM1 (100 mw ∙ cm-2
). Modulul fotovoltaic asamblat în baza 

acestor celule fotovoltaice – 25 elemente, comutate mixt generează puterea maximă de 1wt. 
 Metoda holografică de cercetare a produselor petroliere. Metoda propusă se bazează pe înregistrarea 

hologramei volumului produsului petrolier. Hologramă înregistrată poate fi utilizată pentru determinarea 
constantelor optice (indicele de refracţie şi coeficientul de absorbţie). Aceaşi holograma poate fi utilizată 
ca un element optic difractiv pentru obţinerea spectrelor luminescenţei produsului petrolier cercetat în 
timp real. În cazul când în produsul petrolier apar impurităţi nedorite pot fi observate schimbări dinamice 
atât a constantelor optice (indicele de refracţie şi coeficientul de absorbţie), cât şi schimbări a spectrului 
de fluorescenţă. 

 Au fost realizate dispositive fotovoltaice pe baza straturior bistratificate CuPc:Perylene. Parametrii foto-

voltaici depind de grosimea stratului activ CuPc. Stratul bistratificat CuPc:Perylene imbunatateste 

curentul de scurtcircuit datorita cresterii numarului de electroni si goluri transferati intramolecular si 

separarii efficiente de cimpul electric intern a structurii acestora. Cresterea grosimii stratului de perilene 

in stratul bistratificat deterioreaza parametrii fotovoltaici a celulei, iar cresterea grosimii CuPc in stratul 

bistratficat conduce la cresterea tensiunii de circuit deschis pina la valori de 0.7 V. Eficienta 



dispozitivelor este  limitata de valorile mici a curentului de scurtcircuit și a factorului de umplere care la 
rindul sau, este functie de valoarea rezistențelor în serie și șunt. 

 Au fost sintetizaţi 15 inhibitori moleculari de proliferarea a celulelor de cancer în baza 4-(piridin-2-

il)tiosemicarbazonelor 2-formilpiridinelor substituite şi compuşilor coordinativi ai cobaltului, nichelului, 

cuprului şi zincului cu aceşti liganzi. Structura compuşilor sintetizaţi a fost stabilită în baza datelor 
investigaţiei spectrelor RMN (1H şi 13C), IR, magnetochimiei şi analizei cu raze X. Compuşii sintetizaţi 
manifestă toxicitate redusa, selectivitate și activitate anticancer sporita faţă de celulele HL-60 ale 

leucemiei mieloide umane, fata de celulele HeLa ale cancerului de col uterin  neafectand  proliferarea 

celulelor normale MDCK.   

 Prin aplicarea combinată a metodelor fizico-chimice în sisteme model și ape rezifuale a fost determinată 
poluarea medie anuală în rîurile Nistru, Răut, Ichel și lacurile Ghidighici, Dănceni. 

 A fost elaborat conceptul tehnologic privind producerea biogazului în condiţii intensificate.  
 S-au elaborat tehnologii de obţinere a selenficocianinei şi a diverselor fracţii polipeptidice cu conţinut de 

selen cu posibile efecte antioxidante şi anticancer. A fost elaborată schema  de realizare a procedeelor de 
obţinere a biomasei de spirulină îmbogăţite cu ficobiliproteine, fier şi selen. 

 A fost elaborat un fitopreparat cu proprietăţi hipoglicemiante, cu un grad înalt de bioaccesibilitate şi 
asimilare, cu efect colagog, sedativ şi tonifiant, îmbogăţind organismul cu vitamine, microelemente, ce 

influienţează benefic nu numai asupra metabolismului glucidic, ci şi asupra celorlalte tipuri de 
metabolism. Datele obţinute în rezultatul cercetărilor experimentale au largit spectrul de acţiune a 
extraselor din plante medicinale în terapia diabetului zaharat. Folosirea extraselor dă posibilitate de a 
optimiza tratamentul tipului II de diabet. Fitopreparatul este simplu şi accesibil, cu perspectivă deoarece 
nu e nevoie de tehnologie complicată şi cheltuieli mari, ceea ce este important din punct de vedere 
economic şi medical.  

 S-a stabilit că productivitatea culturilor agricole poate fi controlată cu ajutorul unor substanţe chimice, 
efectul cărora este mai mult sau mai puţin cunoscut. Este specificată posibilitatea majorării recoltei 
plantelor cu ajutorul humaţilor. Soiurile studiate au manifestat o reacţie diferită la administrarea 
humatului. În majorarea biomasei boabelor de soie, efecte pozitive s-au atestat, în special la tratamentul 
foliar, în cazul soiurilor Horboveanca, Licurici, Zodiac, Deea şi S4-04.  

 S-a demonstrat că, preparatele algogene au influenţă multilaterală asupra proceselor care determină 
fertilitatea solului. Prin urmare impactul „fertilizator” urmează a fi examinat în interrelaţii şi interacţiuni 
cu alţi factori de evoluţie şi reproducere a fertilităţii în cadrul procesului integrat de evoluţie a 
cernoziomurilor. Eficienţa pedofuncţională a preparatelor algogene este în funcţie de starea iniţială a 
solului şi trendul evolutiv. În cadrul unui trend evolutiv regresiv eficienţa biopreparatelor se reduce.  

 S-au elaborat tehnicile  de modelare în laborator privind impactul speciilor epibionte  de hidrobionţi; s-

au realizat investigaţii experimentale şi  s-au modelat dependenţa potenţialului productiv de masa 
corporală a speciilor de nevertebrate epibionte cu diferite niveluri de organizare biologică; s-a cercetat 

experimental impactul condiţiilor de cultivare a speciilor de moluşte bivalve epibionte în cadrul 
instalaţiilor  de cultură. s-a constatat că compusul CMA-18 poate fi de perspectivă în vederea combaterii 
epibiozelor din cadrul  unor bazine acvatice de mici dimensiuni. 

 Au fost prelevate probe de sol din diferite ecosisteme agricole (câmpurile cultivate cu grâu, lucernă, floa-

rea soarelui, porumb, cartof şi orz) şi din ecosisteme urbane (parcuri şi alee) din zona centrala a Repub-

licii Moldova. S-a determinat spectrul taxonomic al algoflorei edafice ce habita în probele colectate. A 

fost stabilit spectrul floristic a genurilor de alge cianofite identificate și spectrul ecobiomorfelor algelor 

edafice din probele de sol studiate. A fost selectat mediul nutritiv optim pentru cultivarea speciilor indi-

cate pe baza determinării cantitative a biomasei algale. Drept urmare a analizei algologice s-a observat o 

abundenţă a speciilor de alge cianofite din genurile Phormidium și Lyngbya. Celelalte genuri sunt mai 

puţin variate însă împreună ele creează un spectru floristic deosebit.  



 A fost demonstrată NP-completitudinea problemei de acoperire a unui graf neorientat cu mulțimi d-
convexe care a generat, la rândul său, necesitatea determinării condițiilor de existență a 2p  mulțimi 
d-convexe ce formează acoperirea grafului, cu elaborarea metodelor polinomiale de soluționare a 
problemelor adiacente problemei de acoperire, precum și a algoritmilor eficienți de soluționare a 
problemei de acoperire în cazul unor clase de grafuri.  

 Prin utilizarea calculatorului și a softurilor specializate au fost efectuate cercetări complexe ale 
problemelor ce țin de diagnosticul și tratamentul tulburărilor psihice și comportament în epilepsie. În 
baza studiului efectuat a fost elaborat Protocolul Clinic Național care este o premieră în Republica 
Moldova și specifică diagnosticul, tratamentul și asistența pacienților. Protocolul a trecut toate etapele de 

expertiză ale Ministerului Sănătății. Rezultatele obținute au fost înregistrate la AGEPI. 
 

 

 

tiințe sociale 

Rezultate ştiinţifice obţinute: 
 

 Au fost cercetate problemele de dezvoltare a asociațiilor Diasporei în statele gazdă, constatîndu-se un 

grad scăzut de implicare a migranților moldoveni în activitatea comunităților. Specificul Diasporei 
moldovenesti: probleme de identitate lingvistica, etnică, religioasa, politica, etc.  Cea mai importantă 
sarcină a asociațiilor diasporale în viziunea migranților moldoveni constă în susținerea cunoașterii 
culturii naționale la copii (limbă, istorie, literatură, tradițiilor etc.). Această fapt deschide un câmp larg de 
activitate pentru asociațiile diasporei, care, în cooperare cu Republica Moldova în țările gazdă ale 
migranților pot deschide școli duminicale, cercuri de studiere a limbii, istoriei, literaturii, tradițiilor din 
Moldova. Analiza experienței instituțiilor naționale și actorilor non-guvernamentali în implementarea 
politicilor de management al diasporei în Moldova, a arătat că evaluând impactul migrației asupra 
dezvoltării țării, autoritățile moldovenești încearcă să elaboreze și să promoveze o politică de stat 
coerentă privind diaspora printr-o abordare integrată. 

 A fost elaborat onceptul în domeniul educației care se bazează pe analiza teoriilor şi conceptelor de 
asigurare a conexiunii şi continuităţii între ciclurile de învăţămînt superior din perspecctiva cadrului 
calificărilor, dar şi pe analiza complexă a dimensiunilor – politici educaţionale privind curriculumul 
universitar, viaţa studenţească şi serviciile de carieră, corelarea învăţământului superior cu piaţa muncii, 
structura şi conţinutul planurilor de învăţământ, conţinuturile instruirii şi logica construirii acestora pe 
cicluri, accentele puse în formarea competenţelor profesionale, transversale şi pe discipline. Este definit 

conceptul de finalitate a educaţiei care defineşte trăsăturile fundamentale ale activităţii de formare-

dezvoltare a personalităţii concentrate la nivelul caracteristicilor sale, funcţional-structurale, în plan 
teleologic şi axiologic. Reperele strategice în conceptualizarea finalităţilor învăţământului superior se 
bazează pe câteva direcţii de dezvoltare – asigurarea calităţii, promovarea dimensiunilor europene, 
sinergia învăţământului şi ştiinţei, promovarea mobilităţii, sistem bazat pe credite, educaţia pe parcursul 
întregii vieţi. Sunt identificate, dezvoltate şi valorificate principiile de proiectare a finalităţilor 
învăţământului sueprior în trei cicluri – principiul selecţiei şi al ierarhizării culturale, principiul 
funcţionalităţii, principiul coerenţei, principiul egalităţii şanselor, principiul flexibilităţii şi al parcursului 
individual, principiul racordării la social. Conceptul elaborat este validat prin aplicarea unui chestionar 
pe un esantion reprezentativ de studenţi şi masteranzi pe dimensiunile menţionate. 

 În cadrul cercetărilor ce țin de conceptul viață profesională și cea privată s-a constatat că nu există 
diferențe semnificative în ceea ce privește percepția conflictului muncă-familia (CMF) în funcție de gen, 
atât bărbații, cât și femeile manifestă un nivel moderat și scăzut de conflict. Diferențe se atestă doar în 
ceea ce privește angajamentul de rol: femeile manifestă un angajament înalt în raport cu rolul parental, 
iar bărbații un angajament înalt privind rolul ocupațional. Rezultatele mai arată că rolul de părinte 
produce modificări în procesul de conciliere muncă-familie. Persoanele care nu sunt părinți își asumă 
mai mult rolul ocupațional și marital, iar cei ce sunt în rol de părinte prezintă un angajament mai mare 



față de familie. Femeile–părinți sunt mult mai disponibile de a tranzita granița domeniului profesional 
spre cel familial, iar bărbații-părinți se dovedesc a fi mai flexibili de a tranzita granița domeniului 
familial spre cel profesional. Conflictul este văzut ca o situație firească, iar incapacitatea de a îmbina 
sarcinile în mod optim este percepută mai degrabă drept o nereușită personală, fără a fi învinuiți ceilalți. 
Nu este conștientizat nici rolul pe care l-ar putea avea organizația în ajutorarea angajaților care se 

confruntă cu dificultăți în acest sens. De cele mai dese ori, consecințele CMF sunt recunoscute abia când 
situația devine destul de gravă, ajungându-se până la divorţ, probleme de sănătate fizică sau psihică. 
Conflictul amplifică în timp insatisfacţia la locul de muncă, scade motivaţia pentru desfăşurarea 
activităţilor profesionale și performanţa la locul de muncă. 

 

 

tiințe sociale 

Rezultate ştiinţifice obţinute: 

 S-a realizat studiul monografic „ Evoluţia habitatului din microzona Saharna în mileniul I a. Chr.”. În 
lucrare sunt analizate rezultatele arheologice din anii 2008-2016. Sunt puse în evidenţă noi structuri de 
habitat şi de vestigii arheologice. Este conturată evoluţia stabilimentelor ce au funcţionat pe parcursul 
sec. XII –II a. Chr. Pentru prima dată sunt sintetizate rezultatele investigaţiile interdisciplinare : geofizice 
şi geospaţiale, datele cercetărilor magnetometrice şi peisajului arheologic ce completează cu date noi 
calitative relevante, cunoaşterea specificului organizării centrelor rezidenţiale şi corelarea lor cu aşezările 
rurale din regiunea Nistrului Mijlociu. 

 S-a realizat studiul monografic „Tratat de analiză structurală a reprezentărilor sociale” în care se 
cercetează specificul receptării poezii şi romanul românesc a autorilor din Basarabia reflectat în istorii 
literare de pe ambele maluri ale Prutului. 

 S-a realizat un studiu complex de cercetare istorică a memoriei colective a perioadei de instaurare și 
constituire a regimului totalitar-comunist, represaliilor politice, foametei provocate de autoritățile 
sovietice, colectivizării forțate, deportări staliniste în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953 în RSS 
Moldovenească. Mărturiile celor care au supraviețuit această epocă constituie azi o sursă de documentare 
istorică de valoare inestimabilă, pusă în valoare prin colectarea, sistematizarea și cercetările științifice 
realizate. Principalul aspect de interacţiune între memoria colectivă post-totalitară şi demersul 
istoriografic ţine de dimensiunile morală, psihologică şi politică și se înscrie perfect proceselor de 
dezvoltare democratică a Republicii Moldova. Rezultatele cercetărilor corespund scopului cercetărilor, 
pune în circuitul științific și aduce la cunoștință opiniei publice prin publicații, activități științifice, dar și 
popularizare în mijloacele mass-media, presa scrisă mărturiile victimelor și martorilor instaurării 
regimului totalitar-comunist în RSSM. 

 A fost publicat monografia „ Comunităţile romano - catolice, protestante şi lipoveneşti din Basarabia în 
sec. XIX-lea „(Ion Gumenîi), în care sunt analizate momentele nodale ale evoluţiei comunităţilor 
religioase din Basarabia din sec. XIX –lea. 

 A fost elaborată studiul monografic Istoria Universităţii de Stat din Moldova, pregătită în baza 
documentelor cu preponderenţe inedite din arhiva universităţii şi arhivele RM.  

 

 

 

 

 

 



PROPUNERI DE PERSPECTIVĂ 

 

1. Pentru folosirea raţională a resurselor financiare rămâne actuală perfecţionarea modului de 

procurare a reactivilor. Practica din an în an demonstrează că alegerea vînzătorului după preţul mai 

mic nu este îndreptăţită. Ca regulă aceste produse sunt de calitate rea, nu corespund standardelor şi 

nu pot fi folosite pentru cercetări (calitate pentru uz tehnic). 

2. Participarea activă la concursurile de proiecte bilaterale şi internaţionale mai ales în cadrul 

Programului Horizon 2020, pentru dezvoltarea bazei experimentale şi tehnico-materiale, şi eficien-

tizarea fondurilor obţinute. 

3. Extinderea publicării rezultatelor cercetărilor în reviste cu factor de impact. 

4. Promovarea elaborărilor în vederea comercializării acestora şi a implementării lor în economia 

naţională; 

5. Asigurarea stabilității structurii organizaționale în sfera cercetării și inovării în Republica Moldova 

(deocamdată se discută mulți ani) și a finanțării acesteia de la bugetul de stat. 

 


