
 

ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI  

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTUII ȘI CERCETĂRII  

 

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT 

PRIVIND ACTIVITATEA  

ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAŢIONALĂ  

în anul 2017  

 

 

 

 

 

 

 

Prorector pentru activitatea ştiinţifică: Florentin Paladi , dr. hab.  

   

Secretar științific:   Leonid Gorceac, dr.  

 

Economist:   Raisa Creţu  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHISINAU –  2017 



 

 

SUMARUL MATERIALELOR PREZENTATE 

 

 

  pag. 

1.  Copia Organigramei instituției . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

2.  Indicatorii de activitate ai organizației în anul 2017  (f3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 

3.  Fişele proiectelor de cercetări fundamentale/aplicative (anexa 1.1.) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 

4.  Fişele proiectelor pentru tineri cercetători (anexa 1.1a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  115 

5.  Fişele proiectelor din cadrul programelor de stat (anexa 1.2.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 

6.  Fişele proiectelor internaţionale (anexa 1.4.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  136 

7.  Fişele elaborărilor (anexa E1, E2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  144 

8.  
Fișa raportului de activitate a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai AȘM 

(anexa A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

174 

9.  Lista publicaţiilor în anul 2017 (forma 4)....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  177 

10.  Lista invenţiilor înregistrate sau depuse în anul 2017 (forma 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  212 

11.  Lista cercetătorilor ştiinţifici și a doctoranzilor (forma 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  218 

12.  Deplasări şi stagii peste hotare în anul 2017 (forma 7.1, 7.2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  245 

13.  Organizarea manifestărilor ştiinţifice în anul 2017 (forma 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  257 

14.  Implementarea rezultatelor științifice în anul 2017 (forma 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  271 

15.  Activitatea de colaborare ştiinţifică în anul 2017 (forma 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  272 

16.  Promovarea realizărilor ştiinţifice în mass-media  în anul 2017 (forma 11). . . . . . . . . . . .  281 

17.  Rezumatul activităţii ştiinţifice în anul 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  305 

18.  Propuneri de perspectivă   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 
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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 

- Materiale organice/anorganice în optoelectronică 

- 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 „V.Șalaru” 

- Ficobiotehnologie 

- Ecofiziologia umană şi animală 

- Securitatea biologică 

- Biochimia plantelor  

- Procese pedogenetice 

- Dezvoltarea politicilor educaţionale 

- Sociologia politicii 

- Tracologie 

- Filologie și hermeneutică 

 

-  

-  
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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)*: 

 

 2017 

 Total, inclusiv De bază Cumul intern 

Personal total (persoane fizice) 277 103 175 

inclusiv:    

cercetători ştiinţifici 216 83 133 

doctori în ştiinţe 117 44 73 

doctori habilitaţi 32 5 27 

cercetători ştiinţifici pînă la 35 ani 53 23 30 

doctoranzi 9 5 4 

postdoctoranzi    

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

 

 



 15 

Anexa 1.1.  

FIŞELE PROIECTELOR DE CERCETĂRI FUNDAMENTALE  

 

Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

16.02 Materiale, tehnologii şi produse inovative 

15.817.02.24F 

Strategii de elaborare a inhibitorilor moleculari antitumorali de o nouă generaţie. Sinteză, 

proprietăţi şi mecanisme de acţiune. 

II. Obiectivele proiectului  

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

compuşilor coordinativi ai metalelor non-platinice în calitate de 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 evidenţă a mecanismelor responsabile  de interacţiune cu ARN si ADN. 

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

la creer, cancer pancreatic,   cancer mamar, cancer de prostată, cancer la ficat şi leucemic pentru  a 

propune inhibitori eficienţisi selectivi  în testările preclinice. 

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

controlul şi estimarea   proprietăţilor anticancer 

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

III. Termenul executării  

2015-2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

(mii lei) 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată 378.1( mii lei) Executată 378.1 ( mii lei) 

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

Materiale avansate în biofarmaceutică și tehnică 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

  

 

 

1. Gulea Aurelian şef de laborator, director de proiect, 

cerc.şt. princ 

2. Ţapcov Victor cerc.şt. coord 

3. Barba Alic cerc.şt. coord 

4. Botnaru Maria cerc.şt.sup 

5. Petrenko Piotr cerc.şt. sup 

6. Creţu Larisa cerc.şt. 

7. Garbuz Olga cerc. şt 

8. Graur Vasilii cerc.şt. 

9. Rusnac Roman cerc.şt. stagiar 

10 Rusnac Anna cerc.şt. stagiar 

11. Cebotari Diana  lab. sup 

12. Creștin Natalia lab. sup 

13. Corceac Filip  lab. 

14. Nicolenco Nicoleta  lab. 

VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2017  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în 

cadrul proiectului (150 de  cuvinte) 

  

1. Sinteza, stabilirea compoziţiei, studierea 

proprietăţilor fizico-chimice 

(magnetochimice, spectroscopice (RMN 
1
H, 

13
C; IR), analiza cu raze X) şi 

Au fost găsite  condiţiile de sinteză a 

combinaţiilor complexe ale unor metale 3d în 

baza 4-alil-S-metilizotiosemicarbazonelor (HL
1-3

) 

2-formil-(HL
1
), 2-acetil-(HL

2
) şi  2-benzoil-(HL

3
) 

http://usm.md/?page_id=9996
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cancerostatice a inhibitorilor moleculari 

antitumorali de nouă generaţie în baza 

compuşilor coordinativi ai fierului, 

cobaltului, nichelului, cuprului şi 

zincului cu 4-alil-S-

metilizotiosemicarbazone  

2-formilpiridinelor substituite. 

piridinelor, stabilite compoziţia, structura, 

proprietăţile lor fizico-chimice şi biologice. 

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

dat pe anul 2017 (conform formei 4 din structura raportului) 

– Articole din reviste cu factor de impact: 

 

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

1. PAHONŢU, E.M.; JULEA, F.; CHUMAKOV, YU.; PETRENCO, P.; ROŞU, T.; GULEA, 

A. Synthesis, characterization, crystal structure and antiproliferative activity studies of Cu(II), 

Ni(II) and Co(II) complexes with 4-benzoyl-5-pyrazolones derived compounds. J. Organomet. 

Chem. 2017, 836-837, 44-45. doi: 10.1016/j.jorganchem.2017.01.018 ( IF 2,184). 

2. PAHONŢU, E.M.; ILIEȘ, D.C.; SHOVA, S.; OPREAN, C.; PĂUNESCU, V.; OLARU, 

O.T.; RĂDULESCU, F.Ș.; GULEA, A.; ROȘCU, T.; DRĂGĂNESCU, D. Synthesis, 

Caracterization, Antimicrobial and antiproliferative Activity Evaluation of Cu(II), Co(II), Zn(II), 

Ni(II) and Pt(II) Complexes with Isoniazid-Derived Compound. Molecules. 2017, 22(4), 650; doi 

10.3390/molecules22040650. (I.F. = 2.861)  

 

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

1. GARBUZ, O.S.; GRAUR, V.O.; TAGADIUC, O.C.; ANDRONACHE, L.M.; SARDARI, 

V.V.; GULEA, A.P.; GUDUMAC, V.S. In vitro antiproliferative potential and antioxidant 

capacity of new coordination compounds. Екатеренбург, Международный научно-

исследовательский журнал (International research journal), 05(59),  2017, p. 122-125. ISSN 

2303-9868 PRINT. ISSN 2227-6017. ( IF 0,248). 

 

• Articole din reviste naţionale: categoria B 

1. RUSNAC, A; RUSNAC, R; GARBUZ, O; BARBĂ, N.; GULEA, A. Sinteza şi cercetarea 

proprietăţilor biologice ale unor derivaţi ai 4-amino-5-metil-4H-1,2,4-triazolului-3-tiol. Studia 

universitatis moldaviae. 2016, 6(96), 195-203. ISSN 1814-3237. 

2. ERHAN, T.; GARBUZ, O.; GULEA, A. Sinteza și studiul unor N'-(N-dimetilfenil)-N,N-

dimetiltiourei și N(4)-N-dimetilfeniltiosemicarbazide. Studia universitatis moldaviae. 2017, 

1(101), 89-95. ISSN 1814-3237  

 

Brevete de invenție: 

1. GULEA, A.; GUDUMAC, V.; GARBUZ, O.; ŢAPCOV, V.; PAHONŢU, E.-M. Utilizarea 

di(-S)-bis{(4-aminobenzensulfamid)-cloro-[2-picoliden-4-feniltiosemicarbazidato-(1-

)]cupru(II)} în calitate de antioxidant.  Brevet de invenţie MD 4469. 2017-03-31 

2. GULEA, A.; MITKEVICH, N.; ȚAPCOV, V.; GUDUMAC, V. N-(4-butoxifenil)-2-

(piridin-2-ilmetiliden)hidrazincarbotioamida în calitate de inhibitor al proliferării celulelor T-

47D ale cancerului mamar. Brevet de invenție MD 4520. 2017-10-31 

 

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

culegeri (naţionale / internaţionale) 

1. POPA, V.; PANTEA, V.; GARBUZ, O.; SVET, I. Influence of local biologically. Active 

compounds on protein metabolism in experimental hepatopathy. International Scientific 

Conference on Microbial Biotechnology (3rd edition). October 12-13, 2016, Chişinău, Moldova. 

2. TODERAŞ, I.; GULEA, A.; ROŞCOV, E.; GARBUZ, O.; Bioassay and Estimation of the 

Toxicity of Metallo organic Compounds Impacting the Population of Paramecium Caudatum. 

The 6
th
 International Conference ECOLOGICAL & ENVIRONMENTAL CHEMISTRY 2017 

(EEC-2017). March 2-3, 2017, Chisinau, Republic of Moldova. 

3. ȘVEȚ, I.; GARBUZ, O. Activitatea unor compuși bioactivi autohtoni noi de captare a 

produșilor finali ai glicării avansate. Culegere de rezumateştiinţifice. Conferinţa ştiinţifică 

anuală a colaboratorilor şi studenţilor. Chişinău, 2017. 
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4. ERHAN, T.; JALBA, S; SARGUN, A.; BARBA, A; POIRIER, D.; GULEA, A.; 

PAHONTU, E.-M. Synthesis and antileukemia activity of N-(2,4-

dimethylphenyl)hydrazinecarbothioamide and its azomethine derivatives  The 6th International 

Conference ECOLOGICAL & ENVIRONMENTAL CHEMISTRY-2017. March 2-3, 2017. 

Chisinau, Republic of Moldova. Abstract book.  P.77. 

5. GULEA, A; GUDUMAC, V.; GARBUZ, O.; ANDRONACHE, L. In vitro antiproliferative 

activity and antioxidant capacity of new organometallic coordination compounds, results 

correlation analysis. The 6th International Conference ECOLOGICAL & ENVIRONMENTAL 

CHEMISTRY-2017. March 2-3, 2017. Chisinau, Republic of Moldova. Abstract book.  P.81. 

6. RUSNAC, A.; RUSNAC, R.; GARBUZ, O.; GULEA, A. Derivatives of 3-methyl-5-

(methylsulfanil)-4H-1,2,4-triazol-4-amine with antimicrobial and antioxodatives properties. The 

6
th
 International Conference ECOLOGICAL & ENVIRONMENTAL CHEMISTRY-2017. March 

2-3, 2017. Chisinau, Republic of Moldova. Abstract book.  P.224. 

7. GULEA, A.; ISTRATI, D.; USATAIA, I.; GRAUR, V. et aleaa New antimicotic agents 

aganist Candida albicans.45
e 

Salon International des Inventions de Geneve. 29 mars – 2 avril 

2017. Catalogue officiel. P. 138. 

8. FLOQUET, S.; CADOT, E; TODERAS, I; GULEA, A.; CEBOTARI, V.; BUZU, I.; 

FUIOR, A. New stimulators containing molybdenum in feeding of bee families Apis mellidera. 

Barcelona, Spain. Innova. 4-6 Mayo 2017. Lista de Proyectos. P. 1. 

9. GRAUR, V. The design and synthesis of biological active 3d metal coordination 

compounds of N(4)-allyichalcogensemicarbazones and their derivatives. 4
th
 French-Romanian 

Colloquium on Medicinal Chemistry, Iasi, Romania – October 05-07, 2017. p. 40. 

10. ZARICIUC, E. Action des complexes de coordination de Cu sur les enzymes 

antioxydants des microbes pathogens. 4
th
 French-Romanian Colloquium on Medicinal 

Chemistry, Iasi, Romania – October 05-07, 2017. p. 44. 

11. GARBUZ, O.; SPINU, I.; PIRVU, O.; PINZARU, I.; APOSTOL, M.; 

GUDUMAC, V.; GULEA, A. Anticancer, antioxidant and toxicity activities of new compounds 

along with their ability to include hemolysis and methemoglobin formation in human RBCs. 4
th

 

French-Romanian Colloquium on Medicinal Chemistry, Iasi, Romania – October 05-07, 2017. p. 

46. 

12. PAHONTU, E.; TRUHINA, I.; GRAUR, V.; CHUMACOV, YU.; PETRENCO, P.; 

GULEA, A. Some new Cu(II), Co(III), Fe(III) and Cr(III) complexes containing an ONN donor 

isothiosemicarbazone: Synthesis, crystal structures and biological activity. 4
th
 French-Romanian 

Colloquium on Medicinal Chemistry, Iasi, Romania – October 05-07, 2017. p. 66. 

13. GULEA, A.; CEBITARI, D.; BALAN, G.; BURDUNIUC, O.; TSAPKOV, V.; 

RUDIC, V. Synthesis, structure and antimicrobial activity of some 3d-metal Coordination 

compounds with 2-hidroxy-3-methoxybenzaldehide 4-(dimethylphenyl)thiosemi-carbazones. 4
th
 

French-Romanian Colloquium on Medicinal Chemistry, Iasi, Romania – October 05-07, 2017. p. 

72. 

14. TSAPKOV, V.; CRESTIN, N.; COTOVAIA, A.; PAHONTSU, E.-M.; 

GUDUMAC, V.; GULEA, A. Synthesis and antitumoral activity of copper(II), nickel(II) and 

cobalt (III) coordination compounds with 2-[(pyridine-2-ylmethylidene)amino]butan-1-ol and its 

derivatives. 4
th
 French-Romanian Colloquium on Medicinal Chemistry, Iasi, Romania – October 

05-07, 2017. p. 74. 

15. UNGUR, N.; MORARESCU, O.; GRINCO, M.; KULCIȚKI, V.; GUDUMAC, V.; 

GULEA, A. Synthesis of bioactive diterpenoids from the ent-kaur-16-en-19-oic acid. 4
th
 French-

Romanian Colloquium on Medicinal Chemistry, Iasi, Romania – October 05-07, 2017. p. 75. 

16. RUSNAC, R.; GULEA, A. Chemical modification of the amine group of the 

sulfazin by introducing N
i
-[1-(pyridine-2-yl)ethylidene]methanthiohidrazide fragment. 4

th
 

French-Romanian Colloquium on Medicinal Chemistry, Iasi, Romania – October 05-07, 2017. p. 

78. 

17. RUSNAC, A.; RUSNAC, R.; GARBUZ, O.; GULEA, A. Antioxidant properties of 

coordination compounds of copper(II) and nickel(II) with 2-acetylpyridine 4-(4-

(acetylamino)phenyl)thiosemicarbazone. 4
th
 French-Romanian Colloquium on Medicinal 

Chemistry, Iasi, Romania – October 05-07, 2017.  p. 79. 

18. ERHAN, T. Synthesis Structure and Antioxidand Activity of some carbonyl 

compounds of N(4)-(2,4-dimethylphrnyl)thiosemicarbazones. 4
th
 French-Romanian Colloquium 
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on Medicinal Chemistry, Iasi, Romania – October 05-07, 2017.  p. 80. 

19. SARDARI, V.; ANDRONACHE, L.; GARBUZ, O.; POPA, V.; MIHALCIUC, O.; 

TAGADIUC, E.; GUDUMAC, V. Bioactive coordinative compounds action on the antioxidant 

system intensity in animals under physiological comditions. 4
th
 French-Romanian Colloquium on 

Medicinal Chemistry, Iasi, Romania – October 05-07, 2017.  p. 81. 

20. TAGADIUC, O.; SARDARI, V.; PANTEA, V.; ANDRONACHE, L.; SHVETS, I.; 

GARBUZ, O.; GUDUMAC, V. Influence of new bioactive compounds on the intensity of the 

oxidative stress in animals in the blood serum under physiological conditions. 4
th
 French-

Romanian Colloquium on Medicinal Chemistry, Iasi, Romania – October 05-07, 2017.  p. 82. 

21. POPA, N.; GRAUR, V.; GULEA, A.; BULIMESTRU, I. Compuși heterociclici de 

tip Cu(II)-Bi(III) cu deribați ai 4-aliltiosemicarbazonei aldehidei salicilice. Conferința științifică 

națională cu participare internațională “Integrare prin Cercetare și Inovare”, USM, 9-10 

noiembrie 2017. p. 165. 

22. ERHAN, T. Sinteza, Structura și proprietățile antioxidative ale unor N(4)-2,4-

dimetilfeniltiosemicarbazone ale compușilor carbinilici. Conferința științifică națională cu 

participare internațională “Integrare prin Cercetare și Inovare”, USM, 9-10 noiembrie 2017. p. 

168. 

23. GARBUZ, O. Anticancer and toxicity activities of new synthesized compound. 

Conferința științifică națională cu participare internațională “Integrare prin Cercetare și 

Inovare”, USM, 9-10 noiembrie 2017. p. 178. 

24. RUSNAC, R.; GARBUZ, O.; GULEA, A. Sinteza și evaluarea proprietăților 

antioxidative ale derivaților N-{4-[(hidrazincarbotiol)amino]fenil}acetamidei. Conferința 

științifică națională cu participare internațională “Integrare prin Cercetare și Inovare”, USM, 

9-10 noiembrie 2017. p. 184. 

25. RUSNAC, A.; GULEA, A. Synthesis of 4-benzoyl-5-methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-

3H-pyrazol-3-one N(4)-cyclohexylthiosemicarbazone. Conferința științifică națională cu 

participare internațională “Integrare prin Cercetare și Inovare”, USM, 9-10 noiembrie 2017. p. 

187. 

26. УСАТАЯ, И.; ЦАПКОВ, В.; ГРАУР, В.; ГУЛЯ, А. Cинтез, структура и 

биологическая активность координационных соединений алкил N'-[(2-гидрокси-нафтален-

1-ил)-метилиден]-N-(проп-2-ен-1-ил)-карбамогидразонотиоата с некото-рыми 3d 

металлами. Conferința științifică națională cu participare internațională “Integrare prin 

Cercetare și Inovare”, USM, 9-10 noiembrie 2017. p. 189. 

 

Premii, medalii, titluri etc. 

Medalii de aur:  

1. GULEA, A.; ISTRATI, D.; USATAIA, I.; GRAUR, V.; TSAPKOV, V.; ZARICIUC, E. 

Nouveaux agents antimicotique contre la Candida albicans. Gold medal, Salon International des 

inventions Geneve, 2017 

2. FLOQUET, S.; CADOT, E; TODERAS, I; GULEA, A.; CEBOTARI, V.; BUZU, I.; 

FUIOR, A. New stimulators containing molybdenum in feeding of bee families Apis mellidera. 

Barcelona, Spain. Innova. 4-6 Mayo 2017. 

3. FLOQUET, S.; CADOT, E.; TODERAS I.; GULEA, A.; CEBOTARI, V.; BUZU, I.; 

FUIOR, A. New stimulators containinc molybdenum in feeding of bee families Apis mellifera. 

Barcelona, Eureka, 5th May 2017. 

 

Infoinvent 2017 

1. GULEA, A.; GRAUR, V.; ȚAPCOV, V. Inhibitori de proliferare a celulelor leucemiei 

mieloide umane HL-60. Universitatea de Stat din Moldova, Expozoția Internațională 

Specializată, 15-18 noiembrie. Infoinvent 2017. Ediția a XI-a. Brivet: MD 4407, Secțiunea C, p. 

151. 

2. FLOQUET, S.; CADOT, E.; TODERAȘ, I.; CEBOTARI, V.; BUZU, I.; GULEA, A.; 

RUDIC, V.; UNGUREANU, L.; FUIOR, A. Noi stimulatori cu conținut de molibden pentru 

hrănirea familiilor de Apis Melifera. Institutul de zoologie al AȘM, Universitatea din Versailles 

ST-Quentin-et-Yvents (FR), Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de microbiologie și 

biotehnologie al AȘM. Expozoția Internațională Specializată, 15-18 noiembrie. Infoinvent 2017. 

Ediția a XI-a. Brivet: MD 4438, Secțiunea D, p. 171. 
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3. BORONCIUC, G.; ȚURCANU, Ș.; GULEA, A.; ROȘCA, N.; BALAN, I.; BÎRCĂ, M.; 

DĂDILICĂ, I. Ciclul de stimulatoare ale Spermatogenezei la cocoși. Institutul de 

sanocreatologie al AȘM, Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Expozoția Internațională 

Specializată, 15-18 noiembrie. Infoinvent 2017. Ediția a XI-a. Brivet: MD 4166, 4193, 

Compartimentul IV, p. 213. 

 

X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2017  

Au fost sintetizaţi inhibitori moleculari de proliferarea a celulelor HL-60 şi HeLa în baza 4-alil-S-

alchilizotiosemicarbazonelor 2-formilpiridinelor substituite şi respectiv 22 compuşii coordinativi ai 

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

stabilită în baza datelor investigaţiei spectrelor RMN (
1
H şi 

13
C), IR, magnetochimiei şi analizei cu 

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

limetele concentraţielor 10
-5

-10
-7

 mol/L.  

Au fost cercetaţi proprietăţile antimicrobiene şi antifungice a inhibitori moleculari de proliferare a 

celulelor de cancer. Complecşii investigaţi manifestă acţiune antimicrobiană şi antifungică 

selectivă.   

 

 

 

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

anul 2017 (pînă la 300 cuvinte) 

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

celulelor canceroase și microorgamismelor patogene în baza compuşilor coordinativi ai unor metale 3d cu 4-

alil-S-alchiltiosemicarbazone 2-formilpiridinelor substituite, stabilirea compoziţiei lor, structurii, 

proprietăţilor fizico-chimice şi biologice. 

Au fost identificate condiţiile de sinteză pentru șase 4-alil-S-alchilizotiosemicarbazone ale  

2-formilpiridinelor substituite și 29 compuşi coordinativi ai fierului, cobaltului, nichelului, cuprului şi 

zincului cu aceşti liganzi, pentru care în baza analizei elementelor a fost stabilită compoziţia, iar cercetărilor 

fizico-chimice facute concluzii despre stereochimia particulelor complexe şi modul de coordinare liganzilor. 

Cu ajutorul analizei cu raze X a fost stabilită structura pentru cinci 4-alil-S-alchilizotiosemicarbazone şi 10 

compuşi coordinativi sintetizaţi. Azometine şi complecşii sintetizaţi în baza lor manifestă activitatea 

antimicrobiană, antifungică şi citostatică selectivă, comparabilă, iar în unele cazuri mai bună decât activitatea 

medicamentelor folosite în medicină în domeniile respective. 

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

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale 
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Anexa 1.1.  

Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Direcţia strategică ,,Materiale, tehnologii şi produse inovative”  

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

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

irigare şi captare a apei din Moldova, în vederea elaborării măsurilor de diminuare a prejudiciului 

socio-economic, promovarea unei abordări bazate pe ştiinţă pentru prevenirea şi controlul 

dezvoltării asociaţiilor de organisme epibionte şi combaterea obstacolelor şi interferenţelor produse 

de acestea în cadrul diverselor obiective hidrotehnice. 

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

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

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

productivităţii secundare a ecosistemelor acvatice.  

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

speciile de nevertebrate epibionte şi modelarea strategiilor ciclurilor evolutive în condiţiile 

modificate ale medului ambiant supus presingului antropic, inclusiv şi schimbărilor dinamice. 

III. Termenul executării  

2015-2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

(mii lei) 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată ( mii lei) 272,6 Executată ( mii lei) 272,6 

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

laboratorul Ecofiziologie Umană și Animală  

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

  

 Rusu Vadim dr., cercetător ştiinţific coordonator, 0,5 unitate– cumul intern, director de proiect 

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

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

Croitoru Ion, cercetător ştiinţific, fără grad, 0,15 unitate – titular 

Nedbaliuc Iuri, inginer coordonator, fără grad – titular   

Budeanu Mihail, inginer coordonator, fără grad – titular   

Pîrţu Igor, inginer coordonator, fără grad – titular  

Sîtnic Victor, cercetător ştiinţific , doctorand, 0,5 unitate – titular 

 

VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2017  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului (150 de  cuvinte) 

1. Etapa: Identificarea strategiilor 

şi estimarea rolului unor forme 

de reproducere în formarea 

asociaţiilor de epibionţi în 

cadrul instalaţiilor hidrotehnice 

de irigare şi captare a apei 

 

Studiu de documentare  cu cele 

mai relevante realizări ştiinţi-

fice aplicative in domeniul 

Au fost colectate specii de hidrobionţi epibionţi din 

ecosistemele acvatice şi adaptaţi la condiţiile de laborator  

pentru utilizare la modelări. Au fost elucidate particularită-

ţile ciclului de reproducere a unor specii reprezentative de 

animale nevertebrate epibionte, stabilite modificările struc-

turale ale populaţiilor lor în fauna  hidroecosistemelor. A 

fost evaluată diversitatea şi starea speciilor de organisme 

epibionte din ecosistemele acvatice de diferit tip, precum şi 

din instalaţiile de irigare şi captare a apei. 

Au fost elaborate şi validate modelele regresionale privind 
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ecologiei funcţionale a anima-

lelor epibionte. 

Reevaluarea semnificaţiei bio-

cenotice a populaţiilor edifica-

toare de epibioze în cadrul 

instalaţiilor hidrotehnice de 

irigare şi captare a apei, 

precum şi pe parcursul 

funcţionării ecosistemelor 

lacului refrigerent Cuciurgan şi 

bazinului  de  acumulare 

Dubăsari. 

Analiza şi sistematizarea 

datelor experimentale  privind  

strategia ciclurilor reproductive 

şi realizarea potenţialului de 

expansiune  a  speciilor de 

moluşte epibionte în ecosiste-

mele acvatice continentale. 

Identificarea şi parametrizarea 

unor modele regresionale 

privind prognoza  şi trendul 

stării populaţiilor  speciilor 

epibionte dominante  în con-

diţii de modificare continuă a  

factorilor biotici şi abiotici 

ponderaţi în ecosistemele 

acvatice refrigerente (lacul 

Cuciurgan) şi de baraj (lacul de 

acumulare Dubăsari). 

dinamica şi prognoza efectivului populaţiilor unor specii  

epibionte ca  efect  al modificărilor factorilor semnificativi 

naturali şi antropici. A fost teoretic fundamentată și 

demonstrată, în cadrul unui studiu integrat, cauza depunerii 

epibiozelor constituite de moluștele Dreissena pe grilajele 

de admisie ale stațiilor de alimentare cu apă în condițiile 

Republicii Moldova: creșterea reactivității chimice a 

suprafeței metalice;  a fost constatat faptul că formarea 

biodepunerilor este favorizată de substanțele cu rol de 

biocatalizatori. 

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

dat pe anul 2017 (conform formei 4 din structura raportului) 

1. TODERAŞ, I.; ROŞCOV, E., Determinarea viabilității ciliatelor la acțiunea compuşilor 

chimici.,  Conferinţa ştiinţifică  naţională cu participare internaţională ”Integrare prin 

cercetare şi inovare”. Ştiinţile ale naturii şi exacte. USM. Chişinău. Noiembrie, 2017.  – 

ISBN 978-9975-71-929-2.  

2. ROŞCOV, E., Biotestarea substanţelor metaloorganice asupra ciliatelor Paramecium 

caudatum. Conferinţa ştiinţifică  naţională cu participare internaţională ”Integrare prin 

cercetare şi inovare”. Ştiinţile ale naturii şi exacte. USM. Chişinău. Noiembrie, 2017. – 

ISBN 978-9975-71-929-2.  

3. VADIM RUSU, ELENA SILITRARI. Diminuarea impactului moluştei Dreissena 

polymorpha în calitate de epibiont // Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare 

internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, 9-10 noiembrie 2017. – Chişinău: CEP 

USM, 2017 – pp. 29-33. – ISBN 978-9975-71-929-2.  

4. VADIM RUSU, DORIN DUMBRĂVEANU. Prevenirea formării biodepunerilor pe 

instalaţiile hidrotehnice – o prioritate pentru managementul apei // Conferinţa ştiinţifică 

naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, 9-10 noiembrie 

2017. – Chişinău: CEP USM, 2017 – pp. 40 – 43.  – ISBN 978-9975-71-929-2.  

5. ION  CROITORU. Studiu privind procedeele de prevenire a ancrasării biogene a 

instalațiilor hidrotehnice // Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională 

„Integrare prin cercetare şi inovare”, 9-10 noiembrie 2017. – Chişinău: CEP USM, 2017 – 

pp. 33 – 37.  – ISBN 978-9975-71-929-2.  

6. VICTOR SÎTNIC, Intraspecific variation of the venom proteins from wild and captive 

Vipera berus // The Ninth International Zoological Congress of "Grigore Antipa" Museum, 

22-25 November, 2017 Bucharest, Romania, page 121.   

7. VLADIMIR ȚURCAN, VICTOR SÎTNIC, Study on the herpetofauna formation of the 

Prut-Nistru space // The Ninth International Zoological Congress of "Grigore Antipa" 
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Museum, 22-25 November, 2017 Bucharest, Romania, page 120.  

8. VICTOR SÎTNIC, VLADIMIR ȚURCAN, Impact of the environmental factors on body 

length of Natrix tessellata populations // Complexul Muzeal de Științele Naturii "Ion 

Borcea" Bacău, Biologia și Dezvoltarea Durabilă, ediția a XV-a, 7-8 Decembrie, 2017 

Bacău, Romania, în proces de ediție. 

9. VLADIMIR ȚURCAN, VICTOR SÎTNIC, Potentially new species for the Republic of 

Moldova herpetofauna // Complexul Muzeal de Științele Naturii "Ion Borcea" Bacău, 

Biologia și Dezvoltarea Durabilă, ediția a XV-a, 7-8 Decembrie, 2017 Bacău, Romania, în 

proces de ediție. 

10. MELNIC GALINA, ERHAN DUMITRU, CHIHAI OLEG, RUSU ȘTEFAN, 

ZAMORNEA MARIA, TĂLĂMBUȚĂ NINA, BUZA VASILE, NAFORNIȚĂ 

NICOLAE, ANGHEL TUDOR, RUSU VADIM. Modificările proteinogramei la bovine 

sub impactul factorului parazitar // “Actual problems of zoology and parasitology: 

achievements and prospects”, international symposium, 13 October 2017, Chişinău / red. 

board: Toderaş Ion [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. “Elan Poligraf ”). – pp.183-189 

. - ISBN 978-9975-66-590-2. 

11. MELNIC MARIA, ERHAN DUMITRU, RUSU ŞTEFAN, BATÎR LUDMILA, SLANINA 

VALERINA, RUSU VADIM. Interrelaţiile nematodului Ditylenchus dipsaci cu tulpina de 

bacterii Bacillus cereus var. fluorescens cnmn-bb-07 // “Actual problems of zoology and 

parasitology: achievements and prospects”, international symposium, 13 October 2017, 

Chişinău / red. board: Toderaş Ion [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. “Elan Poligraf 

”). – pp.190-195 . - ISBN 978-9975-66-590-2. 

12. ZAMORNEA MARIA, ERHAN DUMITRU, RUSU ŞTEFAN, SAVIN ANATOL, 

CHIHAI OLEG, BOTNARU NICOLAE, COADĂ VIORICA, ŢIGANAŞ ANA, 

DUMBRĂVEANU DORIN. Mixtinvazii cu ectoparaziţi la fazani şi impactul lor asupra 

indicilor productivi // “Actual problems of zoology and parasitology: achievements and 

prospects”, international symposium, 13 October 2017, Chişinău / red. board: Toderaş Ion 

[et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. “Elan Poligraf ”). – pp.229-233 . - ISBN 978-

9975-66-590-2. 

13. ZAMORNEA MARIA, ERHAN DUMITRU, RUSU ŞTEFAN, SAVIN ANATOL, 

GHERASIM ELENA, TĂLĂMBUŢĂ NINA, BONDARI LIDIA, BOTNARU NICOLAI, 

DUMBRĂVEANU DORIN. Ectoparazitofauna la unele păsări sălbatice de interes 

cinegetic din Republica Moldova // “Actual problems of zoology and parasitology: 

achievements and prospects”, international symposium, 13 October 2017, Chişinău / red. 

board: Toderaş Ion [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. “Elan Poligraf ”). – p. 234. - 

ISBN 978-9975-66-590-2. 

14. BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, USATÎI MARIN, CREPIS OLEG, FULGA NINA, 

USATÎI ANDRIAN, ŞAPTEFRAŢI NICOLAE, CROITORU ION, RUSU VADIM. 

Recomandări în realizarea programului naţional privind bioinvaziile piscole din 

ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova // “Actual problems of zoology and 

parasitology: achievements and prospects”, international symposium, 13 October 2017, 

Chişinău / red. board: Toderaş Ion [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017  (Tipogr. “Elan 

Poligraf”). – pp. 446-450. - ISBN 978-9975-66-590-2.  

15. BULAT DENIS, BULAT DUMITRU, USATÎI MARIN, UNGUREANU LAURENŢIA, 

CREPIS OLEG, ŞAPTEFRAŢI NICOLAE, CHELMINCIUC RASTISLAV, 

DUMBRĂVEANU DORIN. Eutrofizarea ecosistemelor acvatice din Republica Moldova şi 

recomandările de management durabil // “Actual problems of zoology and parasitology: 

achievements and prospects”, international symposium, 13 October 2017, Chişinău / red. 

board: Toderaş Ion [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017  (Tipogr. “Elan Poligraf”). – pp. 451-

456. - ISBN 978-9975-66-590-2.    

 

X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2017  

Datele acumulate în cercetarea întreprinsă în cadrul proiectului sunt de mare importanță în vederea 

întocmirii unui model de referință privind stabiliriea etapelor evoluției hidroecosistemelor expuse 

invaziei hidrobionților epibionți. Elucidarea legităților de extindere a arealului speciilor epibionte, 

identificarea  particularităților biologice ale hidrobionților respectivi prezintă un interes deosebit și 

de mare actualitate. 
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Au fost determinate fluctuațiile numerice, spațiale și  temporale, manifestate în cadrul  populațiilor 

de moluște epibionte ale unor ecosisteme acvatice din Republica  Moldova. Au fost elaborate şi 

validate modelele regresionale privind dinamica şi prognoza efectivului populaţiilor unor specii  

epibionte ca  efect  al modificărilor factorilor semnificativi naturali şi antropici.  

Punerea în aplicare a ideilor propuse va crea noi oportunități de valorificare a unor noi resurse 

biologice. Îndepărtarea excesului de biomasă de Dreissena va avea un impact pozitiv asupra 

situației ecologice din bazinele studiate. Dezvoltarea de instrumente (tipuri de substraturi artificiale) 

și metode (extragere, transport, procesare) pot fi brevetate și propuse pentru a fi utilizate în țările în 

care Dreissena  reprezintă o specie invazivă agresivă, iar populațiile sale creează probleme serioase 

pentru speciile autohtone și instalațiile hidrotehnice.  

Rezultatele cercetării se recomandă a fi aplicate în cadrul tehnologiilor integrate de protecție 

împotriva biodepunerilor, inclusiv prin măsuri de profilaxie. 

 

 

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

anul 2017 (pînă la 300 cuvinte) 

Semnificația practică rezidă în elaborarea unor recomandări pentru prevenirea formării de biodepuneri pe 

grilajele metalice ale instalațiilor de admisie la stațiile de captare a apei, urmărindu-se evitarea costurilor 

suplimentare pentru demontarea și curățarea principalelor elemente de structură. 

A fost stabilit că Dreissena polymorpha colonizează substratul prin fixare la stadiul de pediveliger. 

Pentru prevenirea colonizării suprafeţelor submerse a fost evaluată eficacitatea filmului fluoropolimeric și a 

lacului fluoropolimeric-epoxidic, care pot servi pentru acoperirea diverselor suprafețe metalice cu expunere 

ulterioară în mediul acvatic. Pe suprafețele tratate prin metoda respectivă nu au fost depistate moluște fixate.  

Noutatea științifică a lucrării constă în următoarele: 

- a fost teoretic fundamentată și demonstrată într-un studiu integrat cauza depunerii epibiozelor 

constituite de moluștele Dreissena pe grilajele de admisie ale stațiilor de alimentare cu apă în condițiile 

Republicii Moldova: creșterea reactivității chimice a suprafeței metalice;   

- a fost constatat faptul că creșterea intensivă a biodepunerilor este favorizată de substanțele cu rol de 

biocatalizatori, care se formează în procesul de biocoroziune  în stratul de difuziune la nivelul de separație 

metal – peliculă biologică; 

- a fost stabilit că după 120-140 de ore de contact al apei de râu cu suprafața grilajului metalic, la 

t=12-17 
0
C, când grosimea stratului de difuzie este mai mare de 10-15 microni, iar cea a peliculei biologice e 

mai mare de 6-7 mm, viteza de coroziune atmosferică scade brusc (până la 10 - 15%), iar cea a  

biocorroziunii - crește (până la 60-65 %); 

- a fost dovedit și teoretic fundamentat faptul, că formarea biodepunerilor ar putea fi împiedicată prin 

crearea la nivelul suprafeței metalice a grilajului de admisie a apei a unor condiții ce ar încetini maximal 

dezvoltarea stratului de difuziune și procesul de biocoroziune, prin aplicarea unor substanțe – derivați 

ferocenici, capabili să asigure protecția împotriva epibiozelor.    

 

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

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

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

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

durabilă” şi altor discipline adiacente. Potenţialii beneficiari: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale 

și Mediului, Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării. 

 

http://www.madrm.gov.md/
http://www.madrm.gov.md/
http://www.mc.gov.md/
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Anexa 1.1.  

Fişa proiectului de cercetări fundamentale  

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Materiale, tehnologii şi produse inovative.  

Proiectul instituţional 15.817.02.26F, Structuri algebrice, geometrice şi sisteme de 

evoluţie 
 

II. Obiectivele proiectului  

Studiul  acţiunii grupurilor în quasigrupurile recursiv derivabile; Studiul posibilităților de deducere 

a grupurilor semiminore și pseudominore de 
pW -simetrie din grupuri cristalo-grafice finite în 

calitate de grupuri generatoare. Analiza detaliată ale unor exemple concrete de deducere din grupuri 

cristalografice de tablete a grupurilor semiminore și pseudominore de 
pW -simetrii ciclice. 

Descrierea metodelor de construire a poliedrelor echidistante peste o varietate 3-di-mensională 

compactă cu hartă regulată de tip {5, 3, 5}.  Descrierea claselor Delone ale des-compunerilor  

izoedrice ale planului hiperbolic în poligoane cu 18-unghiuri pentru grupul de translații de gen 2;   

Descrierea completă a structurii topologice ale atractorilor dinamici si globali pentru  ecuații cu 

diferente finite de tip gradient.   Studiul sistemelor dinamice multi-voce afine, parametrizate de 

compacte metrice.  Studiul problemelor singular perturbate de tip hiperbolic-parabolic-eliptic;  

Determinarea simbolului pentru opera-torii integrali singulari în compoziție cu operatori cu 

singularități punctiforme. 

III. Termenul executării  

2015-2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

(mii lei) 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată 271,7 mii lei Executată ( mii lei) 271,7 mii lei 

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

Universitatea de Stat din Moldova, Laboratorul „Structuri matematice fundamentale” 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia 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 

Guţu Valeriu, cerc.şt.superior 

Rusu Galina, cercet.şt. superior 

Sârbu Parascovia, cerc.şt.superior 

Zamorzaeva Elizaveta, cercet.şt.superior 

Ceban Dina, cerc. cerc. st. 

Larionova-Cojocaru Inga, cerc. st. 

Munteanu Doinița,  tehnician cat I 

Palamarciuc Cristina, tehnician cat I 

VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2017  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului (150 de  cuvinte)  

 Studiul derivabilitășii recur-

sive în quasigrupuri 

 

 

 

 

 

A fost determinat un set de generatori ai grupului 

generalizat al substituțiilor interne in bucle, format din 

șapte generatori. Au fost descrise toate sistemele ortogonale 

din trei quasigrupuri. Identi-tăţile ce rezultă din existenţa 

paratopiilor au fost reduse la patru tipuri posibile. 

 

Pentru grupul de definire P de ordinul doi din cele 11 
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Studiaul proprietăților grupuri-

lor de tablete genera-lizate cu 

Wp-simetrie și ale varietăilor 

compacte, generate de poliedre 

echidistante ăn spații hiperbo-

lice.  

 

Studiaul structurii topologice 

ale atractorilor dinamici si glo-

bali pentru  ecuații cu diferente 

finite de tip gradient. Studiul 

sistemelor dinamice multivoce 

afine, parametrizate de com-

pacte metrice.  

 

  

Studiul problemelor singular 

perturbate de tip hipebolic-

parabolic-eliptic; 

 

   

 

 

Studiul proprietăților operato-

rilor cu nuclee cu singularități 

punctiforme în cazul conturu-

lui compus. 

grupuri ciclice punctuale cristalografice de tablete (de 

categoria ):  Au fost deduse și descrise 6 grupuri 

semiminore și 20 grupuri pseudominore. Au fost 

determinate și descrise 6 clase Delone ale descompunerilor  

izoedrice ale planului hiperbolic în poligoane cu 18-

unghiuri.  

 

A fost stabilită structurai topologică a atractorilor dinamici 

și globali ale ecuațiilor în diferențe finite de tip gradient. A 

fost stabilită existența atractorului global compact ca soluție 

a ecuației de punct fix al operatorului Barnsley-Hutchinson 

în spațiul metric Pompeiu-Hausdorff.  A fost studiată 

dinamica multivocă, restricționată pe atractor, și au fost 

stabilite proprietățile de filaj, mixaj topologic și de 

specificare. 

 

Au fost stabilite condiții suficiente asupra datelor problemei 

singu-lar perturbate de tip hiperbolic-parabolic-eliptic în 

care soluțiile acestui sistem converg către soluțiile 

corespunzătoare ale sistemu-lui limită parbolic, respectiv,  

către soluțiile sistemului limită eliptic. 

 

Au fost stabilite  condiții suficiente de rezolvabilitate ale 

ecuațiilor singulare ce conțin operatori integrali cu 

singularități punctiforme. 

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

dat pe anul 2017 (conform formei 4 din structura raportului) 

 

 

X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2017  

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. 

 

Cercetările din  proiect se referă la  domenii moderne şi de perspectivă ale matematicii 

fubdamentale, determinate de structuri algebrice, geometrice şi evolutive cu multe aplicaţii în 

diverse domenii ale ştiinţelor exacte, economice şi sociale. Studierea acestor structuri este  

reflectată în multe monografii şi articole din reviste prestigioase de specialitate  din lume. Astfel de 

cercetări au fost dezvoltate de mari matematicieni din  lume: V.Arnold, D.Anosov, V.Barbu, 

I.Ilyashenko, J.Lions, M.Misiurewicz, J.D.H.Smith, M.Vishik. Mulţi dintre autorii proiectului sunt 

printre pionierii cercetărilor în unele aspecte ale acestei tematici, având o colaborare intensă cu 

specialişti consacraţi din Italia, Spania, China, Rusia, România, Polonia. Rezultatele obținute în 

cadrul proiectului au fost publicate în 16 atricole, 3 dintre care  în reviste cu impact factor, 9 în 

culegeri publicate în țară și 2 în reviste naționale de categoria B. Rezultatele cecetătorilor au fost 

raportate în 14 comunicări la diverse manifestări științifice. Aceste cercetări vor contribui și în 

continuare la dezvoltarea matematicii fundamentale și la pregătirea cadrelor didactice și științifice 

din Republica Moldova, potenţialii beneficiari fiind  studenţii, masteranzii, doctoranzii şi tinerii 

cercetători. 

 

 

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

anul 2017 (pînă la 300 cuvinte)  
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• A fost stabilită structurai topologică a atractorilor dinamici și globali ale ecuațiilor în diferențe finite de tip 

gradient; 

 

• Au fost stabilite condiții suficiente asupra datelor problemei singular perturbate de tip hiperbolic-parabolic-

eliptic în care soluțiile acestui sistem converg către soluțiile corespunzătoare ale sistemului limită parbolic, 

respectiv,  către soluțiile sistemului limită eliptic; 

 

• Au fost descrise toate sistemele ortogonale din trei quasigrupuri ternare şi selectorii  ternari, care admit cel 

putin o paratopie netriviala (153 de sisteme). Identităţile ce rezulta din existenţa paratopiilor (67 de identităţi) 

 au fost reduse la patru tipuri posibile. 

 

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

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

științifice în domeniul matematicii, precum și institutele de cercetare în matematică, fizică și chimie ale 

A.S.M. 
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Anexa 1.1.  

Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

„Materiale, tehnologii şi produse inovative”  

15.817.02.27F „Procese de interacţiune a ionilor elementelor de tranziţie şi pământuri rare cu 

defecte native şi de fon în mono- şi nanocristalele compuşilor II-VI” 

II. Obiectivele proiectului  

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

spintronică, optoelectronică şi fotonică 

III. Termenul executării  

01.01.2015 – 31.12.2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată ( mii lei)   399,0 Executată ( mii lei)    399,0 

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

LCŞ „Fizica semiconductorilor”, USM 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

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

principal, director de proiect. 

3. Suşchevici Constantin – doctor în ştiinţe fizico-matematice, cercetător ştiinţific coord. 

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

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

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

7. Goncearenco Evghenii – master, cercetător ştiinţific. 

8. Goglidze Tatiana – cercetător ştiinţific. 

9. Iurieva Tatiana – master, inginer coordonator. 

10. Rusnac Ivan – tehnician cat. I 

  

VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2017 

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului (150 de  cuvinte) 

1. Cercetarea proceselor de 

incorporare a ionilor de 

elemente de tip d şi f în mono- 

şi nanocristalele de ZnO şi 

ZnSe.  Analiza influenţei 

proceselor de incorporare a 

impurităţii asupra proprietăţilor 

radiative şi optice ale 

cristalelor de ZnSe şi ZnO.  

Pe baza cercetării complexe a proprietăţilor structurale, 

luminescente şi optice ale mono- şi nanocristalelor de ZnSe 

şi ZnO au fost determinate mecanismele de incorporare a 

ionilor elementelor de tranziţie şi pământuri rare în 

obiectele cercetate. Au fost propuse modele fizice a 

proceselor de incorporare a impurităţilor dopante de metale 

de tranziţie şi elemente de pământuri rare, şi interacţiunea 

lor cu defectele native şi impurităţile de fon în mono- şi 

nanocristalele de ZnSe şi ZnO. Este studiată structura 

spectrelor de radiaţie şi transparenţei optice în dependenţă 

de tipul (Sb, Mn, Cu, Yb) şi concentraţia impurităţii 

dopante.  

Sunt propuse modele fizice a centrelor de luminescenţă cu 

participarea fiecărei impurităţi concrete şi mecanismele 

recombinării luminescente. Pentru prima dată a fost 

depistată o bandă de radiaţie în spectrul de FL a 

monocristalului de ZnSe:Sb, localizată la 575 nm, propus 

modelul centrului de luminescenţă (SbSeISe), determinată 

adâncimea poziţionării centrului (0,5÷0,6 eV de la limita 

superioară a benzii de valenţă). Pentru prima dată sunt 

depistate „efecte de purificare” de impurităţile de fon a 
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pulberilor de ZnO la doparea acestora cu impuritate de Eu 

şi autoabsorbţie a radiaţiei violete în structurile ZnO/ZnSe.  

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

dat pe anul 2017 (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. GOGLIDZE, T.I., DEMENTIEV, I.V., COVAL, A.V., GONCEARENCO, E.P., NEDEOGLO, 

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

ZnSe crystal surfaces by izovalent substitution method. J. of Luminescence, 2017, IF:2,686 

(acceptat spre publicare)  

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

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

Semiconductor-Metal Near-Ultraviolet Photodetector via Impact Ionization. Physica Status 

Solidi (RRL) – Rapid Research Letters, 2017, IF:3,032 (acceptat spre publicare) 

 

Teze ale comunicărilor la conferinţe ştiinţifice internaţionale 

1. GOGLIDZE, T., DEMENTIEV, I., GONCEARENCO, E., NEDEOGLO, D. Luminescence of 

Mn doped zinc oxide powers. IX
th
 International Conference in chemistry. Kyiv-Tolouse. June 

4-9, 2017, 57. 

2. GONCEARENCO, E., COLIBABA, G., NEDEOGLO, D. Temperature growth influence on 

luminescent properties of ZnSe:Gd single crystals. 4th Central and Eastern European 

Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC4). 28-31 august 2017. 

Chisinău. Moldova. Book of Abstract. P. 305. 

Teze ale comunicărilor la conferinţe ştiinţifice naţionale 

1. RUSNAC, I.V. Obţinerea şi cercetarea proprietăţilor luminescente ale monocristalelor 

ZnSe:Sb. Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti. Rezumatele comunicărilor. 

USM. Chişinău, 2017, 74-76 

2. ГОГЛИДЗЕ, Т., ДЕМЕНТЬЕВ, И.В., ЮРЬЕВА, Т. Синтез оксида цинка микроволновым 

нагревом. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participarea internaţională. Ştiinţe ale naturii şi 

exacte. Ştiinţe economice. 9-10 noiembrie 2017, Chişinău. 2017, 223-228 

3. СУШКЕВИЧ, К.Д., РУСНАК, И.В., НЕДЕОГЛО, Д.Д. Влияние примеси Sb на 

излучательные свойства селенида цинка. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participarea 

internaţională. Ştiinţe ale naturii şi exacte. Ştiinţe economice. 9-10 noiembrie 2017, Chişinău. 

2017, 195-199 

4. GONCEARENCO, E. Influenţa impurităţilor Gd sau Yb asupra proprietăţilor luminescente ale 

monocristalelor ZnSe:Cu. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participarea internaţională. Ştiinţe 

ale naturii şi exacte. Ştiinţe economice. 9-10 noiembrie 2017, Chişinău. 2017, 219-223  

 

X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2017  

 

Prioritatea cercetărilor realizate, faţă 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 

impurităţi de elemente d şi f, precum şi cercetarea complexă a proprietăţilor electrice, optice şi 

luminescente ale acestora. Este elaborat modelul de interacţiune a ionilor impuritari de elemente de 

Sb, Y, Pd, Eu cu impurităţile de fon şi defectele native. Pentru prima dată a fost realizată doparea 

cristalelor de ZnSe cu impuritate de Sb, Y şi Pd, precum şi doparea nanocristalelor de ZnO cu ionul 

de elemente pământuri rare europiu (Eu). Este realizată doparea concomitentă a monocristalelor de 

ZnSe cu ioni de metale de tranziţie (Cu) şi elemente de pământuri rare (Gd, Yb) şi cercetarea 

influenţei acestora asupra structurilor spectrelor de FL şi intensitatea benzilor de radiaţie în 

domeniul vizibil şi IR de lungimi de undă. Este elaborată tehnologia de sinteză a pulberilor de ZnO 

nanodimensionali şi de dopare a lor cu impuritate de Mn în procesul de creştere a pulberilor prin 

metoda depunerii chimice şi sinteză hidrotermală. Este cercetată influenţa concentraţiei impurităţii 

dopante de Mn asupra structurii spectrelor de FL.  

 

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

anul 2017 (pînă la 300 cuvinte) 
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Este formată baza fizico-tehnologică de sinteză şi dopare a mono- şi nanocristalelor de ZnO 

cu ioni de elemente de tip d şi f. Este realizat procesul de obţinere a pulberii de ZnO prin metoda 

înlocuirii izovalente din pulbere de sulfid de zinc. Înlocuirea izovalentă a sulfului cu oxigen a fost 

înfăptuită în procesul tratării izotermice a pulberii de ZnSe la aer. Prin temperatura de tratare 

1050°C maximumul benzii nestructurate de FL a pulberii cercetate este localizat la 500 nm, ceea ce 

este caracteristic pentru spectrul de radiaţie a cristalului de ZnO. În spectrul de FL a peliculelor 

subţiri de ZnO, obţinute prin metoda înlocuirii izovalente a atomilor de Se cu atomi de oxigen, pe 

suprafaţa monocristalului de ZnSe la tratarea în aer, pentru prima dată este observat efectul 

autoabsorbţiei radiaţiei de unde lungi (violetă), cu transmiterea energiei cuantelor de lumină 

centrelor PDA de radiaţie de unde lungi. Pentru prima dată a fost stabilit, că pe măsură ce se 

majorează concentraţia elementului de pământuri rare de Eu în pulberile de ZnO:Eu se observă 

creşterea intensităţii radiaţiei excitonice, însoţită de micşorarea intensităţii radiaţiei impuritare, 

localizată la 425 nm, ceea ce reprezintă manifestarea efectului de purificare a ZnO de impurităţile 

de fon. A fost stabilit că, în spectrul de FL al monocristalului de ZnSe:Sb, dopat cu impuritate de 

stibiu (Sb) în procesul de creştere prin metoda RCT, apare o bandă nouă de radiaţie cu maximum 

localizat lângă 575 nm la temperatura camerei. Se presupune că, apariţia benzii noi de radiaţie este 

legată de prezenţa în probe centrelor de luminescenţă (SbSeISe) de tip acceptor cu energia de ionizare 

~0,5÷0,6 eV. Este propus modelul procesului de formare a benzii noi de radiaţie Sb-galben. Sunt 

stabiliţi parametrii de sinteză şi dopare cu impurităţi de ytriu (Y) şi paladiu (Pd) a monocristalelor 

de ZnSe în procesul de creştere prin metoda transferului chimic al vaporilor cu utilizarea iodului în 

calitate de agent de transport. Este obţinută o serie de probe de ZnSe:Y şi ZnSe:Pd cu diferită 

concentraţie a impurităţii dopante. 

 

 

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

 

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

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

Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghiţu” AŞM, instituţii şi întreprinderi ale 

ministerelor industriei electronice şi energetice. 
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Anexa 1.1.  

Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Materiale, tehnologii şi produse inovative 

15.817.02.28F 

Activizarea agenţilor chimici prin coordinare pentru obţinerea produselor inovative noi 

II. Obiectivele proiectului  

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

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

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

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

că primii liganzi reprezentau anioni anorganici, nu era simplu să se stabilească impactul coordinării 

asupra ligandului, să fie puse în evidenţă noile proprietăţi care apăreau drept urmare a redislocării 

densităţii electronice în ligand. În ultimul timp ca şi liganzi mai des sunt folosiţi derivaţii 

poliatomici polifuncţionali de origine organică. Pentru acest tip de agenţi, coordinarea influenţează 

mai dramatic structura electronică oferind căi noi de transformare a componentelor sistemului 

reactant. Cercetările de genul acesta au devenit mai relevante în ultimul timp, când a fost 

demonstrat că în aceste condiţii apar noi aranjamente de atomi şi succesiuni de legături chimice, 

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

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

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

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

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

tiosemicarbazonelor şi a tiocarbohidrazonelor. Vor fi studiaţi ionii metalelor 3d şi 4d. În rezultat 

vor fi argumentate mecanismele de activizare, rolul metalului şi a gradului lui de oxidare, rolul 

substituenţilor, solventului şi a mediului asupra componenţei, structurii şi proprietăţilor produselor 

reacţiilor. După identificarea căilor de activizare şi a tipurilor de reacţii care apar, vor fi axate spre 

folosirea lor pentru elaborarea metodelor de sinteză şi asamblare a unei serii de produse şi materiale 

inovative noi cu proprietăţi catalitice, analitice, magnetice, spectrale, electrochimice şi medico-

biologice originale. În cazuri  speciale  vor fi propuse variante de sinteză a produselor la nivel 

nanodimensional. Vor fi folosite metode contemporane de cercetare:  analiză cu raze X, metode 

electro- şi magnetochimice, spectroscopia IR, UV-Vis, RMN etc. 

III. Termenul executării  

01.01.2015 - 31.12.2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

(mii lei) 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată ( mii lei) 299,5 mii lei Executată ( mii lei) 299,5 mii lei 

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

LCȘ Materiale Avansate în Biofarmaceutică și Tehnică 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

  

 Bulmaga Petru, Dr. conf. univ., Cerc. şt. coord., director de proiect 

Palamarciuc Oleg, Dr. Cerc. şt. sup. 

Sîrbu Angela, Cerc. şt. 

Palamarciuc Tatiana, Dr., Cerc. şt. sup 

Stratulat Elena, Dr., Cerc. şt. sup 

Corja Ion, Dr. conf. univ., Cerc. şt. Coord. 

Dîru Mariana, Dr., Cerc. şt. Sup 

Șova Sergiu, dr. cerc. șt. sup. 

VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2017  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în 

cadrul proiectului (150 de  cuvinte) 
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1. Activizarea fragmentului tiosemicarbazidic 

prin introducerea grupelor ionice (cation, 

anion) în structura ligandului pentru 

solubilitate sporită în apă; 

Studiul proceselor redox (voltametrie ciclică) 

a compușilor coordinativi ai Cu(II) cu 

derivtații tiosemicarbazonei aldehidei 5-

sulfonsalicilice; 

Separarea produșilor bi- și poli- nucleari ai 

manganului din reacțiile catalitice de 

transformare a dimerilor de Mn(II) în baza 

derivaților tiosemicarbazonei aldehidei 

salicilcie. 

Analiza cu raze X a compușilor manganului. 

Utilizarea în calitate de ionofor a unor liganzi 

pentru prepararea senzorilor potențiometrici. 

Confecționarea, testarea și aplicarea 

electrodului Cu2+ selectiv. 

Au fost efectuate studiile electrochimice ale 

compușilor coordinativi ai Cu(II) cu liganzi 

anionici derivați ai tiosemicarbazonei 

aldehidei 5-sulfosalicilice. 

A fost explorată reacția de cataliză a 

tiosemicarbazonei aldehidei salicilice și 

derivaților ei în baza compușilor coordinativi 

ai Mn(II). Drept rezultat au fost separați 

compuși coordinativi bi- și poli- nucleari ai 

manganului. S-a constatat că în prezența 

DFM precursorul – dimerul de Mn(II) suferă 

transformări esențiale și în final se formează  

clusteri polinucleari – Mn16. 

Liganzii organici utilizați în procesele de 

sinteză au fost testați în calitate de senzori 

pentru preparea electrozilor ion-selectivi. 

Drept rezultat a fost preparat, testat și aplicat 

un nou electrod Cu2+ selectiv cu o durată de 

exploatare de 6 luni. 

 

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

dat pe anul 2017 (conform formei 4 din structura raportului) 

Brevete de invenţii: 
1. Dîru Mariana, Revenco Mihail, Palamarciuc Oleg, Metodă de determinare a conținutului de 

potasiu în preparate farmaceutice, brevet de invenție MD4488 (13) B1, anul obținerii 2017.  

2. Dîru, M., Rusu, A., Popovici, E., Palamarciuc, O., Membrană a electrodului Cu
2+ 

- selectiv, 

brevet de invenție MD4523 (13) B1, anul obținerii 2017. 

    Teze la conferințe naționale și internaționale: 
3. Palamarciuc O., Rational design of coordination compounds based on thiosemicarbazide 

ligands – synthesis, structure and application, „Alexandru Ioan Cuza” University Days, 

Faculty of Chemistry Conference, Iași, 2017, CO8. 

4. Sîrbu, A., Palamarciuc, O., Biologic properties of 5-sulfonate-salicylaldehyde 

thiosemicarbazone derivatives in copper(II) compounds, „Alexandru Ioan Cuza” University 

Days, Faculty of Chemistry Conference, Iași, 2017, P31. 

5. Dîru, M., Palamarciuc, O., Study of siloxanic schiff bases as ionofores for cation selective 

electrodes, „Alexandru Ioan Cuza” University Days, Faculty of Chemistry Conference, 

Iași, 2017, P37.  

6. Stratulat E., Shova S., Pui A., Prisacari V., Corja I., Dizdari A., Palamarciuc O., The 

preparation and characterization of some copper(II) complexes of 2-methyl-imidazole-4-

carbaldehyde thiosemicarbazonederivatives, „Alexandru Ioan Cuza” University Days, 

Faculty of Chemistry Conference, Iași, 2017, P39. 

7. Stratulat E., Sova S., Pui A., Corja I., Sirbu A., Palamarciuc O., Synthesis, structure and 

biological investigation of copper(II) coordination compounds with tridentate ligands, IX 

International conference in chemistry Kyiv-Toulouse, p.230, Kyiv, 2017. 

Articole științifice: 
8. 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, Dalton Trans., 2017, 46, p. 3833–3847 (Cover paper). (IF:4.177). 

9. Stratulat, E., Palamarciuc, O. și alții, Sinteza, structura și proprietățile compușilor 

coordinativi ai cuprului(II) cu derivații tiosemicarbazonei 8-formilchinolinei, Studia 

Universitatis Moldaviae, 2017, nr.6(106). 

10. Dîru, M., Vîlcu, E., Electrod fluor-selectiv, Studia Universitatis Moldaviae, 2017, 

nr.6(106). 

 

X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2017  
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Rezultatele studiului electrochimic (voltametrie ciclică) pnetru compușii cuprului cu liganzii 

sulfonici solubili relatează despre o stabilitate înnaltă a produșilor în soluție. Acești compuși pot fi 

utilizați ca remediu biologic datorită stabilității în soluții. 

Explorearea reacției de transformare a compușilor coordinativi binucleari ai manganului(II) cu 

derivații tiosemicarbazonei aldehidei salicilice prin utilizarea diferitor solvenți în reacție: 

dimetilformamidă și acetonitrile duce la schimbări majore în asamblarea produșilor de mangan(III). 

În cazul utilizării dimetilformamidei și extragerea cu cloroform a produsului se observă 

disulfurizarea oxidativă a tiosemicarbazonei aldehidie salicilice (caz întîlnit anterior în reacția cu 

metanol) și asamblarea unui produs binuclear poros de mangan(III). În cazul utilizării 

acetonitrilului ligandul inițial (tiosemicarbazona aldehidei salicilice) suferă schimbări radicale de 

distrugere, iar în structura compusului nou asamblat se regăsește fragmentul – salicilaldimina și 

ionul tiocianat. 

Asamblarea senzorului potențiometric selectiv pentru ionii de Cu
2+

 cu o durată de exploatare 6 luni 

și limită de detecție înaltă deschide un orizont nou în aplicabilitatea acestor materiale în securitatea 

alimentară. 

 

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

anul 2017 (pînă la 300 cuvinte) 

 

Rezultatele studiului electrochimic (voltametrie ciclică) pnetru compușii cuprului cu liganzii sulfonici 

solubili relatează despre o stabilitate înnaltă a produșilor în soluție. Acești compuși pot fi utilizați ca remediu 

biologic datorită stabilității în soluții. 

Explorearea reacției de transformare a compușilor coordinativi binucleari ai manganului(II) cu derivații 

tiosemicarbazonei aldehidei salicilice prin utilizarea diferitor solvenți în reacție: dimetilformamidă și 

acetonitrile duce la schimbări majore în asamblarea produșilor de mangan(III). În cazul utilizării 

dimetilformamidei și extragerea cu cloroform a produsului se observă disulfurizarea oxidativă a 

tiosemicarbazonei aldehidie salicilice (caz întîlnit anterior în reacția cu metanol) și asamblarea unui produs 

binuclear poros de mangan(III). În cazul utilizării acetonitrilului ligandul inițial (tiosemicarbazona aldehidei 

salicilice) suferă schimbări radicale de distrugere, iar în structura compusului nou asamblat se regăsește 

fragmentul – salicilaldimina și ionul tiocianat. 

Asamblarea senzorului potențiometric selectiv pentru ionii de Cu
2+

 cu o durată de exploatare 6 luni și limită 

de detecție înaltă deschide un orizont nou în aplicabilitatea acestor materiale în securitatea alimentară. 

 

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

Universitatea de Stat din Moldova, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Științe a 

Moldovei 
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Anexa 1.1.  

Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Materiale, tehnologii şi produse inovative;  

15.817.02.29F„Fenomene fononice şi termoelectronice în materiale nanostructurizate” 

II. Obiectivele proiectului  

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

fononice şi termoelectrice în materialele nanostructurizate. În proiect se planifică efectuarea 

studiului teoretic multilateral al fenomenelor fononice şi transportului de căldură în aşa materiale 

nanostructurate ca grafenul laminat şi suprareţelele ordonate ori neordonate din nanocristale de 

siliciu sau germaniu, amplasate în matrici amorfe (siliciu amorf, SiO2, plastic). Partea experimental-

teoretică a proiectului vizează studiul detaliat al fenomenelor termoelectrice în pelicule granulate 

subţiri din materiale compozite pe bază de oxizi metalici în sistemul ZITO (ZnO-In2O3-SnO2). În 

astfel de pelicule este posibilă realizarea valorilor înalte ale factorului termoelectric de calitate 

ZT~1 la temperaturi T~200-500 
о
С datorită efectului hemorezistiv dirijat şi autoorganizării regiunii 

din apropierea suprafeţei nanocristalitelor, care duc la majorarea bruscă a factorului electronic de 

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

a fononilor pe interfeţele nanocristalitelor. 

III. Termenul executării  

2015-2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

(mii lei) 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată 870,2 ( mii lei) Executată 870,2 (mii lei) 

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

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

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

1 NICA Denis, c.ș.principal. (0.5 un.), director proiect 

2 BOLDÂREV Serghei, șef 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. (0.75 un.) 

8 ROŞCA Liudmila, ing. cat. I 

9 TARACANOVA Larisa, ing. c. 

10 PALADI Florentin, c.ş.p (0.5 un.) 

11 GAIU Nicolae, c.ş. (0.5 un.) 

12 ASCHEROV Artur, c.ş. (0.5 un.) 

13 TACU Nina, ing. cat. I (0.5 un.) 

14 BORIS Iulia, c.ș.s. (0.9 un.) 

15 BARSUC Alexandr, c.ş.s. (0.5 un.) 

 

VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2017  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului (150 de  cuvinte) 

  

1. Proprietăţile termoelectrice ale 

nanofirelor segmentate Si/Ge. 

A fost dezvoltat modelul interacțiunii electron–fononice în 

nanofirele segmentate Si/Ge și cercetată dependența 

mobilității electronului, limitate de interacțiunea electron-

fononică, de concentrația electronilor, temperatură și 

dimensiunile geometrice ale nanofirelor. Sa stabilit faptul, 

că în nanofirele segmentate Si/Ge are loc atenuarea 
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interacțiunii electron-fononice comparativ cu nanofirul 

omogen din Si cu aceeași secțiune transversală. În rezultatul 

acestui efect mobilitatea electronilor în nanofirele 

segmentate Si/Ge este mai înaltă, decât în nanofirele 

omogene din Si. Se arată, că în rezultatul majorării 

mobilității electronilor și a micșorării concomitente a 

conductibilității termice de rețea, are loc majorarea 

coeficientului termoelectric de calitate ZT. 

2. Studierea structurală şi electro-

fizică a peliculelor optimizate 

în baza ZITO. 

În baza cercetărilor structurale (difracția Roentgen 

(XRD) și microscopia electronică de scanare (SEM)) a 

peliculelor nanogranulate de metal-oxid din sistemul ZITO 

(ZnO-In2O3-SnO2), obținute prin metoda spray–pirolizei, 

au fost stabilite particularitățile de depunere a lor. Datele 

cantitative obținute pentru cristalografia peliculelor ZITO în 

diapazonul compoziției de 0-0.5 și pentru peliculele ITO 

(10%Sn):Ga (0-30%) permit de a înțelege particularitățile 

creșterii și a structurii peliculelor în baza acestor sisteme. 

Comportamentul structurii nanocristaline  a peliculelor 

ZITO în domeniul de omogenitate a compoziției (o fază, 

x=0-0.33) și anume a dimensiunii medii a nanocristalitelor 

(creștere până la x=0.25, apoi mișcarea dimensiunii) se 

acordă perfect cu comportamentul conductibilității electrice 

a peliculei la temperaturile de lucru (3000C). Una din 

cauzele micșorării conductibilității electrice odată cu 

creșterea conținutului de Ga ar putea fi defectele, cauzate de 

substituirea atomilor de indiu cu atomii de Ga în rețeaua 

oxidului de indiu (adică raza ionică mult mai mică a lor). 

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

dat pe anul 2017 (conform formei 4 din structura raportului) 

- manuale/ dicţionare/ lucrări didactice (naţionale / internaţionale 
1. PALADI, F. Culegere de probleme rezolvate la bazele calculului vectorial şi tensorial. Note 

(suport) de curs. Chişinău: CEP-USM, 2017. 56 p., ISBN: 978-9975-71-950-6. 

2. БАНИЧУК, Н.В.; БАРСУК, А.А.; ИВАНОВА, С.Ю.; МАКЕЕВ, Е.В.; НЕЙТТAАНМЯКИ, 

П.; ТУОВИНЕН, Т. Анализ и оптимизация устойчивости балок на сплошном упругом 

основании. Часть I (Балки конечной длины). Препринт N1144. Ин-т Проблем Механики 

РАН. Москва-2017, 35 p., ISBN 978-5-91741-196-5. 

3. БАНИЧУК, Н.В.; БАРСУК, А.А.; ИВАНОВА, С.Ю.; МАКЕЕВ, Е.В.; НЕЙТТAАНМЯКИ, 

П.; ТУОВИНЕН, Т.  Анализ и оптимизация устойчивости балок на сплошном упругом 

основании. Часть II (Бесконечные балки). Препринт N1145. Ин-т Проблем Механики 

РАН. Москва-2017, 55 p., ISBN 978-5-91741-197-2. 

 

- capitole în monografii şi culegeri internaţionale 
4. NIKA, D.; COCEMASOV, A.; BALANDIN, A. Chapter 3. Two-dimensional thermal transport 

in graphene. In: Thermal transport in carbon-based nanomaterials. Elsevier: Micro & Nano 

Technologies Series, Editor: Gang Zhang, 2017, pp.57 – 84. ISBN: 978-0-323-46240-2 

 

- articole din reviste cu factor de impact: 

• articole din reviste cu factor de impact mai mare     3 

5. BRINZARI, V. Mechanism of band gap persistent photoconductivity (PPC) in SnO2 

nanocrystalline films: Nature of local states, simulation of PPC and comparison with 

experiment, Applied Surface Science. 2017, 411, 437–448. ISSN: 0169-4332. 

dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2017.03.209 (IF: 3.387). 

6. BRINZARI, V.; COCEMASOV, A.; NIKA, D.; KOROTCENKOV, G. Ultra-low  thermal 

conductivity of nanogranular indium tin oxide films deposited by spray pyrolysis, Appl. Phys. 

Lett. 2017, 110, 071904 (5 pages). ISSN: 0003-6951. doi: 10.1063/1.4976629     (IF: 3.411). 

7. KOROTCENKOV, G.; BRINZARI, V.; CHO, B.K. In2O3- SnO2-based ozone sensors: design 

and characterization. Critical Review in Solid State and Materials Sciences. 2017, pages 1-50. 
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ISSN: 1040-8436. doi.org/10.1080/10408436.2017.1287661. (IF: 6.455). 

8. KOROTCENKOV, G.;  BRINZARI, V.; CHO, B.K. Interference effects between hydrogen and 

ozone in the response of SnO2-based gas sensors. Sensors and Actuators B  2017, 243, 507–515. 

ISSN: 0925-4005.  doi: 10.1016/j.snb.2016.11.156. (IF: 5.401). 

9. LI, G.; YARALI, M.; COCEMASOV, A.; BAUNACK S.; NIKA, D.L.; FOMIN, V.M.; SINGH, 

S; GEMMING, T.; ZHU, F.; MAVROKEFALOS, A.; SCHMIDT, O.G. In-plane thermal 

conductivity of radial and planar Si/SiOx hybrid nanomembrane superlattices. ACS Nano, 2017, 

11, 8215-8222. ISSN: 1936-086X. doi: 10.1021/acsnano.7b03219.  (IF: 13.942). 

10. NIKA, D.L.; BALANDIN, A. A. Phonons and thermal transport in graphene and graphene-

based materials. Reports on Progress in Physics. 2017, 80, 036502 (21 pages). ISSN: 0034-

4885.  doi:10.1088/1361-6633/80/3/036502. (IF: 14.3). 

 

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

11. BARSUK, A.A.; PALADI, F. Generalized parametric model for phase transitions in the 

presence of an intermediate metastable state and its application. Physica A: Statistical 

Mechanics and its Applications, Elsevier. 2017, 487, 74−92. ISSN: 0378-4371. 

https://doi.org/10.1016/j.physa.2017.05.067. (IF: 2.243). 

12. BOGUSH, I.; CIOBU, V.; PALADI, F. Advanced computational method for studying molecular 

vibrations and spectra for symmetrical systems with many degrees of freedom, and its 

application to fullerene. European Physical Journal B: Condensed Matter and Complex 

Systems, Springer. 2017, 90(10), 193 (8 pages). ISSN: 1434-6028.       doi: 10.1140/epjb/e2017-

80277-2. (IF: 1.461). 

 

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

13. ГЕРАСИМОВ, Г.Н.; ГРОМОВ, В.Ф.; БЕЛЫШЕВА, Т.В.; ИКИМ, М.И.; СПИРИДОНОВА, 

Е.Ю.; ГРЕХОВ, М.М.; ШАПОЧКИНА, И.В.; БРЫНЗАРЬ, В.И.; ТРАХТЕНБЕРГ, Л.И.  

Влияние оксида циркония на сенсорные свойства металлоксидных бинарных 

нанокомпозитов. Ж. Физ. Химии. 2017, 91(10), 1765-1770. ISSN: 0044-4537. doi: 10.7868/S 

0044453717100132 (IF: 0.562).  

 

-articole din alte reviste editate în străinătate  
14. KOROTCENKOV, G.;  BRINZARI, V.; CHO, B.K., Surface functionalization by gold 

nanoparticles and its prospects for application in conductometric metal oxide gas sensors. AIP 

Conference Proceedings. 2017, 1808, 020026 (8 pages). ISSN: 0094-243X. 

dx.doi.org/10.1063/1.4975259. 

15. KOROTCENKOV, G.; BRINZARI, V.; Pronin, I.A.; Ham, M.H.; Cho, B.K. Metal oxides for 

application in conductometric gas sensors: How to choose? Solid State Phenomena. Trans Tech 

Publications, Switzerland. 2017, 266, 187-195. ISSN: 1012-0394. 

doi:10.4028/www.scientific.net/SSP.266.187. 

 

-articole din reviste naţionale: 

• categoria B 
16. KLYUKANOV, А.А.; NIKA, D.L. Microscopic Fermi-liquid approach to the resonant effects 

of spin-orbit interaction in solids Studia Universitatis Moldaviae. Seria științe exacte și 

economice. 2017, nr. 2(102), p.50-53. ISSN: 1857-2073.  

 

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

culegeri (naţionale / internaţionale)  
17. BRINZARI, V.; NIKA, D.; COCEMASOV, A.; DAMASKIN, I.; KOROTCENKOV, G. 

Enhanced thermoelectric figure of merit in nanoscale ITO films: experiment and simualtion, 

ISPC "Modern information and electronic technologies", MIET-2017, 22-26 May, Odessa, 

Ukraine, pp. 67-68. 

18. CAPATANA, Gh.; CIOBU, V.; PALADI, F. Adaptive application for complex systems 

modeling. 4th Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova (CMSM4’2017) 

dedicated to the centenary of Vladimir Andrunachievici (1917-1997). Chisinau, Moldova, 28 

June − 02 July 2017, Conf. Proc. pp.487−490. 

19. COCEMASOV, A.  Phonon dispersion and specific heat in twisted bilayer graphene. ISPC 

http://dx.doi.org/10.1080/10408436.2017.1287661
https://doi.org/10.1016/j.physa.2017.05.067
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"Modern information and electronic technologies", MIET-2017, 22-26 May, Odessa, Ukraine, 

pp. 65-66. 

20. ISACOVA, C.I.; COCEMASOV, A.I.; NIKA, D. L. Suppression of the thermal flux in Si/Ge 

and Si/SiO2 cross-section modulated nanowires.  4th Central and Eastern European Conference 

on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC4). Chisinau, Moldova, 28−31 August 2017. 

Book of abstracts. p. 84.                     

21. KLYUKANOV, А.; NIKA, D. Rezonant effects of spin-orbit interaction in solids. Conferința 

Științifică Națională cu Participare Internațională “Integrare prin Cercetatre și Inovare”. 

Chisinau, Moldova, 9−10 noiembrie 2017. Rezumate ale comunicărilor. Știinșe ale nfturii și 

exacte. Științe economice. p. 208. 

22. NIKA, D. L. Phonon thermal conductivity in graphene. 4th Central and Eastern European 

Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC4). Chisinau, Moldova, 28−31 

August 2017. Book of abstracts. p. 56. 

23. NIKA, D. L.; BRINZARI, V. I.; COCEMASOV, A. I.; KOROTCENKOV, G. S. Low thermal 

conductivity of nanogranular Indium Tin Oxide films. Humboldt Kolleg Workshop 

“Multidisciplinary in Modern Science for the Benefit of Society”, Program & Abstracts, p. 29.  

24. PALADI, F.; BARSUK, A. Modelling phase transitions in the presence of an intermediate 

metastable state with applications. Humboldt Kolleg workshop „Multidisciplinarity in Modern 

Science for the Benefit of Society”. Institute of Applied Physics, Chisinau, Moldova, 21−22 

September 2017, Abstracts.  p.25. 

25. PALADI, F.; BARSUK, A. Two-order parameter model for phase transitions in the presence of 

an intermediate metastable state with applications. International Conference on Statistical 

Physics (SigmaPhi 2017). Corfu, Greece, 10−14 July 2017. Abstracts List                 [online]. 

http://www.sigmaphi.polito.it/attachments/article/75/Paladi%20F.pdf. 

26. PALADI, F.; OGUNI, M. Differential scanning calorimetry and the effect of generation and 

extinction of crystal nuclei at very low temperatures. 4th Central and Eastern European 

Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC4). Chisinau, Moldova, 28−31 

August 2017. Book of abstracts. P. 111. 

27. ИСАКОВА, К.  Падение теплопроводности в сегментированных Si/Ge нанонитях с 

переменным сечением. Conferința Științifică Națională cu Participare Internațională 

“Integrare prin Cercetatre și Inovare”. Chisinau, Moldova, 9−10 noiembrie 2017. Rezumate 

ale comunicărilor. Știinșe ale nfturii și exacte. Științe economice. p. 232. 

28. ИСАКОВА, К. Я.; КОЧЕМАСОВ, А. И.; НИКА, Д. Л.  Зависимость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

теплопроводности сегментированных нанонитей на основе кремния от их геометрии и 

физических параметров материалов. ISPC "Modern information and electronic technologies", 

MIET-2017, 22-26 May, Odessa, Ukraine, pp. 69-70. 

29. КРЫШМАРЬ, Д. В. Влияние аморфизации поверхности на подавление фононного 

транспорта в кристаллических кремниевых нанонитях. Международная научная 

конференция студентов, аспирантов и молодых учѐных Ломоносов, 2017, 10 - 14 Апреля. 

 

X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2017 

Căutarea materialelor nanostructurizate noi de perspectivă, având proprietăți termoelectrice și 

termice îmbunătățite, continuă a fi una din direcțiile de cercetare prioritare în lume la momentul 

actual. În cadrul proiectului am arătat teoretic, că nanofirele segmentate Si/Ge posedă un factor 

termoelectric de calitate ZT mai înalt, decât nanofirele omogene din siliciu. De asemenea, am 

demonstrat experimental, că peliculele nanostructurizate In2O3:Sn și ZnO-In2O3-SnO2 cu 

dimensiuni optimale a nanocristalitelor, posedă valori înalte ale lui ZT (~ 1 pentru t = 300
o
C). 

Rezultatele proiectului arată, că atât nanofirele segmentate Si/Ge, cât și peliculele nanostructurizate 

ITO/ZITO sunt de perspectivă pentru aplicații în dispozitivele termoelectrice. 

 

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

anul 2017 (pînă la 300 cuvinte) 

1. A fost efectuată o analiză critică și o comparare a rezultatelor cunoscute în lume privind transportul de 

căldură în grafen și în grafenul multistrat și referitoare la aportul comparativ al unor ramuri fononice 

separate în conductibilitatea termică. A fost analizată detaliat corelarea dintre spectrul fononic și 

valoarea conductibilității termice de rețea. Noutatea și importanța științifică înaltă a acestei analize 

critice sunt confirmate prin publicarea ei în revista științifică internațională Reports on progress in 

http://www.sigmaphi.polito.it/attachments/article/75/Paladi%20F.pdf
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physics cu factorul de impact 12.93 [NIKA, D.L.; BALANDIN, A. A. Phonons and thermal transport 

in graphene and graphene-based materials. Reports on Progress in Physics. 2017, 80, 036502]. 

2. A fost efectuată sinteza amplă din punct de vedere al materialelor privind elaborarea senzorilor 

conductometrici de ozon în baza oxizilor metalici In2O3 și SnO2. Am atras atenția asupra parametrilor 

structurali și compoziționali, care determină caracteristicile de bază ale sensorului de gaze. Au fost 

formulate principalele cerințe față de valorile optimale ale acestor parametri, care asigură cele mai bune 

valori a caracteristicilor de lucru la detectarea ozonului. A fost efectuată o analiză comparativă a 

avantajelor și dezavantajelor pe care le posedă sensorii în baza unui ori altui material.  Noutatea și 

importanța științifică înaltă a acestei analize sunt confirmate prin publicarea ei în revista științifică 

internațională Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences cu factorul de impact 6.45 

[In2O3- SnO2-based ozone sensors: design and characterization.  Critical Reviews in Solid State and 

Materials Sciences. 2017, 42, 1-50]. 

 

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

Întreprinderile și institutele de cercetare științifică, care se ocupă de ingineria proprietăților 

electronice, optoelectronice și termice ale nanostructurilor.  
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Anexa 1.1.  

Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

16.05. Biotehnologii 

Substanţele biologic active ca bază a valorificării biotehnologiilor moderne în modularea şi 

adaptarea proceselor metabolice ale organismelor vii cu cifrul 15.817.05.02F 

II. Obiectivele proiectului  

 Scriningul prin analiza biochimică a liniilor consangvinizate recombinante ale populaţiei de 

cartografiere şi a unor specii  la plantele agricole pentru cartografierea QTL şi determinarea 

locusilor responsabili de calităţile importante economice. 

 Elucidarea efectului diferitor factori biotici la acumularea terpenoizilor în plantele 

medicinale şi activitatea fiziologică a componentelor lor individuale. 

 Invesigarea proteinelor alergenice din seminţe: cercetarea schimbării  structurale a  

proteinelor prin proteoliza limitată sub acţiunea enzimelor exogene pentru  reducerea 

alergenicităţii globulinelor alergene prin eliminarea regiunilor moleculei, care conţin 

epitopii IgE. 

 Identificarea parametrilor morfofiziologici şi biochimici responsabili de reacţia unor 

genotipuri de  Glycine max. 

  Determinarea stării funcţionale a unor glande endocrine si a modificărilor indicilor hepatici 

în diabetul experimental pe fondalul administrării extractului din plante medicinale. 

 Selectarea metodelor şi condiţiilor de extragere EPZ  din cianobacteriile Spirulina platensis 

şi Nostoc linckia;  

 Elaborarea procedeelor de sporire a cantităţii de EPZ la cianobacteriile Spirulina platensis 

şi Nostoc linckia şi de obţinere a EPZ şi Se-EPZ;  

 Elaborarea schemei de producere, obţinere şi cuantificare a EPZ. 

 

III. Termenul executării  

2015-2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

(mii lei) 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată 1818,9 ( mii lei) Executată 1818,9 ( mii lei) 

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

LCŞ Biochimia Plantelor 

LCŞ Securitate Biologică 

LCŞ Ecofiziologie Umană şi Animală 

LCŞ Ficobiotehnologie 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

  

1.  Crivoi Aurelia, dr.hab., cerc.şt.principal, director de proiect 

2.  Şutov Andrei, dr.hab., cerc.şt.principal 

3.  Ciobanu Vasile, dr.,  cerc.şt.coord. 

4.  Kahovskaia Irina, dr., şef labor. 

5.  Rudacova Angela, dr., cerc.şt.coord. 

6.  Peleah Elena, dr.,cerc.şt.super. 

7.  Melnic Victor, dr., cerc.şt.super.  cumul intern 0,5  

8.  Cherdivară Ala, Msci, cerc.ştiinţ. 

9.  Rudacov Serghei, Msci, cerc.ştiinţ. 

10.  Stepurina Tatiana, Msci, cerc.ştiinţ. 

11.  Climova Natalia, Msci, cerc.şt.stagiar cumul intern 0,5 

12.  Lollo Liudmila, Msci, inginer coord., 0,5 

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

14.  Bernevec Ana, stud. anul II, tehnic cat. I. 
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15.  Leşanu Mihai, cercet. şt. coordonator 

16.  Bîrsan Ana, cercet. şt. coordonator 

17.  Morari Lilia, cercet.  stiintific st. 

18.  Begu Tamara, cercet.  stiintific st. 

19.  Frunză Maria, cercet.  stiintific 

20.  Niţa Radu, cercet. şt. stag. 

21.  Sloghin Angela, laborant superior 

22.  Moldovan Anna, cercet.  stiintific st. 

23.  Bacalov Iurie, dr., şef laborator 

24.  Chiriţa Elena, dr., cerc.şt.coord. 

25.  Casco Doina, cerc. ştiinţ. 

26.  Ilieş Ana, cerc. ştiinţ. 

27.  Cojocaru Ana, cerc. ştiinţ. 

28.  Croitori Constantin, cerc. ştiinţ. 

29.  Para Iulian, cerc. ştiinţ. 

30.  Veriga Alexandru, tehnic. cat.I 

31.  Bodrug Tatiana, inginer coord. 

32.  Cernei Galina, inginer coord. 

33.  Ciocîrlan Victor, dr., cerc. şt. sup. 

34.  Bîrsan Drăgălina, tehnic. cat.I 

35.  Pozdneacova Ilona, cerc.ştiinţ. 

36.  Verebcean Ana, cerc.şt.stagiar 

37.  Druța Adriana, cerc.ştiinţ. 

38.  Bulimaga Valentina, cerc. şt. coord. 

39.  Pisov Maria, cerc. şt. sup. 

40.  Zosim Liliana, cerc. şt. sup. 

41.  Reva Veceslav, cerc. şt. sup. 

42.  Vacari Maria, tehnic. cat.1  

43.  Trofim Alina, cerc. şt. sup. 

VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2017  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în 

cadrul proiectului (150 de  cuvinte) 

  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proteoliza limitată ca metodă de 

studiere a proprietăţilor specifice a 

proteinelor biologic active (globulina 

11S alergenică din seminţele de 

arahide, ginnacina din Ginkgo, 

ficocianina din spirulină).  

 Evaluarea  efectului  tratamentului 

asupra proteolizei limitată la 

proprietăţile specifice ale proteinelor 

biologic active (globuline de rezervă 

alergenice din seminţe).  

 Studierea polimorfizmului la 

izoformele de esterază a seminţelor  

populaţiei cartografiere  de Brassica 

rapa şi unelor specii Brassica. 

 Caracteristica fenologică a plantelor 

şi compoziţia biochimică a uleurilor 

eterice a unor specii iniţiale de 

Mentha, Monarda şi  Imortella, 

hibrizilor şi descendenţele lor 

generative pentru selectare formelor 

perspective. 

 

A fost stabilit că: cei mai mulţi epitopi IgE 

identificaţi în globulinele de rezervă alergenice 

din arahide se distrug în timpul proteolizei 

limitate şi metoda poate fi utilizată pentru 

reducerea alergenicităţii globulinelor alergenice 

din seminţele altor plante; rolul de iniţiere a 

proteolizei limitate în degradarea profundă a 

globulinelor din seminţe a apărut deja la nivelul 

evolutiv de Ginkgophyta. În seminţele  populaţiei 

de cartografiere Brassica rapa (58 linii) au fost 

evidenţiate trei grupe de izoforme de esteraze; 

seminţele Raphanus sativus (25 probe), a fost  

împărţit în 13 grupe de zimotipuri. Din 25 forme 

studiate a diferitor ecotipuri şi hemorase de mente 

autohtone au fost evidenţiate cele mai 

promiţătoare 5 chemotipuri care acumulează în 

uleiul eteric carvona, linalool, mentol. Au fost 

evidenţiaţi 4 hibrizi perspectivi cu rezistenţă la 

secetă,  pondere semnificativă de ulei, conţinînd 

substanţe biologic active importante. La AGEPI a 

obținut rezultat pozitiv testarea soiului Nistru-R1 

de mentă, au fost depuse cereri la soiurile noi  

Speranţa şi Victoria 2017. Uleiul eteric de 
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Monarda fistulioza L. conţine p-cineol, timol, 

carvacrol ca terpenoizii  principali. Au fost 

determinate caracteristicile fizico-chimice ale 

uleiului eteric din imortella Helichrysum italicum 

Roth Guss. 

2.  studiul expresiei genelor asociate cu 

rezistenţa la secetă la unele soiuri de 

soia şi analiza spectrului polipeptidic 

a diferitor soiuri de Glycine max pe 

fond de administrare a   unor 

substanţe biologic active; de 

asemenea, identificarea spectrelor 

polimorfe a proteinelor la diferite 

soiuri de Glycine max; 

 studiul influenţei unor substanţe 

biologic active asupra procesului de 

diviziune celulară şi asupra 

parametrilor morfologici la plantele 

cultivate în condiţii de laborator 

(vase de vegetaţie) şi în condiţii de 

câmp. 

 

În condiţii de laborator: s-a efectuat analiza 

molecular genetică a soiului Clavera cu ajutorul 

marcherilor Satt, asociaţi cu rezistenţa plantelor la 

secetă; s-a studiat efectul humaţilor asupra 

paternului polipeptidic al plantulelor de soia în 

condiţii optime şi pe fond de stres termic 

(tratamentul radiculelor cu apă fierbinte 44°C, 

timp de 10 min); s-a studiat efectul humaţilor 

asupra indicilor mitotici; s-a studiat efectul 

administrării humatului asupra plantulelor de soia 

cultivate pe mediul Knop cu carenţă a unor 

elemente minerale (N, P, K, Mg, Fe). 

În condiţii de câmp: s-a studiat efectul 

tratamentului radicular şi foliar cu Biovit asupra  

sistemului simbiotic (numărul de nodozităţi/per 

plantă, biomasa proaspătă şi biomasa uscată a 

nodozităţilor); s-a studiat efectul tratamentului 

radicular şi foliar cu Biovit asupra  parametrilor 

morfologici (înălţimea plantelor, biomasa 

proaspătă, biomasa uscată), s-a studiat efectul 

tratamentului radicular şi foliar cu Biovit asupra  

elementelor de productivitate (numărul de 

păstă/per plantă, numărul de boabe/per plantă, 

masa boabelor, masa la 1000 boabe). 

3.  Determinarea gradului de influenţă a 

corticosteronului în instalarea 

diabetului experimental şi acţiunea 

protectoare a fitopreparatului în 

această patologie. 

 Evaluarea stării funcţionale a tiroidei 

în diabetul alloxanic pe fondalul 

administrării extractului de plante 

medicinale. 

 Cercetarea stării funcţionale a 

gonadelor în diabetul experimental 

pe fondalul administrării 

fitopreparatului. 

 Elaborarea unor recomandări 

referitor la utilizarea fitopreparatului 

cercetat ca adjuvant în tratamentul 

diabetului zaharat tip II. 

 Modificările aminotransferazelor şi 

bilirubinei în diabetul experimental 

pe fondalul administrării extractului 

din plante medicinale 

S-a demonstrat că utilizarea extraselor din plante 

medicinale în diabetul experimental permit de a 

îndepărta sau chiar a exclude apariţia 

complicaţiilor acute şi cronice în această 

patologie. 

Sub acţiunea fitopreparatului autohton, are loc o 

tendinţă spre normalizare a stării funcţionale a 

ficatului în diabetul experimental. Aceasta 

exprimîndu-se prin tendinţa de normalizare a 

indicilor hepatici (ALT, AST, bilirubina). 

Administrarea complexelor din plante medicinale 

autohtone elaborate, datorită conţinutului de 

substanţe bioprotectoare, preântâmpină 

acumularea grăsimilor în ficat, îmbunătăţeşte 

activitatea cardiacă, ceea ce este foarte important 

în tipul de diabet zaharat cu obezitate.   

Cercetările experimentale determină modificări 

evidenţiabile ale funcțiilor glandelor endocrine, 

aceasta fiind consecinţa dereglărilor metabolice 

din organism survenite în rezultatul evoluţiei 

diabetului zaharat. Afectarea mecanismelor de 

reglare a lor în diabetul alloxanic determină 

nivelul deviaţii hormonale. Aceaste valori au o 

tendinţă de normalizare la administrarea 

extrasului din plante medicinale.  

4.  Sinteza orientată a exopolizahari-

delor la cianobacteriile Spirulina 

platensis şi Nostoc linckia  sub 

A fost stabilită dinamica acumulării 

exopolizaharidelor totale şi celor acide (sulfatate) 

produse de Spirulina platensis şi Nostoc linckia 
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influenţa unor factori fizico-chimici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborarea unor procedee de obţinere 

a exopolizaharidelor acide şi 

sulfatate şi inclusiv a celor Se-

componente produse de 

cianobacteriile Spirulina platensis şi 

Nostoc linckia. 

 

 

sub acţiunea unor reglatori chimici (astfel ca: 

sursă de carbon, selenit şi ioni de cupru la 

spirulină şi sursă de carbon, selenit la nostoc) la 

cultivare în 2 etape cu varierea intensităţii de 

iluminare. Producerea de exopolizaharide acide a 

atins valori maxime (pînă la 238,3 g/kg) la 

utilizarea a 2 mg/l CuSO4▪5H2O şi un regim de 

iluminare mai intensă (5500 lx). Majorarea 

maximă a cantităţii exopolizaharidelor 

sulfatate(selenizate) a fost atestată la a 15 zi (până 

la 85 mg/l) sau la cultivarea timp de 20 zile (91 

mg/l) în varianta suplimentării porţionate a 

Na2SeO3 în primele trei zile de cultivare. A fost 

stabilită concentraţia optimă de selenit de sodiu 

care asigură o productivitate înaltă a culturii şi un 

conţinut maxim de exopolizaharide acide produse 

de nostoc. 

 

Au fost obţinute preparate de Se-EPZ şi EPZ din 

cianobacteria Spirulina platensis cultivată pe 

mediu nutritiv cu şi fără adaos de selenit. 

Extractele parţial purificate (după înlăturarea 

fracţiei proteice) au fost supuse separării prin 

metoda HPLC pe coloana de Toyo-Pearl HW40F. 

Au fost analizate spectrele UV ale preparatelor de 

exopolizaharide şi elaborată schema tehnologică 

de realizare a unui procedeu de obţinere a Se-EPZ 

produse de Spirulina platensis. Întrucît selenitul 

se sodiu s-a dovedit a fi toxic pentru cultura de 

nostoc şi nu poate fi administrat la cultivare în 

concentraţii mai mari de 4 mg/l, pentru a obţine 

exopolizaharide îmbogăţite cu seleniu a fost 

efectuată selenizarea exopolizaharidelor produse 

de nostoc. Conţinutul de seleniu legat de exo-

polizaharide la selenizare a constituit 18,8 mg/%. 

În baza rezultatelor obţinute au fost eleborate 

două procedee de obţinere a exopolizaharidelor şi 

respectiv, a Se-exopolizaharidelor la specia 

Nostoc linckia. 

 

   

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

dat pe anul 2017 (conform formei 4 din structura raportului) 

– manuale/ dicţionare/ lucrări didactice (naţionale / internaţionale),  

1. LEŞANU M., BERNAZ-SICORSCHI N., RUDIC GH. Biologie: manual de clasa a XII-a 

(coautori:), Chişinău, Prut Internaţional, 2017. ISBN 978-9975-54-344-657(075.3), B 33. 

2. LEŞANU M., BERNAZ-SICORSCHI N., RUDIC GH. Биология. Учебник. 12 класс 

(coautori:), Chişinău, Prut Internaţional, 2017. ISBN 978-9975-54-346-0, 57(075.3), Б 

954. 

3. LEŞANU M., Evoluţionismul, Chişinău: CEP USM, 2017. (în presă). 

– articole din reviste internaţionale 
1. BÖRNER A., AGACKA-MOŁDOCH M., ALOMARI D.Z., CARDELLI M.G., CASTRO 

A.M., CHESNOKOV Yu.V. (22 coautori),  RUDAKOV S.V., RUDAKOVA A.S., (15 

coautori). The development of super-soft lines of bread wheat. Annual Wheat Newsletter 

(Kansas, USA). 2017, p.63, p.8-15. Disponibil: http://hdl.handle.net/2097/38150. (0,9 pa). 

2. CHERDIVARĂ A. M., STEPURINA T.G., RUDAKOVA, A.S., RUDAKOV S.V., 

WILSON K.A., SHUTOV A.D. Limited proteolysis initiates massive degradation of 

http://hdl.handle.net/2097/38150
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ginnacin, storage 11S globulin from ginkgo seeds. Molecular Life, (Romania). 2017, p. 8. 

ISSN 2559 – 611X. (0,8 pa).  

3. РУДАКОВА А.C., РУДАКОВ С.В., АРТЕМЬЕВА А.М., КУРИНА А.Б., КОЧЕРИНА 

Н.В., ЧЕСНОКОВ Ю. Изучение полиморфизма эстеразного состава зрелых семян 

редиса (Raphanus Sativus Var. Sativus). Овощи России, 2017, p.10, ISSN 2072-9146. 

(0,65 pa). 

– articole din reviste naţionale: 

• categoria A,  

• categoria B,  

1. BACALOV IU., CRIVOI A., CHIRIŢA E., ILIEŞ A., PARA Iu., DRUŢA A. Concentraţia 

estradiolului şi a testosteronului în diabetul experimental pe fondalul administrării extractului 

din Cynara Scolymus. Revista Studia Universitatis Moldaviae, Nr.1(101), CEP USM, Chişinău, 

2017, p. 3-7. ISBN 1814 -3237. 

2. BULIMAGA V., PISOVA M., ZOSIM L. Sinteza orientată a polizaharidelor acide la 

cianobacteria Spirulina platensis CNM CB-02. Studia Universitatis, Seria Ştiinţe reale şi ale 

naturii, 2017, no.1(101), p.46-50. ISBN 1814-3237. 

3.  TROFIM A. Invenţiile din domeniul algologiei şi promovarea lor în Republica Moldova 

Inventions in Algology and Promotion Thereof in the Republic of Moldova. Chişinău. J. 

Intellectus 1/ 2017, p. 26-29. ISNN 1810-7099. 

4. TROFIM A. Biomonitorizarea calităţii apei râului Cogâlnic pe baza caracteristicii 

saprobiologice a algoflorei. Chişinău. J. Intellectus 2/2017, p. 91-94. ISSN 1810-7079. 

5. BULIMAGA V., ZOSIM L., PISOVA M., REVA V. Procedeu de obţinere a Se-

exopolizaharidelor produse de cianobacteria Spirulina platensis: Studia Universitatis, Seria 

Ştiinţe reale şi ale naturii, 2017, preprint, Chişinău. ISBN 1814-3237. 

6. CHERDIVARĂ A. Imunoreactivitatea încrucişată potenţială a globulinelor de rezervă din 

seminţe. Studia Universitatis Moldaviae, ser. Ştiinţe reale şi ale naturii. 2017, 6(106), 8 p., sub 

tipar. ISSN 1814-3237 (0,54 pa). 

7. CHERDIVARĂ A., RUDACOVA A., RUDACOV S., ŞUTOV A. Alergenul ara h3, globulina 

de rezervă 11S din seminţele de arahide. 1. Proteoliza limitată cu papaină. Studia Universitatis 

Moldaviae, ser. Ştiinţe reale şi ale naturii. Chişinău, 2017, 1(101), 37-40. ISSN 1814-3237 

(0,46 pa). 

8. CHERDIVARĂ A., RUDACOVA A., RUDACOV S., ŞUTOV A. Alergenul Ara h3, 

globulina de rezervă 11S din seminţele de arahide. 2. Proteoliza limitată cu tripsină. Studia 

Universitatis Moldaviae, ser. Ştiinţe reale şi ale naturii. Chişinău, 2017, 1(101), 41-45. ISSN 

1814-3237 (0,49 pa). 

9. ПЕЛЯХ Е., ЧОБАНУ В. Разнообразие компонентного состава эфирных масел у 

гибридного потомства в роде Mentha. Studia Universitatis Moldaviae, ser. Ştiinţe reale şi ale 

naturii. Chişinău, 2017, 6(106), 6 p., ISSN 1814-3237. (0,42 pa). 

  

• categoria C, 

1. CRIVOI A.,  COJOCARI L. Particularităţile comportamentului uman în natură şi mediul social. 

Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene ”Constantin Stere”, Revista „C. Stere”, 

Nr. 17, Chișinău, 2016, p.211-220. ISSN 1857-3517.  

2. CRIVOI A., AȘEVSCHI V., BACALOV IU., CHIRIŢA E., COJOCARI L., PARA  Iu., ILIEŞ 

A., POZNEACOVA I., TOBULTOC O., DRUŢA A. Calitate apei potabile şi influenţa ei 

asupra morbidităţii populaţiei autohtone. Universitatea de Studii Politice şi Economice 

Europene ”Constantin Stere”, Revista „C. Stere”, Nr. 17, Chișinău, 2016, p. 99-111. ISSN 

1857-3517.  
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Expoziţia Internaţională Specializată Infoinvent 2017, p.52. Medalie de bronz. 

5. DOBROJAN S., ŞALARU V., ŞALARU V., STRATULAT I., DOBROJAN G., 

SEMENIUC E., DONŢU N., TROFIM A. Metodă de determinare a cantităţii de biomasă 

algală Nostoc flagelliforme. Expoziţia Internaţională Specializată Infoinvent 2017, p.52. 

Medalie de aur. 

6. TROFIM A., ŞALARU V., ZOSIM L., STRATULAT I. Tulpină de cianobacterie 

Nodularia harweyana thwaites thuret.- sursă de proteine, lipide şi glucide. Expoziţia 

Internaţională Specializată Infoinvent 2017, p.55. Medalie de aur. 

7. TROFIM A., ŞALARU V., ZOSIM L., STRATULAT I. Tulpină de cianobacterie 

Nodularia harweyana thwaites thuret.- sursă de proteine, lipide şi glucide. Expoziţia 

Internaţională Specializată Infoinvent 2017. Diplomă de excelenţă oferită de Universitatea 

de Ştiinţe Agricole şi Medicina Veterinară a Banatului, Timişoara, România (Regele Mihai 

I al României) – USAMVBT. 

8. BULIMAGA V.,  PISOVA M., ZOSIM L., TROFIM A. Procedeu nou de cultivare a 

cianobacteriei Spirulina platensis pentru producerea sporită a exopolizaharidelor. Chişinău, 

Expoziţia Internaţională Specializată Infoinvent 2017. Diplomă de excelenţă oferită de 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicina Veterinară a Banatului, Timişoara, România 

(Regele Mihai I al României) – USAMVBT. 

X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2017  

Prin cercetarea proteolizei  a globulinelor Ara h3 şi Ara h1 din seminţele de arahide, a fost  

stabilit că cea mai mare  partea de epitopii IgE identificaţi se distrug în timpul proteolizei limitată 

iar metoda poate fi utilizată pentru a reduce alergenicitatea  globulinelor din seminţele altor plante. 

Rolul proteolizei limitate în iniţierea degradării profunde a globulinelor de rezervă din seminţe (in 

vivo şi in vitro) a fost determinat apărut deja la nivelul evolutiv de Ginkgophyta. Prin analiza 

electroforetică a spectrului polimorfic al markerilor de izoenzimă esterază, în seminţele populaţiei 

de cartografiere de Brassica rapa a fost evidenţiat trei grupe de izozime, seminţele Raphanus 

sativus au fost  împărţite în 13 grupe de zimotipuri. Din 25 forme studiate a diferitor ecotipuri şi 

hemorase de mente autohtone au fost evidenţiate cele mai promiţătoare 5 chemotipuri care 

acumulează în uleiul eteric  carvona, linalool, mentol. Au fost evidenţiaţi hibrizi perspectivi 

(Prilucscaia 6 (martor), Nistru-R1, Carvon 79 şi № 55). Trei hibrizi de mentă au fost testaţi (Nistru-

R1) şi s-a primit cerere (Speranţa şi Victoria 2017) la AGEPI pentru testarea ca soiuri noi. Planta 

importantă medicinală Monarda fistulioza L. a fost caracterizată printr-o pondere semnificativă de 

ulei eteric, cu p-cineol, timol, carvacrol ca terpenoizii aromatici principali.  Cercetarea a început la 

caracterizarea uleiului eteric din imortella Helichrysum italicum Roth.Guss. utilizată în ţările sud-

europene ca parfumuri, mirodenii şi plantă medicinală este promiţătoare în Moldova. 

 S-au studiat aspectele molecular-genetice ale rezistenţei la secetă a unor soiuri de Glycine max 

în baza analizelor molecular-genetice, biochimice şi morfologice. Analiza produselor PCR a permis 

selectarea a 6 primeri informativi pentru identificarea genelor responsabile de rezistenţa la secetă. 

Cel mai mare număr de ampliconi, a fost produs de primerii Sat_175 și Satt 300.       Tabloul 

spectrului polipeptidic al diferitor soiuri de Glycine max a pus în evidenţă spectre polimorfe ale 

proteinelor la diferite cultivări de soia pe fond de administrare a  unor substanţe biologic active. 

Investigarea procesului de diviziune celulară la plante a demonstrat  implicarea substanţelor 

biologice de natură humică în procesele de creştere şi de dezvoltare la plantele cultivate în condiţii 

de laborator (vase de vegetaţie) şi în condiţii de câmp.  

S-a elaborat un remediu fitoterapeutic ce asigură o eficienţă mai sporită în tratamentul 

diabetului zaharat prin menţinerea glicemiei în normă, deci are acţiune hipoglicemiantă, este mai 

pură, deci nu conţine substanţe cu caracter toxic şi preîntîmpină apariţia şi evoluţia complicaţiilor 

ce apar în diabet ca urmare a nivelului crescut de glucoză în sînge. Fitopreparatul elaborat datorită 

substanţelor bioactive ce le conţine (vitaminele C, E, grupul B, K, naftochinone, inulina, magneziu, 

fier, zinc) influenţează benefic nu doar asupra pancreasului endocrin ci şi asupra stării funcţionale a 

ficatului în diabetul experimental. Aceasta exprimîndu-se prin tendinţa de normalizare a indicilor 

hepatici (ALT, AST, bilirubina). Administrarea complexului din plante medicinale elaborat, 
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datorită conţinutului de substanţe bioprotectoare, preântâmpină acumularea grăsimilor în ficat, 

îmbunătăţeşte activitatea cardiacă, ceea ce este foarte important în tipul de diabet zaharat cu 

obezitate. Rezultatele investigaţiilor denotă că fitopreparatul cercetat posedă proprietăţi 

biostimulatoare asupra activităţii funcţionale a indicilor endocrini, având deci un rol important în 

stoparea apariţiei complicaţiilor în diabetul experimental. Fitopreparatul cercetat sporeşte 

potenţialul adaptativ şi stimulator, fapt confirmat prin manifestările clinice, hematologice şi 

hormonale, de asemenea prezintă efect hipoglicemiant, hemoreglator şi deci poate fi incluse în lista 

preparatelor de origine vegetală utilizate în tratamentul complicaţiilor ce apar în diabetul zaharat tip 

II. 

Crearea unor modele şi tehnologiii de producere majorată a polizaharidelor acide în special a 

selenpolizaharidelor prin sinteză dirijată ar asigura obţinerea unor noi produse polifuncţionale de 

origine naturală. În scopul evidenţierii factorilor fizico-chimici cu efect de majorare a 

randamentului de producere a exopolizaharidelor a fost stabilită dinamica acumulării 

exopolizaharidelor totale şi celor acide (sulfatate) produse de Spirulina platensis şi Nostoc linckia 

sub acţiunea unor reglatori chimici la cultivare în 2 etape cu majorarea intensităţii de iluminare la a 

2-a etapă. A fost stabilit rolul reglator al ionului de SeO3
2-

 asupra sintezei exopolizaharidelor acide 

la cianobacteriile Spirulina platensis şi Nostoc linckia. A fost demonstrat că spirulina are 

capacitatea de a acumula seleniu in fracţia de exopolizaharide (6,64 mg% seleniu). A fost elaborat 

un procedeu de obţinere a Se-exopolizaharidelor la spirulină care asigură un conţinut al acestora de 

pînă la 100 mg/l. A fost elaborat un procedeu de sinteză a exopolizaharidelor acide la nostoc şi 

propus un procedeu de obţinere a Se-exopolizaharidelor în baza exopolizaharidelor acide produse 

de nostoc. Exopolizaharidele cianobacteriene produse pot servi drept surse polifuncţionale pentru 

obţinerea suplimentelor alimentare şi remediilor cu efecte antioxidante, antiproliferative, 

anticancer. 

 

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

anul 2017 (pînă la 300 cuvinte) 

 Prin cercetarea proteolizei  a globulinelor Ara h3 şi Ara h1 din seminţele de arahide, cele mai 

puternice substanţe alergene, a fost  stabilit că cea mai mare  partea de epitopii IgE identificţi la lor se 

distruge în timpul proteolizei limitată şi metoda pot fi utilizată pentru a reduce alergenicitatea  globulinelor 

din seminţele  plantelor. Rolul proteolizei limitate în iniţierea degradării profundă a globulinelor de rezervă 

din seminţe (in vivo şi in vitro) a fost determinat apărut deja la nivelul evolutiv de Ginkgophyta. Prin 

analiza electroforetică a spectrului polimorfic al markerilor de izoenzimă esterază, o metodă utilizată 

pentru evaluarea rapidă a resurselor genetice ale plantelor, în seminţele populaţiei de cartografiere de 

Brassica rapa au fost evidenţiate trei grupe de izoenzime şi seminţele Raphanus sativus au fost  împărţite 

în 13 grupe de zimotipuri. Din 25 forme studiate a diferitor ecotipuri şi hemorase de mente autohtone au 

fost evidenţiate cele mai promiţătoare 5 chemotiputi care acumulează în uleiul eteric  carvona, linalool, 

mentol. Au fost evidenţiaţi hibrizi perspectivi (Prilucscaia 6 (martor), Nistru-R1, Carvon 79 şi № 55). Trei 

hibrizi de menta au fost testaţi (Nistru-R1) şi primit cerere (Speranţa şi Victoria 2017) la AGEPI pentru 

testarea ca soiuri noi. Planta important medicinal Monarda fistulioza L. a fost caracterizată printr-o 

pondere semnicativă de ulei eteric, cu p-cineol, timol, carvacrol ca terpenoizii aromatici principali.  

Cercetarea a început la caracterizarea uleiului eteric din imortella Helichrysum italicum Roth.Guss. 

utilizată în ţările sud-europene ca parfumuri, mirodenii şi plantă medicinală şi este promiţătoare în 

Moldova. Cercetările experimentale determină modificări evidenţiabile ale funcțiilor glandelor endocrine, 

aceasta fiind consecinţa dereglărilor metabolice din organism survenite în rezultatul evoluţiei diabetului 

zaharat. Afectarea mecanismelor de reglare a lor în diabetul alloxanic determină nivelul deviaţii 

hormonale. Aceaste valori are o tendinţă de normalizare la administrarea extrasului din plante medicinale.  

 Ameliorarea plantelor pentru rezistenţă sporită, ar putea fi prognozată în baza evaluării unor indici 

fiziologo-biochimici şi genetici. Rezistenţa plantelor la factorii nefavorabili poate fi majorată cu ajutorul 

unor substanţe bioactive, implicate în reglarea proceselor fiziologo-biochimice.  Substanţele biologic active 

influenţează derularea proceselor metabolice a unor genotipuri de soia.  Rezultatele obţinute vor putea fi 

utilizate ca bază teoretică pentru cercetările fundamentale în scopul stabilirii mecanismelor de majorare a 

rezistenţei plantelor la stres, cât şi în practica agricolă pentru utilizarea genotipurilor cu plasticitate 

ecologică mai largă şi calităţi ecologice şi agronomice superioare. Rezultatele obţinute pot fi utilizate în 

calitate de material didactic în cadrul cursurilor de Biochimie, Fiziologie vegetală şi Genetică. 

 Fitopreparatul elaborat conţine substanţe  cu un grad înalt de bioaccesibilitate, dau un efect colagog, 

sedativ şi tonifiant, îmbogăţesc organismul  cu vitamine, microelemente, influienţează benefic nu numai 
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asupra metabolismului  glucidic, ficatului şi măresc capacitatea de rezistenţă a organismului, ceea ce este 

foarte important în preîntîmpinarea sau îndepărtarea complicaţiilor  diabetului  zaharat tip 2. Rezultatele 

investigaţiilor denotă că fitopreparatul cercetat posedă proprietăţi biostimulatoare asupra activităţii 

funcţionale a indicilor endocrini, având deci un rol important în stoparea apariţiei complicaţiilor în diabetul 

experimental. Fitopreparatul cercetat sporeşte potenţialul adaptativ şi stimulator, fapt confirmat prin 

manifestările clinice, hematologice şi hormonale, de asemenea, prezintă efect hipoglicemiant, 

hemoreglator şi deci poate fi inclus în lista preparatelor de origine vegetală utilizate în tratamentul adjuvant 

al diabetul zaharat tip II. 

       A fost stabilită dinamica acumulării exopolizaharidelor totale şi celor acide (sulfatate) produse de 

cianobacteria Spirulina platensis şi Nostoc linckia sub acţiunea unor reglatori chimici (astfel ca: sursă de 

carbon, selenit şi ioni de cupru la spirulină şi sursă de carbon, selenit la nostoc) la cultivare în 2 etape cu 

majorarea intensităţii de iluminare la a 2-a etapă. Au fost elaborate procedee de izolare a EPZ la 

cianobacteriile Spirulina platensis şi Nostoc linckia şi schema de producere, obţinere şi cuantificare a 

acestora. Au fost obţinute preparate de Se-EPZ şi EPZ din cianobacteria Spirulina platensis cultivată pe 

mediu nutritiv cu şi fără adaos de selenit. Extractele parţial purificate (după înlăturarea fracţiei proteice) au 

fost supuse separării prin metoda HPLC pe coloana de Toyo-Pearl HW40F. Au fost analizate spectrele UV 

ale preparatelor de exopolizaharide şi elaborată schema tehnologică de realizare a unui procedeu de 

obţinere a Se-EPZ produse de Spirulina platensis. A fost cercetată influenţa Na2SeO3 în concentraţii de 1-5 

mg/l asupra acumulării exopolizaharidelor la cianobacteria Nostoc linckia. S-a stabilit că în concentraţii ce 

depăşesc 4 mg/l Na2SeO3, ionul de selenit manifestă o toxicitate înaltă pentru cultura de nostoc. A fost 

stabilită concentraţia optimă care asigură o productivitate înaltă a culturii şi un conţinut maxim de 

exopolizaharide produse de nostoc. Întrucît selenitul se sodiu s-a dovedit a fi toxic pentru cultura de nostoc 

şi nu poate fi administrat la cultivare în concentraţii mai mari de 4 mg/l, pentru a obţine exopolizaharide 

îmbogăţite cu seleniu a fost efectuată selenizarea exopolizaharidelor produse de nostoc. Conţinutul de 

seleniu legat de exopolizaharide la selenizare a constituit 18,8 mg/%. În baza rezultatelor obţinute au fost 

eleborate două procedee de obţinere a exopolizaharidelor şi respectiv, a Se-exopolizaharidelor la specia 

Nostoc linckia. 

 

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

Întreprinderile agricole, antreprenorii interesaţi de cultivarea plantelor şi majorarea productivităţii culturilor 

agricole, instituţiile de învăţământ interesate în investigarea proceselor fiziologo-biochimice şi a 

mecanismelor moleculare de formare a rezistenţei plantelor. 

Întreprinderile cu profil biotehnologic, farmaceutic. 
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Anexa 1.1.
 

 Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

16.06 „Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii”;  15.817.06.19F  Literatura în spaţiul 

reprezentărilor: între Est şi Vest 

II. Obiectivele proiectului  

Proiectul de natură interdisciplinară are drept scop cercetarea literaturii contemporane din Basarabia 

în contextul schimbărilor radicale din ultimii 25 de ani. Investigând mutaţiile de bază ale literaturii 

în câmpul reprezentărilor pe parcursul celei de-a doua jumătăţi a secolului XX, echipa de 

cercetători va analiza punctual fenomenele din perioada 1985-2010. Axele cercetării vor fi 

următoarele: 

1. Configuraţiile naţionale/regionale/europene; 

2. Literatura ca obiect al reprezentărilor sociale; 

3. Literatura din Basarabia şi receptarea critică şi istorico-literară; 

4. Literatura din Basarabia şi receptarea ei prin traducerile în alte  limbi; 

5. Literatura din Basarabia şi receptarea ei prin politicile editoriale. 

 

Obiective de bază sunt: 

- fundamentarea teoretică a conceptului de literatură ca obiect al reprezentării; stabilirea corelaţiei 

dintre reprezentarea individuală, reprezentarea colectivă (reprezentarea socială) şi reprezentarea 

literară; 

- analiza din perspective interdisciplinare (literară, estetică, psihosociologică, didactică) a 

fenomenului literar şi a formelor sale; 

- stabilirea paradigmei de creare a reprezentării literaturii în câmpul social; 

- analiza modalităţilor de receptare istorico-literară a literaturii române din Basarabia în diverse 

configuraţii: naţională, regională, europeană;  

- analiza modalităţii şi calităţii traducerii literaturii din Basarabia pentru diverse spaţii culturale care 

constituie un câmp reprezentaţional al literaturii ca obiect social; 

- cercetarea efectelor de reprezentare a literaturii prin politicile editoriale din interiorul Republicii 

Moldova şi din afara ei; 

- exegeza reprezentării 

III. Termenul executării  

2015-2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată ( 70,6 mii lei) Executată (70,6 mii lei) 

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

Laboratorul de cercetări științifice Lingvistică și hermeneutică 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

  

1. ŞLEAHTIŢCHI Maria, Cercetător ştiinţific coordonator, director de proiect 

2. ŞLEAHTIŢCHI Mihail, Cercetător ştiinţific superior(servicii de cercetare) 

3. PILCHIN Maria, Cercetător ştiinţific 

4. ŢURCANU Lucia, Cercetător ştiinţific superior (servicii de cercetare) 

VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2017  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului (150 de  cuvinte) 

  

I. III. Desfăşurarea cercetării.  

Participarea în cadrul 

dezbaterilor ştiinţifice 

naţionale şi internaţionale 

asupra cercetării. Publicarea 

Au fost  stabilite traseele de cercetare pentru a III-a etapă. 

Au fost precizate profilurile de cercetare ale fiecărui 

cercetător, în funcţie compatibilitatea specializării cu axele 

de cercetare: 

Axa 2 – dr. Mihai Şleahtiţchi; 
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rezultatelor parţiale ale 

cercetării. 

Etapa III.1. 

*Stabilirea traseului de 

cercetare pentru anul 2017. 

*Stabilirea temelor individuale 

de cercetare în anul 2017, 

conform axelor generale ale 

cercetării. 

*Desfășurarea cercetărilor și 

normarea diseminării 

rezultatelor (cel puțin. 0,5 c.a. 

pentru fiecare cercetător) în 

reviste științifice sau în volume 

cu impact în mediul producției 

de carte. 

*Diseminarea rezultatelor la 

diverse întruniri științifice 

și/sau literare, culturale. 

*Elaborarea schiței unui volum 

colectiv la tematica proiectului. 

Axa 3 – dr. Maria Şleahtiţchi, dr. Lucia Ţurcanu, mr. Maria 

Pilchin; 

Axa 4 – mr. Maria Pilchin; 

Axa 5 – dr. Lucia Ţurcanu. 

Au fost elaborate planurile individuale de lucru. A început 

munca de cercetare. Au fost schiţate reperele teoretice ale 

cercetării. A fost stabilită normativele produselor ştiinţifice. 

Fiecare cercetător a avut de publicat 1 articol ştiinţific în 

publicații recunoscute. 

 

II. Etapa III.2. 

*Desfășurarea cercetărilor și 

normarea diseminării 

rezultatelor (cel puțin. 0,5 c.a. 

pentru fiecare cercetător) în 

reviste științifice sau în volume 

cu impact în mediul producției 

de carte. 

*Diseminarea rezultatelor la 

diverse întruniri științifice 

și/sau literare, culturale. 

*Definitivarea și publicarea 

volumului colectiv la tematica 

proiectului. 

S-a desfăşurat activitatea de cercetare. 

Au fost pregătite textele pentru publicare. 

Au fost diseminate rezultatele parţiale ale cercetării. 

S-a desfăşurat activitatea de cercetare. 

Au fost publicate 24 de titluri: 

Diseminarea rezultatelor  - participare la 8 întruniri. 

A fost elaborat volumul colectiv: „Literatură și 

reprezentare”. 

 

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

dat pe anul 2017 (conform formei 4 din structura raportului) 

 

 

X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2017  

Cercetarea modului în care se formează reprezentările individuale, de grup, sociale despre 

literatură reprezintă o lucrare de pionierat în Republica Moldova.  Nici în spațiul științific general 

românesc literatura nu a constituit un obiect al cercetării de acest tip. Constituindu-se din abordări 

pluridisciplinare (psihologie socială, critică și istorie literară), cercetarea noastră pune în evidență 

mecanismul prin care literatura capătă o anumită imagine în societate. Cercetătorii urmăresc 

efectele negocierii unei imagini în plan național și transnațional. Istoria și critica literară, 

politicile editoriale (din interiorul Republicii Moldova și din afara ei), traducerea literaturii în 

limbi străine sunt unele din formele prin care literatura capătă relevanță și capătă un anumit 

profil.  

 

 

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

proiectului în anul 2017 (pînă la 300 cuvinte) 

În procesul cercetării poeziei românești din Basarabia în ultimele două decenii s-au constatat că: 
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 Șaptezeciștii (care debutează în anii 1974-1979) au contribuit în mod sigur la fortificarea esteticului 

în poezia românească din Basarabia ultimelor decenii ale secolului XX. Însă după 1989-1991, nu a 

mai reușit să atingă cota valorică a cărților publicate anterior. 

 În poezia română din Basarabia scrisă la începutul secolului XXI, pot fi remarcate tendințe și 

formule poetice foarte diferite: de la valorificarea postmodernistă a intertextualității și textualismului 

la minimalismul imagistic postdouămiist etc.  

 Istoriile literare și monografiile apărute în ultimii ani în România conțin foarte puține referințe la 

autorii din Republica Moldova, fapt care dovedește că reprezentarea literaturii române din Basarabia 

în spațiul general românesc este, deocamdată, sporadică și incompletă. 

În legătură cu cercetarea romanului din Basarabia din ultimii ani s-a constat că: 

 Genul romanului s-a sincronizat cu tendințele general românești și s-a contactat la rețeaua 

paradigmatică din zona sud-estului și estului european.  

 Se poate vorbi de existența unui mental zonal comun (cu referire la țările „postapocaliptice”), care 

determină în mare măsură limbajul și scriitura autorilor din zona sud-estului și estului european. 

 S-a manifestat o tendință nouă în literatura din Basarabia și a basarabenilor, care ține de abordarea 

temei migrației. Aici s-au configurat două direcții: scriitorii din spațiul românesc care scriu despre 

migrațiune și scriitori basarabeni care au emigrat care scriu despre migrațiune. 

 Au apărut nume noi de romancieri: Lilia Bicec, Tatiana Țîbuleasc etc. 

 Romanul cunoaște o adevărată expansiune (în ultimii 17 ani s-au scris peste 120 de romane) și 

rămâne genul cel mai adecvat de reprezentare a individului cu toate problemele sociale curente. 

În legătură cu reprezentarea literaturii prin politicile editoriale s-a constatat că: 

 În ultimii ani, se produce o deschidere integrativă în politicile câtorva edituri din România, care 

publică sistematic poeți din Basarabia.  

 

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

 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Institutul de Filologie al AȘM, Facultățile de Litere ale 

Universităților. 
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Anexa 1.1.  

Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii, 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 aşezărilor fortificate, care în 

ansamblu formau anumite centre rezidenţiale, în preajma cărora se situau aşezările rurale. Studierea 

acestor centre va permite stabilirea anumitor legităţi atât în sistemul defensiv al aşezărilor 

fortificate, dar mai ales în modul de amplasare a siturilor nefortificate amplasate aferent. 

Corelarea tuturor datelor obţinute din aceste centre vor constitui o bază serioasă de date ce va 

permite elucidarea celor mai spinoase probleme din preistorie şi istorie antică a spaţiul pruto-

nistrean. 

Analiza, datarea şi interpretarea materialelor arheologice ca surse istorice, corelate cu 

relatările autorilor antici, greci şi romani, va da posibilitatea de a încerca identificarea principalelor 

comunităţi menţionate de sursele narative în aceste regiuni. 

Ca rezultat al cercetărilor în cadrul proiectului vor fi obţinute: 

- Materiale arheologice din diferite epoci care prezintă surse inedite. Încorporarea lor în 

rapoartele ştiinţifice preliminare despre rezultatele cercetărilor arheologice la fiecare 

obiectiv în parte vor constitui o imensă bază de surse inedite care întrând în arhiva 

Muzeului Naţional de Istorie vor fi accesibile tuturor specialiştilor cât şi tineretului 

studios. 

- Vestigiile descoperite prin săpăturile arheologice reconstituite şi conservate încadrate în 

fondurile Muzeului Naţional de Istorie for forma principalele mostre istorice pentru 

expoziţii permanente şi temporare. 

Încadrarea materialelor cercetate în circuitul ştiinţific vor contribui substanţial la lichidarea filelor 

albe din preistorie şi istoria antică. Aceste materiale vor constitui baza principală pentru elaborarea 

manualelor de istorie naţională, materialelor intuitive pentru şcoală şi centrele universitare. 

Concomitent aceste materiale popularizate prin mass media vor constitui o parte considerabilă a 

patrimoniului cultural. 

III. Termenul executării  

2015-2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

(mii lei) 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată ( mii lei) 265,8 Executată ( mii lei) 265,8 

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

Laboratorul de Cercetări Științifice „Tracologie” 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

  

1. Niculiță Ion, dr. hab., prof. univ., cercetător științific principal, director de proiect 

2. Corobcean Andrei, dr., lect. univ., șef Laborator 

3. Matveev Sergiu, dr., conf. univ., cercetător științific coordonator 

4. Zanoci Aurel, dr., conf. univ., cercetător științific coordonator 

5. Băț Mihail, lect. univ., cercetător științific 

6. Burciu Stela, cercetător științific 

7. Pașenciuc Natalia, drd., cercetător științific stagiar 

8. Fanari Nina, tehnician categ. I 

9. Savin Maria, tehnician categ. I 

VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2017  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului (150 de  cuvinte) 

  

1. - Analiza tipologică și  Vestigiile arheologice provenite din săpăturile anului 
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funcțională a vestigiilor 

arheologice recoltate prin 

săpăturile din anul 2016 la 

siturile Saharna-Țiglău, 

Ofatinți, Stolniceni, Lipoveni. 

2016 au fost clasificate  tipologic și interpretate 

funcțional. Analiza acestora a permis înaintarea unor 

noi viziuni asupra problemelor de cronologie a 

proceselor culturale din perioada cercetată. 

2. -Realizarea cercetărilor 

perieghetice de suprafață în 

regiunea Nistrului Mijlociu. 

-Întocmirea bazei de date ale 

rezultatelor cercetărilor 

interdisciplinare. 

-Redactarea Catalogului 

descoperirilor arheologice din 

anul 2016.  

-Redactarea Rapoartelor 

științifice privind săpăturile 

arheologice la siturile de la 

Saharna-Țiglău, Ofatinți, 

Stolniceni, Lipoveni în anul 

2016. 

 Au fost sistematizate datele provenite din cercetările 

interdisciplinare. 

 Au fost prelucrate materialele cercetărilor perieghetice 

din primăvara anului curent. 

 A fost redactat Catalogul descoperirilor arheologice din 

anul 2016. 

 Rapoartele privind săpăturile arheologice din anul 2016 

au fost redactate și prezentate Comisie Naționale 

Arheologice.  

3. Săpături arheologice 

sistematice (categoria A) la 

siturile din microzona Saharna 

(Rezina), Stolniceni 

(Hâncești), Lipoveni 

(Cimișlia). 

 S-au efectuat cercetări arheologice sistematice la 

siturile Stolniceni, Lipoveni și Saharna Mare, care au 

furnizat noi materiale, completând corelările 

cronologice și interpretările funcționale. 

 

4. -Alcătuirea repertoriului noilor 

situri arheologice identificate. 

-Prelucrarea camerală și 

analiza preliminară a 

materialelor arheologice 

provenite din săpăturile din 

campania anului 2017. 

-Prezentarea și discutarea 

rezultatelor investigațiilor de 

teren în cadrul manifestărilor 

științifice naționale și 

internaționale. 

-Publicarea rezultatelor 

cercetărilor arheologice și 

interdisciplinare. 

-Redactarea materialelor 

pentru studiul monografic 

„Siturile din sec. VII-III a. Chr. 

din Codrii Hânceştilor”. 

 S-a realizat repertorierea noilor situri și analiza 

preliminară a noilor vestigii provenite din săpăturile 

anului 2017. 

 Rezultatele cercetărilor au fost discutate în cadrul 

conferințelor naționale și internaționale, fiind publicate 

în culegeri și reviste de profil. 

 Au fost redactate materialele pentru un studiu 

monografic. 

 

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

dat pe anul 2017 (conform formei 4 din structura raportului) 

– manuale/ dicţionare/ lucrări didactice (naţionale / internaţionale), 

1. ZANOCI, A.; BĂȚ, M. Ghid metodic pentru practica arheologică. Ch.: CEP USM, 2017. 74 

p. ISBN 978-9975-71-891-2. 

2. Istoria veche a spaţiului românesc. Culegere de documente. Selecţie, note şi comentarii – 

A.Zanoci, M. Băţ, Ch.: CEP USM, 2017. 244 p. ISBN 978-9975-87-224-9. 

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

1. NICULIȚĂ I.; ARNĂUT, T.; NICIC, A.; COROBCEAN A. Așezări deschise și situri 

fortificate pe promontoriul Saharna Mică. In: NICULIȚĂ I.; ZANOCI, A.; BĂȚ, M. Evoluția 

habitatului din microzona Saharna în epoca fierului. Ch.: Bons Offices, 2016. pp. 249-304. 

ISBN 978-9975-80-903-0. 
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articole din alte reviste editate în străinătate, 

1. MATVEEV, S. Moneda în Republica Moldova. Revista de Cercetări Arheologice şi 

Numismatice. 2016, nr. 2, 279-283. ISSN 2458-0058. 

2. MATVEEV, S.; VORNIC, V. Instalaţii de foc din situl cu mai multe nivele de locuire 

Lipoveni II (r-nul Cimişlia, Republica Moldova). Acta Musei Tutovensis. Istorie veche şi 

arheologie. 2017, XIII, 202-220. ISSN: 2457-1709. 

3. NICULIȚĂ, I.; ZANOCI, A. Practici funerare la traco-geţii din spaţiul pruto-nistrean / Les 

pratiques funéraires aux Thrace-Gètes de l’espace Prout-Dniestr. Istros. 2017, vol. 23, 57-92. 

ISSN 1453-6943. 

– articole din reviste naţionale: 

– categoria B, 

1. BĂȚ, M. Aşezarea din prima epocă a fierului de la Ţahnăuţi, raionul Rezina. Tyragetia s.n. 

2017, vol. XI, nr.1, 137-163. ISSN 1857-0240. 

2. MATVEEV, S. Începuturile arheologiei în RSSM. Tyragetia, s.n. 2016, vol. X, nr. 1, 357-368. 

ISSN 1857-0240. 

3. MATVEEV, S.; PELIVAN, A. G.P. Sergheev – promotor al istoriei locale în RSSM. Revista 

Arheologică, s.n. 2017, vol. XIII, nr.1-2, 285-290. ISSN  – 1857-016X. 

4. ZANOCI, A.; MATEEVICI, N. Colecţia de ceramică de la Butuceni din fondurile Muzeului 

Naţional de Istorie a Moldovei. Tyragetia s.n. 2017, vol. XI, nr. 1, 183-199. ISSN 1857-0240.  

– categoria C, 

1. MATVEEV, S.; VORNIC V. Cercetările arheologice de salvare de la Lipoveni (r-nul 

Cimişlia) din anul 2015. Date preliminare. Arheologia preventivă în Republica Moldova. 

2016, vol. III, 61-74. ISSN – 2345-1394. 

2. VORNIC V.; MATVEEV, S. Un complex sarmatic descoperit la Mălcăuţi (com. Dărcăuţi, r-

nul Soroca). Arheologia preventivă în Republica Moldova. 2016, vol. III, 89-94. ISSN – 2345-

1394. 

– articole din alte reviste naţionale 

1. COROBCEAN, A. Epoca fierului pe teritoriul raionului Ungheni, Republica Moldova. 

Patrimoniu Istoric. 2017, nr. 6, 19-32. ISSN 2345-1637. 

2. MATVEEV, S. Teritoriul raionului Ungheni în primele secole ale erei creştine. Patrimoniu 

Istoric. 2017, nr. 7, 7-23. ISSN 2345-1637. 

– articole în culegeri (naţionale / internaţionale), 

naționale: 

1. COROBCEAN, A. Monedă și comerț în India Antică. In: Conspecte Numismatice, VI. Ch.: 

CEP USM, 2017. pp. 3-8. ISBN 978-9975-3180-2-0. 

2. MATVEEV, S. Venituri și prețuri în Roma Antică. In: Conspecte Numismatice, VI. Ch.: CEP 

USM, 2017. pp. 8-17. ISBN 978-9975-3180-2-0. 

3. ПАШЕНЧУК, Н. Особенности развития ориньякской культуры на Среднем Днестре по 

материалам стоянки Kлимэуць II. In: Analele științifice ale Universității de Stat din 

Moldova. Seria Lucrări studențești. Ch.: CEP USM, 2017. pp. 190-193. ISBN 978-9975-71-

939-1. 

internaționale: 

1. URSU-NANIU, R.; COROBCEAN, A. Problema funcționalității incintei fortificate de la 

Stolniceni (Hâncești, Republica Moldova). In: ZANOCI, A.; SÎRBU, V.; BĂȚ, M., eds. 

Fortificațiile din epoca fierului din spațiul tiso-nistrean: materialele colloquium-ului de vară 

de la Saharna, 14-17 iulie 2016. Brăila: Istros, 2017. pp. 113-130. ISBN 978-606-654-244-9. 

2. MATVEEV, S., BALAN, A. Der Obere Trajanswall und Archäologische Kulturdenkmäler aus 

dem ersten Jahrhunderten n. Chr. im Pruth-Dnjestr Raum. Archäologisch-räumliche 

Beziehungen. In: Die Barbaren Roms. Inklusion, Exklusion und Identität im Römischen Reich 

und im Barbaricum (1. - 3. Jahrhundert n. Chr.). Konstanz, 2016. S. 141-148. ISBN 978-3-

86628-577-4. 

3. ZANOCI, A.; NICULIȚĂ, I.; BĂȚ, M. Situri din epoca fierului în bazinul râului Ciorna / Iron 

Ages sites in the Ciorna River basin. In: ZANOCI, A.; SÎRBU, V.; BĂȚ, M., eds. 

Fortificațiile din epoca fierului din spațiul tiso-nistrean: materialele colloquium-ului de vară 

de la Saharna, 14-17 iulie 2016. Brăila: Istros, 2017. pp. 7-46. ISBN 978-606-654-244-9. 

4. МАТВЕЕВ, С. Варваризированные римляне или романизированные варвары в среде 

черняховских общности Пруто-Днестровского междуречья. В: Восточная Европа в 
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древности и средневековье. Античные и средневековые общности, XXIХ Чтения 

памяти члена-корреспондента АН СССР В. Т. Пашуто, 19-21 апреля 2017. Москва, 

2017. сс. 147-151. ISBN 978-94067-475-7. 

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

culegeri (naţionale / internaţionale), 

naționale: 

1. BĂȚ, M. Așezarea din prima epoca a fierului de la Țahnăuți, raionul Rezina. In: Conferinţa 

ştiinţifică “Istorie. Arheologie. Muzeologie” a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei (19-

20 octombrie 2017, Chişinău). Rezumatele comunicărilor. Сh.: Bons Offices, 2017. pp. 32-

33. ISBN 978-9975-87-140-2. 

2. BURLACU, V.; SÎRBU, Gh.; PAȘENCIUC, N. Inventarul litic din așezarea eneolitică târzie 

Gordinești II- Stînca goală. In: Sesiunea științifică a Departamentului Istoria Românilor, 

Universală și Arheologie: În memoriam Gheorghe Palade (1950-2016), ediția a IV-a: 

Program. Rezumatele comunicărilor. Ch.: CEP USM, 2017. p. 35. ISBN 978-9975-71-901-

8. 

3. COROBCEAN, A. Problema abordării etnice a variației stilului artistic din spațiul balcano-

carpato-pontic în secolele V-III a. Chr. In: Sesiunea științifică a Departamentului Istoria 

Românilor, Universală și Arheologie: În memoriam Gheorghe Palade (1950-2016), ediția a 

IV-a: Program. Rezumatele comunicărilor. Ch.: CEP USM, 2017. pp. 43-44. ISBN 978-

9975-71-901-8. 

4. COROBCEAN, A. Interpretarea etnică a vestigiilor epocii fierului în istoriografia europeană 

contemporană. In: Conferinţa ştiinţifică “Istorie. Arheologie. Muzeologie” a Muzeului 

Naţional de Istorie a Moldovei (19-20 octombrie 2017, Chişinău). Rezumatele 

comunicărilor. Сh.: Bons Offices, 2017. pp.  31-32. ISBN 978-9975-87-140-2. 

5. MATVEEV, S.; VORNIC, V. Descoperiri monetare de pe teritoriul Republicii Moldova. In: 

Al XVII-lea simpozion de numismatică. Programul şi rezumatele comunicărilor, 4-6 

octombrie 2017. Сh.: Bons Offices, 2017. pp. 11-12. ISBN 978-9975-87-302-4. 

6. MATVEEV, S.; VORNIC, V. Cercetări de salvare la situl arheologic Lipoveni II (r-nul 

Cimişlia) din anul 2016. In: Cercetări arheologice în Republica Moldova: Campania 2016. 

Sesiunea Naţională de Rapoarte, 24 mai 2017. Program. Rezumatele comunicărilor. Ch.: 

Notograf Prim, 2017. pp. 47-49. ISBN 978-9975-84-029-3. 

7. NICULIȚĂ, I. Coeficientul de credibilitate a reconstituirii realităților istorice. In: Sesiunea 

științifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală și Arheologie: În memoriam 

Gheorghe Palade (1950-2016), ediția a IV-a: Program. Rezumatele comunicărilor. Ch.: 

CEP USM, 2017, pp. 28-29. ISBN 978-9975-71-901-8. 

8. NICULIȚĂ, I.; ZANOCI, A.; BĂȚ, M. Investigaţii arheologice la fortificaţia Saharna-Ţiglău 

„Cetate”. In: Cercetări arheologice în Republica Moldova: Campania 2016. Sesiunea 

Naţională de Rapoarte, 24 mai 2017. Program. Rezumatele comunicărilor. Ch.: Notograf 

Prim, 2017. pp. 35-37. ISBN 978-9975-84-029-3. 

9. PAȘENCIUC, N. Inventarul litic din stațiunea paleoliticului superior Climăuți II (cercetările 

din anul 1998). In: Conferinţa ştiinţifică “Istorie. Arheologie. Muzeologie” a Muzeului 

Naţional de Istorie a Moldovei (19-20 octombrie 2017, Chişinău). Rezumatele 

comunicărilor. Сh.: Bons Offices, 2017. p. 11. ISBN 978-9975-87-140-2. 

10. URSU-NANIU, R.; COROBCEAN, A. Cercetările arheologice în incinta fortificată de la 

Stolniceni „Cetate” (r-nul Hîncești) din anul 2016. In: Cercetări arheologice în Republica 

Moldova: Campania 2016. Sesiunea Naţională de Rapoarte, 24 mai 2017. Program. 

Rezumatele comunicărilor. Ch.: Notograf Prim, 2017. pp. 41-43. ISBN 978-9975-84-029-3. 

11. VORNIC, V.; MATVEEV, S.; CIOBANU, L. O nouă aşezare de tip Sântana de Mureş-

Cerneahov descoperită la Ecaterinovca (r-nul Cimişlia). In: Cercetări arheologice în 

Republica Moldova: Campania 2016. Sesiunea Naţională de Rapoarte, 24 mai 2017. 

Program. Rezumatele comunicărilor. Ch.: Notograf Prim, 2017. pp. 62-64. ISBN 978-9975-

84-029-3. 

12. ZANOCI, A. Topografia fortificaţiilor hallstattiene timpurii din spaţiul tiso-nistrean. In: 

Sesiunea științifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală și Arheologie: În 

memoriam Gheorghe Palade (1950-2016), ediția a IV-a: Program. Rezumatele 

comunicărilor. Ch.: CEP USM, 2017, pp. 39. ISBN 978-9975-71-901-8. 

13. ZANOCI, A. Arhitectura militară getică în contextul „standardelor” antichităţii. In: 
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Conferinţa ştiinţifică “Istorie. Arheologie. Muzeologie” a Muzeului Naţional de Istorie a 

Moldovei (19-20 octombrie 2017, Chişinău). Rezumatele comunicărilor. Сh.: Bons Offices, 

2017. p. 34-35. ISBN 978-9975-87-140-2. 

14. ZANOCI, A.; NICULIȚĂ, I.; BĂȚ, M. Cercetări perieghetice în bazinul râului Ciorna. In: 

Cercetări arheologice în Republica Moldova: Campania 2016. Sesiunea Naţională de 

Rapoarte, 24 mai 2017. Program. Rezumatele comunicărilor. Ch.: Notograf Prim, 2017. p. 

38-40. ISBN 978-9975-84-029-3. 

15. ПАШЕНЧУК, Н. Методы обработки кости в верхнем палеолите (по материалу 

памятников Среднего Днестра). In: Rezumatele comunicărilor Sesiunii naționale de 

comunicări științifice studențești. Ch.: CEP USM, 2017. pp. 102-104. ISBN 978-9975-71-

896-7. 

16. ПАШЕНЧУК, Н. Нуклевидные скребки из кремневой коллекции нижнего слоя 

стоянки Климэуць II. In: Conferinței știintifice naționale a tinerilor cercetători 

”Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație”, 

Chișinău, 16 noiembrie 2017. Programul și rezumatele comunicărilor. Ch., 2017. p. 35. 

ISBN 978-9975-84-042-2. 

internaționale: 

1. COROBCEAN, A. Considerații privind evoluția paradigmei etnice în arheologia sovietică. 

In: Conferința științifică internațională „Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, 

promovare”. Programul și rezumatele comunicărilor, ediția a IX-a. Ch.: Notograf Prim, 

2017. pp. 24-25. ISBN 978-9975-84-030-9. 

2. MATVEEV, S. Cercetarea Valului lui Traian de Sus. Recuperarea materialelor campaniei 

anului 1991. In: Conferința științifică internațională „Patrimoniul cultural: cercetare, 

valorificare, promovare”. Programul și rezumatele comunicărilor, ediția a IX-a. Ch.: 

Notograf Prim, 2017. pp. 35-36. ISBN 978-9975-84-030-9. 

3. NICULIȚĂ, I. Terminologii arheologice: probleme și perspective. In: Conferința științifică 

internațională „Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare”. Programul și 

rezumatele comunicărilor, ediția a IX-a. Ch.: Notograf Prim, 2017. pp. 39-40. ISBN 978-

9975-84-030-9. 

4. NICULIȚĂ, I.; ZANOCI, A. Burial practices at Thraco-Getae in the Prut-Dniester Region. 

In: 16
th
 International Colloquium of funerary archaeology “Funerary Practices at the 

Thracians and the Celts in the Second Iron Age” (Alun, Hunedoara County (Romania) 11
th
-

14
th
 May 2017). Programme and abstracts. Brăila, 2017. pp. 15-16. (fără ISBN). 

5. ZANOCI, A. Corelarea fortificaţiilor cu aşezările deschise şi necropolele în arealul culturii 

Cozia-Saharna. In: Conferința științifică internațională „Patrimoniul cultural: cercetare, 

valorificare, promovare”. Programul și rezumatele comunicărilor, ediția a IX-a. Ch.: 

Notograf Prim, 2017. pp. 49-50. ISBN 978-9975-84-030-9. 

- Rapoarte științifice privind săpăturile arheologice 

1. MATVEEV, S.; VORNIC, V. Raport despre rezultatele cercetărilor arheologice la Lipoveni 

(r-nul Cimișlia) din anul 2016. Ch., 2017. (depus în Arhiva Arheologică a Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării). 

2. NICULIȚĂ, I.; ZANOCI, A.; BĂȚ, M. Raport preliminar despre rezultatele investigaţiilor 

arheologice din anul 2016 la situl Saharna-Ţiglău „Cetate” şi a perieghezelor din bazinul 

râului Ciorna. Ch., 2017. (depus în Arhiva Arheologică a Ministerului Educației, Culturii și 

Cercetării). 

3. URSU-NANIU, R.; COROBCEAN, A. Raport despre săpăturile arheologice de la incinta 

fortificată din epoca fierului din s. Stolniceni, r-nul Hâncești în anul 2016. Ch., 2017. (depus 

în Arhiva Arheologică a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării). 

4. VORNIC, V.; MATVEEV, S.; CIOBANU, L. Raport științific privind cercetările arheologice 

din anul 2016 în așezarea de tip Sântana de Mureș - Cerneahov de la Ecaterinovca-Ialpugeni-

Valea Jeparului (r-nul Cimișlia). Ch., 2017. (depus în Arhiva Arheologică a Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării). 

 

X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2017  

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

economiei şi culturii naţionale a  R. Moldova, beneficiarii rezultatelor. 

Cercetările arheologice din ultima vreme au furnizat materiale, analiza cărora propulsează noi 

viziuni asupra evoluției culturii materiale a comunităților acestui spațiu la răscrucea mileniilor II - I 

a. Chr. Acestea sugerează că procesul de tranziție de la epoca bronzului s-a materializat prin 

orizontul cultural cu „ceramică incizată”, caracteristic culturii Holercani-Hansca din secolele XII-

XI a. Chr., fiind documentat la siturile din zona Saharna. Maxima concentrare a vestigiilor 

orizontului respectiv se manifestă în regiunea Nistrului Mijlociu și a Dunării de Jos. Anume din 

aceste regiuni purtătorii acestuia pătrund în spațiul de la sud de Balcani, nord-vestul Anatoliei și 

Grecia continentală. 

Studierea detaliată a siturilor din a doua jumătate a mileniului I a. Chr. demonstrează că 

numărul relativ mare de monumente reflectă o densitate demografică însemnată. Acest fapt 

sugerează că spațiul respectiv dispunea de un potențial uman, economic, militar și administrativ în 

stare să reglementeze relațiile sociale, culturale, comerciale atât cu comunitățile învecinate, cât și cu 

orașele-polise grecești din nord-vestul Pontului Euxin. Cercetările de la Saharna Mare și Stolniceni 

și Lipoveni argumentează această intensitate de evoluție economică și culturală. Evoluția diacronică 

documentată arheologic la siturile din spațiul pruto-nistrean ilustrează continuitatea locuirii relativ 

permanente, fără hiatusuri demografice, în mileniul I a. Chr. 

 

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

anul 2017 (pînă la 300 cuvinte) 

În rezultatul cercetărilor arheologice la situl pluristratigrafic Lipoveni II – „La Nisipărie” au fost 

stabilite noi repere cronologice ale nivelurilor de locuire, demonstrând o complexitate culturală și 

cronologică. Colecția vestigii recuperate provenite din diferite epoci: eneolitic, sfârșitul epocii bronzului, 

epoca timpurie a fierului și hallstattiană târzie, epoca Latene, perioada timpurie a migrațiilor, și cea a Evului 

Mediu. Impresionant este materialul ceramice prin diversele forme și tipuri caracteristice etapelor 

menționate, fiind atât de producție locală, cât și de import, mai ales din spațiul provincial roman. Colecția de 

materiale osteologice, analizată de specialiști arheozoologi, denotă rolul important, în unele perioade 

predominant al creșterii vitelor. 

Investigațiile arheologice de la situl Saharna Mare au fost însoțite de cercetări interdisciplinare – 

pedologice și arheozoologice. Săpăturile au pus la dispoziție materiale care demonstrează instensitatea de 

locuire a așezării în prima și a doua epocă a fierului. Astfel, au fost cercetate două locuințe de suprafață din 

secolele IV-III a. Chr., care suprapun stratigrafic o locuință adâncită în sol din epoca hallstattiană timpurie. 

Cele două locuințe getice se asociază cu un sistem gospodăresc complex, ilustrat de un șir de gropi menajere, 

fapt care indică asupra importanței deosebite a acestor descoperiri din perspectiva reconstituirii organizării 

structurale interne a cetății. 

Cercetările incintei fortificate din epoca fierului de la Stolniceni „Cetate” au continuat prin săpături și 

analize paleoantropologice și arheozoologice. Investigarea spațiului inter-tumular a rezultat în descoperirea 

unei structuri arheologice de tip construcție de suprafață asociată cu o groapă alăturată, umplutură căreia 

reflectă depuneri repetate. Acest complex este asemănător unor alte două, descoperite în anii precedenți, în 

contexte asemănătoare. Toate materialele, în special ceramice, care le însoțesc, se încadrează în limitele 

secolelor IV-III a. Chr. Analiza acestor structuri sugerează că funcționalitatea lor este de ordin cultual, 

asociată astfel cu depunerile funerare și de cult din situl respectiv. 

 

 

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

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Muzeul Național de Istorie a 

Moldovei, Asociația Obștească „Descoperim Moldova”, autoritățile publice locale din satele Saharna 

(raionul Rezina), Stolniceni (raionul Hâncești), Lipoveni (raionul Cimișlia). 
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Anexa 1.1. 

Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative  

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii.  

Politicile Republici Moldova în domeniul diasporei în contextul acordului de asociere cu 

Uniunea Europeană: consolidarea rolului diasporei în dezvoltarea statului de origine,  

cu cifrul 15.817.06.21F 

II. Obiectivele proiectului  

Identificarea capacităţilor diasporei moldoveneşti de a contribui la dezvoltarea ţării de origine, 

precum şi elaborarea soluţiilor care să optimizeze şi să valorifice acest potenţial în contextul 

modernizării statului nostru şi integrării europene se realizează printr-o abordare complexă ce 

presupune  cercetarea şi analiza fenomenului atât la nivel:  

socio-psihologic, vizează investigarea aspectelor socio-psihologice (viziuni, idei, valori, orientări, 

istoria vieţii, perindarea statutelor emigrantului) asupra creării, consolidării diasporii şi 

eficientizării rolului său; interacţiunea dintre diasporă şi populaţia majoritară, contribuţia diasporei 

în transformarea economică şi socială a statului; explorarea potenţialului cultural şi ştiinţific de 

dezvoltarea a diasporei;  

instituţional, ce presupune analiza sistemului formaţiunilor etnoculturale apărute în cadrul diasporei 

pe de o parte (numărul, distribuirea, aptitudinile, bunăstarea şi gradul de integrare din diasporă), iar 

pe de altă parte activitatea instituţiilor statului de origine şi de reşedinţă în realizarea politicilor sale 

etc.;  

socio-etatic, principalele direcţii ale politicilor publice a statului versus diaspora, monitorizarea şi 

măsurarea impactului politicilor promovate de statul de origine şi statul de reşedinţă; gradul de 

interacţiune cu emigranţii (din ţara sa de origine) şi statul de origine;  

nivel transnaţional – investigarea rolului diasporei ca factor de dezvoltarea a relaţiilor interstatale; 

analiza experienţei interacţiunii serviciilor diplomatice şi consulare cu diaspora; eficientizarea şi 

consolidarea capacităţilor guvernului în lucrul cu diaspora; analiza rolului diasporei ca agent şi 

promotor al diplomaţiei sociale;  

ştiinţific elaborarea unei concepţii ştiinţifice integre în problema vizată cu înaintarea unui sistem 

complex de recomandări privind facilitarea optimizării şi catalizării consolidării diasporilor 

naţionale, precum şi valorificării potenţialului ei în dezvoltarea Republicii Moldova. 

III. Termenul executării  

2015-2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

(mii lei) 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată 266,7 ( mii lei) Executată 266,7 ( mii lei) 

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

Laboratorul de Cercetări Ştiinţifice “Sociologia Politicii” 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

1. Moșneaga Valeriu – cercetător științific principal, director de proiect; 

2. Țurcan Valentin -    cercetător științific superior; 

3. Svetlicinâi Rodica - șef laborator; 

4. Turco Tatiana - cercetător științific superior; 

5. Putină Natalia – cercetător științific superior; 

6. Iațco Mariana - cercetător științific superior; 

7. Crețu Mihai - cercetător științific; 

8. Moșneaga Gheorghe - cercetător științific stagiar. 

VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2017  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului (150 de  cuvinte) 

  

1. 

 

1. Desfășurarea cercetărilor de 

teren pe problema potențialului 

1. A fost realizat un sondaj în domeniul migrațiilor și 

diasporei. Au fost chestionați 570 de migranți moldoveni 
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politic și economic, instituţional 

etc. al diasporei moldoveneşti 

având în calitate de respondenți 

membrii comunităților diaspo-

rale originari din Republica 

Moldova,  

2. Analiza empirică a rolului 

rețelelor sociale și a capitalului 

uman în formarea diasporei 

moldovenești la etapa actuală. 

Aspecte sociale, economice și 

politice. Cercetarea structurii de 

rețea a diasporei moldovenești: 

tipuri și forme. Formarea reţele-

lor migratorii. 

3. Cercetarea rolului diasporei 

ca punte de colaborare între 

statul de origine și statul de 

reședință; analiza direcțiilor 

principale și formelor de activi-

tate a asociațiilor diasporale 

moldovenești. 

4. Elaborate materialelor 

analitico-ştiinţifice pe diferite 

aspecte şi probleme ale temei 

investigate și diseminarea lor în 

mediul academic și nonguverna-

mental. 

peste hotare prin telefon, skype, internet. În chestionare au 

fost abordate următoarele aspecte: plecarea și șederea 

migranților peste hotare; relațiile cu Moldova; organizațiile 

Diasporei moldovenești, transferurile bănești. Chestionare 

au fost realizate de colaboratorii laboratorului Pentru 

realizarea sondajului au fost atrași studenții și masteranzii 

de la FRISPA, facultățile de Chimie, Fizica și Inginerie, 

Jurnalism și Științe ale Comunicării.  

2. Realizarea cercetării privind rolul rețelelor sociale și a 

capitalului uman în formarea diasporei moldovenești. La 

finele cercetării au fost identificate tipuri legate de structura 

rețelei de migrație din Moldova; identificate structuri de 

rețea tipică legată de migrație din Moldova, formarea 

comunității moldovenești; a fost determinat statutul și 

structura profesională a migrației forței de muncă din 

Moldova și a fost identificata influența statutului și 

structurii profesionale a migrației forței de muncă din 

Republica Moldova cu privire la formarea diasporei 

moldovenești; 

3. Realizarea studiilor pe tematica: privind analiza 

impactului comunităților diasporale asupra procesului 

politic în statele de origine; studiului privind analiza 

fenomenului migrației în Republica Moldova prin prisma 

dezvoltării și mobilității sociale; studiul axat pe analiza 

discursul mass media, cu scopul identificării și măsurării 

impactului mijloacelor de informare în masă tradiționale 

asupra percepției publice în Republica Moldova a 

emigranților; cercetarea bazei normative naționale și 

internaționale ce reglementează activitatea asociațiilor 

diasporale și relațiile lor cu RM. 

4. Elaborarea manualului ”Migrația și dezvoltarea: aspecte 

politico-juridice”, autor V. Moșneaga, dr. hab., prof univ.;  

9 iulie 2017 a fost organizată masa rotundă ”Tematica 

migrațională în programe de instruire, cursuri și curricula 

universitară” (30 participanți). 

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

dat pe anul 2017 (conform formei 4 din structura raportului) 

Manual:  

1. MOȘNEAGA V. Migrația și dezvoltarea: aspecte politico-juridice. – Ch.: OIM, 2017, 118 p. 

ISBN 978-9975-89-075-5. 

 

Reviste științifice naționale categoria B. 

1. CREȚU M. Atitudinile și comportamentele diasporei redefinesc semnificațiile și rolurile mass-

media. Cazul moldovenilor din afara Republicii Moldova stabiliți în Italia, Federația Rusă și 

Spania. Revista Studia Universitatis Moldaviae, 2017, nr.8 (108), Seria Științe Politice și 

Administrative, pp. 21-29, ISSN 1814-3199 

 

Reviste științifice naționale categoria C. 

1. IAȚCO M. Influenţa migraţiei şi inegalităţilor sociale asupra politicilor pieţii muncii în 

Republica Moldova. MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică), 2017, nr. 2 (LXXVII), 

Chișinău: 2017, pp. 33-43, ISSN 1812-2566 

2. MOSNEAGA V., TURCAN V., MOȘNEAGA GH. Business-ul moldovenesc în Italia: 

componentele succesului. MOLDOSCOPIE (Probleme de analiza politica). Nr.3 (LXXVIII), 

2017. – Chisinau, USM, USPEE, AMSP, p.128-140, ISSN 1812-2566  

Articole din alte reviste editate în străinătate,  

1. PUTINĂ Natalia, IAŢCO Mariana. Political Representation of Ethnic Minorities in  Republic 
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of Moldova: A Framework for an Analysis of Gagauz Ethnic Minority Representation; Revista 

EUROLIMES,vol.22, p.87-http://www.iser.rdsor.ro/eurolimes.htm 

2. PUTINĂ Natalia, RUSNAC Gheorghe. The Autonomous Territorial Unit of Gagauzia 

(Gagauz Eri) in the political process context of the Republic of Moldova . In: Eastern Europe: 

Regional Studies / Moldova State Univ., Fac. of Intern. Relations, Polit. and Admin. Sciences, 

Ivane Javakhishvili Tbilisi State Univ., Fac. of Soc. and Polit. Sciences, Diplomatic acad. of 

Ukraine; ed. board.: Teosa Valentina [et al.]; board members: Bogdanova Olga [et al.]. – 

Chişinău: USM: TSU, 2017.p 303-311 

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

(naţionale / internaţionale), 

1. ЦУРКАН Валентин, МОШНЯГА Валерий. Профессиональная идентификация 

молдавских трудовых мигрантов: проблемы и решения (по результатам 

социологического исследования шести стран) Политика и практика регулирования 

миграции в условиях современных вызовов. Материалы международной научно-

исследовательской конференции. Тирасполь, 27 января 2017 года – Кишинэу, 

Международная организация по миграции, миссия в Молдове, 2017, с. 52-63 

2. IAŢCO Mariana. Influenţa migraţiei asupra ecologiei umane. Cazul Republicii Moldova. 

Политика и практика регулирования миграции в условиях современных вызовов. 

Материалы международной научно-исследовательской конференции. Тирасполь, 27 

января 2017 года – Кишинэу, Международная организация по миграции, миссия в 

Молдове, 2017, с. 71-74 

3. IAŢCO Mariana. Disparităţi cauzate în fluxurile migraţionale. Raportul Naţional de Dezvoltare 

Umană 2015/2016. PNUD Moldova, 2017, pag.49-54   

4. IAȚCO Mariana, PUTINĂ Natalia The evolution of the labour market in Moldova under the 

socio-economic inequalities. In: A social Europe for youth: education to employment. 

International Conference, Jean Monnet Programme University of Oradea, Faculty of History, 

International Relations, Political Sciences, and Communication Sciences and the Research 

Center on Indentity and Migration Issues (RCIMI), 19-21 May 2017 

5. ТУРКО Татьяна, СВЕТЛИЧНЫЙ Родика. Опыт национально-государственных и 

неправительственных акторов в реализации политики управления диаспорой в 

Республике Молдова: достижения и проблемы. Политика и практика регулирования 

миграции в условиях современных вызовов. Материалы международной научно-

исследовательской конференции. Тирасполь, 27 января 2017 года – Кишинэу, 

Международная организация по миграции, миссия в Молдове, 2017, с. 238-247 

6. PUTINĂ Natalia. Impactul comunităţilor diasporale asupra procesului politic în statele de 

origine. Политика и практика регулирования миграции в условиях современных вызовов. 

Материалы международной научно-исследовательской конференции. Тирасполь, 27 

января 2017 года – Кишинэу, Международная организация по миграции, миссия в 

Молдове, 2017, с. 229-232 

 

X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2017  

 

Cercetările realizate au fost orientate spre analiza reţelelor sociale şi capitalului uman în baza 

rezultatelor cercetării în teren, potenţialului politic şi economic al diasporei moldoveneşti atât 

pe plan teoretico-metodologic, cât şi empiric. S-a constatat că existența reţelelor de rudenie 

creşte intenţia de a rămâne în statul membru gazdă de către o medie de 10 %. Totodată se  

constată o creștere numerică a organizațiilor diasporale și cristalizarea relațiilor între membrii 

diasporei moldovenești. Aspectul empiric al studiului rezidă din realizarea cercetărilor ce 

implică următoarele metode: politologice (behavioaristă, sistemică, legal-instituţională, cross-

naţională), precum şi cercetare sociologică cantitativă (sondaj), interviu structurat, studiu de 

caz, metoda biografică, content-analiză. 

 

 

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

anul 2017 (pînă la 300 cuvinte) 

A fost formată baza completă de date empirice de ordin cantitativ (statistice) şi calitativ (în limbaj 

natural) însoţite de tabele, grafice, comentarii cu posibilitatea de verificare şi reproducere a informaţiilor 

http://www.iser.rdsor.ro/eurolimes.htm
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colectate (chestionare şi ghiduri de interviu completate, înregistrări audio a focus-grupurilor, interviurilor în 

profunzime. 

Au fost cercetată structura de rețea a diasporei moldovenești: o tipologie a diasporei moldoveneşti este 

distribuită după cum urmează: parents-9.9%, 9,4 %, husband-wife-5.9%, sister/brother-26.8%, relatives-

35.7%, 12.3 %, iar prezenţa copiilor în ţara gazdă determină intenția de a sta în cazul în care există variabile 

"soțul" la 67,3 % din respondenţi "children"-60.3%, "parents"-57.6%, "wives"-51.4%, sora/fratele "-42.1 %," 

rudele " –49.2 %. 

Referitor la impactul comunităților diasporale asupra procesului politic în statele de origine constatăm că 

modul de implicare a diasporilor în politica statelor sunt mai degrabă o reflecție sinequanon a unor inițiative 

legislative și instituționale puse în aplicare de-a lungul timpului și la diferite niveluri, de multe ori fără a 

avea drept scop primar și bine orientat spre diasporă. La momentul actual un număr considerabil de cetățeni 

ai Republicii Moldova se află în afara țării, iată de ce considerăm că guvernul Republicii Moldova trebuie să 

își realizeze politicile sale electorale, pornind de la aceste particularități. 

Rezultatele obținute în cadrul cercetării cu privire la cercetarea atitudinilor și comportamentului diasporei 

în alegerea și utilizarea mijloacelor media denotă și faptul că membrii diasporei moldovenești aleg și 

utilizează mijloace media și forme de comunicare în încercarea de a găsi spații de reprezentare și exprimare, 

pentru a se manifesta ca cetățeni, ca personalități și ca membri ai diferitelor comunități. Membrii diasporei 

moldovenești se întrunesc pe arena publică virtuală, lansează idei și participă în dezbateri cu privire la diferite 

evenimente sociale, politice, economice și culturale importante ce au loc acasă și la nivel internațional. 

 

XII. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi, etc.) 
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Anexa 1.1.  

Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

16.06 „Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii” 

„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 instituţii şi colecţii 

particulare. 

2. Elaborarea unor serii de documente tematice care ar servi drept instrument de lucru pentru 

cercetarea istorică şi educaţia istorică şi civică a tinerei generaţii. 

3. Publicarea volumelor de documente ce vor conţine surse informaţionale nevalorificate până la 

moment, dar cu o pondere semnificativă pentru ştiinţa istorică.   

4. Punerea în circuitul ştiinţific naţional şi internaţional a surselor documentare.  

Elementul novator constă în aplicarea unor mecanisme concrete de cercetare care vor permite 

colectarea şi publicarea materialului inedit, fiind astfel efectuată tentativă concretă de racordare a 

acestui segment pentru progresul cercetării şi educaţiei istorice la standardele europene de 

valorificare a materialului documentar. 

Un asemenea proiect este interdisciplinar, aşa cum acesta îmbină în sine metode de cercetare 

istorică cu uneltele de lucru din domeniul arhivisticii, având în acelaşi timp şi un conţinut orientat 

spre diferite discipline. 

Considerăm obiectivul digitizării materialului de arhivă acumulat şi prelucrat drept unul de 

pionierat pentru Republica Moldova. 

Proiectul este conceput astfel încât să conţină un ciclu finit adică de la depistarea sursei 

documentare şi până la publicarea acesteia, adică punerea la dispoziţie a instrumentului de lucru 

specialiştilor. 

III. Termenul executării  

2015 –2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

(mii lei) 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată ( mii lei) 71,5 Executată ( mii lei) 71,5 

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

Laboratorul de cercetări științifice Tracologie 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

  

 Ion Gumenîi, Cercetător ştiinţific principal, director de proiect 

Emil Dragnev , Cercetător ştiinţific coordonator 

Suveică Svetlana, Cercetător ştiinţific superior 

Cojocaru Ludmila , Cercetător ştiinţific superior 

Şarov Igor, Cercetător ştiinţific superior 

Bercu Igor, Cercetător ştiinţific stagiar  

Bocaciuc Ana, Laborant superior 

VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2017  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului (150 de  cuvinte) 

  

1. Activităţi planificate  

1 

 

 

 

 

2 

Studierea bibliografiei, 

formularea principiilor, in baza 

cărora va fi selectat si pregătit 

pentru publicare materialul 

colectat. 

 Investigaţii în A.N.R.M. şi în 

Principalul rezultat preconizat al proiectului 

Studierea şi valorificarea patrimoniului documentar al 

Republicii Moldova este pregătirea pentru  publicare a 

volumului „Inscripții medievale din lăcașurile Moldovei 

secolelor XV-XVI”.  

 Volumul va prezenta un instrument de lucru, întrucât 
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3 

 

 

 

4 

arhivele de peste hotare, 

prelucrarea surselor 

documentare şi pregătirea 

materialelor. 

Aprecierea şi valorizarea 

materialului şi patrimoniului 

naţional documenta prelucrat. 

Tehnoredactarea şi redactarea 

documentelor şi textelor. 

deschide perspectiva unor cercetări în domeniul istoriei 

ecleziastice, şi nu numai, ce la moment este puţin cercetată, 

la care se adaugă evident completarea registrului cronologic 

a evenimentelor ce le poate aduce inscripţiile bisericeşti. În 

primul rând lucrarea reprezintă un izvor de studierea a 

istoriei vieţii religioase în acest spaţiu, dar poate fi folosit şi 

pentru evidenţierea anumitor aspecte de ordin politic sau 

social a istoriei spaţiului românesc.În al doilea rând lucrarea 

în sine este interesantă dat fiind unicitatea unui astfel de gen 

de lucrări, constituind astfel un izvor propriu  dar şi o 

lucrare de sinteză cu expunerea anumitor poziţii de către 

autor.  

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

dat pe anul 2017 (conform formei 4 din structura raportului) 

LISTA  

lucrărilor publicate în anul 2017  

 

Lista publicaţiilor se prezintă în ordine alfabetică şi va fi structurată separat  

– monografii (naţionale / internaţionale),  

– manuale/ dicţionare/ lucrări didactice (naţionale / internaţionale),  

1. DRAGNEV, E. Молдавское княжество. География. Население. Язык и письменность. 

История, în Православная Энциклопедия, том 46, Москва, Церковно-научный центр 

«Православная энциклопедия», p. 422-440, 2017, (ISBN 978-5-89572-053-0). (coautor D. 

Dragnev). . 

2. DRAGNEV, E.  Молдавское княжество. Архитектура. Монументальная живопись. 

Иконопись. Миниатюра. Лицевое шитье, în Православная Энциклопедия, том 46, 

Москва, Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», p. 440-469, 2017, 

(ISBN 978-5-89572-053-0).  

3. DRAGNEV, E.  Молдавская митрополия, în Православная Энциклопедия, том 46, 

Москва, Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2017, p. 399-422, 

(ISBN 978-5-89572-053-0).  

4. DRAGNEV, E. Молдовы и Буковины митрополия, în Православная Энциклопедия, том 

46, Москва, Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2017, p. 475-479, 

(ISBN 978-5-89572-053-0).  

5. DRAGNEV, E. Молдавия (Республика Молдова). География. Население. Гос. 

устройство. Религия. Религ. законодательство. История, în Православная 

Энциклопедия, том 46, Москва, Церковно-научный центр «Православная 

энциклопедия», 2017, p. 374-384, (ISBN 978-5-89572-053-0). (coautori: D. Dragnev),   

6. DRAGNEV, E.  Молдавия (Республика Молдова). История христ. конфессий: 

Армянская апостольская Церковь. Католицизм.Лютеранство. Баптисты, адвентисты, 

пятидесятники и иеговисты, în Православная Энциклопедия, том 46, Москва, 

Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2017, p. 390-392, (ISBN 978-

5-89572-053-0). (coautori: V. G. Pidgaiko, S. V. Taranetz).  

7. DRAGNEV, E.  Молдавия (Республика Молдова). Архитектура и искусство, în 

Православная Энциклопедия, том 46, Москва, Церковно-научный центр 

«Православная энциклопедия», 2017, p. 393-399, (ISBN 978-5-89572-053-0). 

8. DRAGNEV, E. Михай-водэ, монастырь, în Православная Энциклопедия, том 46, 

Москва, Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2017, p. 67-72, 

(ISBN 978-5-89572-053-0).  

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

1. COJOCARU, L. Alexandru Nastas: „13 iunie – ziua răstignirii deportaților”. In: 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 E. POSTICĂ, 

vol. II, tom 2. Ch.: „Balacron”, 2017, p. 69-114. (Colecția Arhivele Memoriei). ISBN 978-

9975-128-87-2. 

2. COJOCARU, L. Maria Evdochimova: „Nimeni nu mai poate fi învinuit azi”. In: Arhivele 
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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 E. POSTICĂ, 

vol. II, tom 2. Ch.: „Balacron”, 2017, p. 201-230. (Colecția Arhivele Memoriei). ISBN 978-

9975-128-87-2. 

3. SUVEICĂ, S., The Bessarabians “between” the Russians and the Romanians: The Case of 

the Peasant Party Deputy Vladimir V. Țîganko (1917-1919), in Sorin Radu, Oliver Jens 

Schmitt, Eds., Politics and Peasants in Interwar Romania. Perceptions, Mentalities, 

Propaganda, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2017, 215-250. 

4. SUVEICĂ S.,  Negotiating Loyalty. The Bessarabian Germans from the Russian Empire to 

the Romanian Nation-State (1917-1919), in Mutter: Land – Vater: Staat. Loyalitätskonflikte, 

politische Neuorientierung und der Erste Weltkrieg im österreichisch-russländischen 

Grenzraum, Florian Kührer-Wielach / Markus Winkler (Hgg.), Veröffentlichungen des 

IKGS München, Band 134, Regensburg, Verlag Friedrich Pustet, 2017, 135-152. 

5. SUVEICĂ S.,  Город Кишинев: от западной окраины Российской империи к восточной 

окраине Великой Румынии, în: Города империи в годы Великой Войны и революции: 

Сборник статей, Санкт-Петербург: „Нестор-История“, 2017, pp. 370-410. 

6. SUVEICĂ S., O microistorie a unirii Basarabiei cu România. Discuțiile dintre Panteleimon 

V.Sinadino, Alexandru Marghiloman și Constantin Stere (1918). In: Constantin Stere – 

prozator, publicist, jurist și om politic – 150 de ani de la naștere. Materialele conferinței 

științifice internaționale, 2015. Chișinău - Iași: Editura Vasiliană' 98, 2016, pp. 166-196. 

– articole din reviste cu factor de impact: 

• articole din reviste cu factor de impact mai mare     3 

1. SUVEICĂ 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, pp. 46-48,: 

http://www.recensio.net/rezensionen/zeitschriften/jahrbucher-fur-geschichte-osteuropas/jgo-

e-reviews-2016/2/ReviewMonograph269261215 

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

1. SUVEICĂ S., From Heroisation to Competing Victimhoods. History Writing on the Second 

World War in Moldova, Südosteuropa. Journal of Politics and Society, special issue "The 

Second World War in Historiography and Public Debate" (guest editor Sabine Rutar), 65, 2 

2017, 388-412 

• 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 străinătate,  

1. BERCU I. Daniile și proprietățile Schitului Zosima în baza lucrării Arhimandritului 

Andronic Popovici, „Istoria Sfintelor Mănăstiri Neamț și Secu”, 2017. nr. III, p. 43-48, 

ISSN 2392 – 6988 ISSSN-L 2392 -6988. 

2. GUMENÂI I. Activitatea egumenului Nifon reflectată în opera „Istoria Sfintelor mănăstiri 

Neamţ şi Secu ” a stareţului Andronic Popovici, in: Buletinul informativ al Simpozionului 

Naţional „Rolul Mănăstirii Secu în viaţa religioasă a Ţării Moldovei”, vol. III, Piatra Neamţ, 

2017, p.49-57, ISSN 2392 – 6988 ISSSN-L 2392 -6988. 

– articole din reviste naţionale: 

• categoria A,  

• categoria B,  

1. GUMENÂI, I. Instituţia bisericii ca instrument de coordonare a vieţii spirituale a 

coloniştilor Germani din Basarabia (1814-1875), în: Studia Universitatis Moldaviae    Nr. 4 

(104) 2017,  p.71-75. 

2. SUVEICĂ S., „Pătrunși de simțul datoriei”?! Despre loialitatea funcționarilor publici din 

Basarabia în anul 1940 [“Filled with sense of duty”?! On Loyalty of the Bessarabian Public 

Servants in the Year of 1940], În: Tyragetia X(XXV) s.n., nr. 2, 2016, pp. 257-266. 

 

• categoria C, 

– articole din alte reviste naţionale  

1. COJOCARU, L. Istoria memoriei. Liubov Pojoga [Notă introductivă și consemnare interviu 

http://www.recensio.net/rezensionen/zeitschriften/jahrbucher-fur-geschichte-osteuropas/jgo-e-reviews-2016/2/ReviewMonograph269261215
http://www.recensio.net/rezensionen/zeitschriften/jahrbucher-fur-geschichte-osteuropas/jgo-e-reviews-2016/2/ReviewMonograph269261215
http://www.degruyter.com/view/j/soeu
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de istorie orală]. Patrimoniul Istoric, nr. 6, 2017, 85-103. ISSN: 2345-1637.  

2. SUVEICĂ S., „May 2017 be less wild than 1917. Interview with Prof. Norman M. Naimark, 

Stanford University“.  Plural. Istorie, Cultură, Societate, vol. 4/2 2016, pp. 198-207 

(împreună cu Sergiu Musteață). 

3. SUVEICĂ 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., Plural. Istorie, Cultură, 

Societate, vol. 4/2 2016, pp. 220-224  (traducere din engleză). 

– articole în culegeri (naţionale / internaţionale), 

1. COJOCARU, L. Reconcilierea în societatea din Republica Moldova. In: România identitară. 

Schițe și reflecții. Coordonatori G. MICU, Șt. DUMITRECU. București: Ed. Oscar Print, p. 

111-116. ISBN: 978-973-668-471-1.  

2. DRAGNEV, E. Câteva observații asupra registrului „Pătimirilor” și a „Învierii” din naosul 

bisericii din Pătrăuți. În: Orizonturi medievale și moderne în istoria românilor. Economie, 

societate, politică, cultură, istoria științei. În onoarea profesorului Demir Dragnev. Resp. ed. S. 

Bacalov, I. V. Xenofontov. Ch: Biblioteca Științifică (Institut) „A. Lupan”,  2016, p. 489-524. 

(ISBN 978-9975-4116-9-1). 

3. GUMENÂI I., Regimul comunist din RSSM, sistemul de învăţământ şi educaţia ateista, În: 

Educaţia din perspectiva valorilor. Tom IX : Summa Theoloiae, Bucureşti, Editura Eikon, 

2016, p. 58-66. 

4. GUMENÂI I., Raporturile dintre autorităţile ţariste şi comunitatea armenească din 

Basarabia(Cazul reconstrucţiei bisericii armeneşti de la Cetatea Albă), În Orizonturi medievale 

şi moderne în istoria românilor. Economie. Societate. Politică. Cultură. Istoria Ştiinţei. În 

onoarea profesorului D. Dragnev, Biblioteca Ştiinţifică Centrală, Secţia editorial poligrafică, 

Chişinău, 2016, p. 65-75. ISBN 978-9975-4116-9-1 

5. GUMENÂI I. Misionarismul ortodox şi antimisionarismul laic în basarabia secolului al XIX-

lea, în: Evenimente şi personalităţi marcante ale vieţii spirituale din spaţiul pruto-nistrean şi 

vecinătățile lui în sec. XIX-XX, Coordonatori, Octavian Moşin, Ion Gumenâi, Chişinău, CEP. 

USM, 2017,  p. 31-43.   

6. GUMENÂI I.  Încercările de îndepărtare de Tradiţia Creştină şi educaţia ateistă din ultimii ani 

de existenă a regimului comunist în Republica Moldova. în: Educaţie şi Mărturisire. 

Formarea creştină a tinerilor în spiritul viu al tradiţiei, Cluj, Presa universitară clujană, 2017, 

p. 89-105, ISBN: 978 – 606 – 37 – 0251 – 8.   

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

culegeri (naţionale / internaţionale), 

 

1. BERCU Igor,  „Raialele” Ţării Moldovei în contextul războaielor ruso-austro-otomane din a 

doua jumătate al secolului XVIII-lea,  în Sesiunea ştiinţifică a departamentului istoria 

românilor, universală şi arheologie ediţia IV, Chişinău, CEP USM, p. 62 

2. BOGACIUC A., Domitia Longina – o ultimă descendentă a dinastiei Iulia – Claudia,  în 

Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti. Rezumatele comunicărilor,  Chişinău, 

CEP USM, p. 28-30 

3. DRAGNEV E., „Teoria sfinţilor” în naosurile bisericilor din Moldova secolelor XV-XVI, în 

Sesiunea ştiinţifică a departamentului istoria românilor, universală şi arheologie ediţia IV, 

Chişinău, CEP USM, p. 50 

4. GUMENÂI, I. Blestemul ca sancţiune în actele medievale româneşti: privire istorico-

antropologică. În: Colocviul internațional de antropologie, ediția a II-a, Ch: CEP, USM, 2017, 

p.50. 

5. GUMENÂI, I. Comunităţile minorităţilor etno-religioase şi religioase din Basarabia, în 

politica confesională a Imperiului Rus.  În: De la protecţie la violenţă „Identități etno-

confesionale și reprezentări ale celuilalt în spațiul est-european: între stereotip și voința de a 

cunoaște” Iasi, 2017, p. 5.    

6. GUMENÂI Ion, Disputele funciare dintre mănăstirile din nordul Moldovei, refl ectate în opera 

lui Andronic Popovici „Istoria sfi ntelor mănăstiri Neamţ şi Secu”, în Sesiunea ştiinţifică a 

departamentului istoria românilor, universală şi arheologie ediţia IV, Chişinău, CEP USM, 

p.57. 
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X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2017  

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. 

Impactul publicării volumului „Inscripții medievale din lăcașurile Moldovei secolelor XV-

XVI”ca o lucrare interdisciplinară  va fi simţit la nivel de informare a comunităţii naţionale şi 

internaţionale. Acest lucru ni se pare important astăzi, când în Republica Moldova  lucrări şi 

izvoare cu referire la istoria bisericii sunt incă într-un număr foarte mic.  

Odată publicat, materialul va fi valorificat prin diverse căi: 

- va servi drept sprijin documentar important în realizarea de lucrări cu caracter ştiinţific, 

educaţional şi de popularizare; 

- studiile ştiinţifice apărute în ţară şi peste hotare se vor extinde nu numai cronologic, dar şi tematic, 

aşa cum noile surse publicate vor oferi posibilităţi de abordare multidisciplinară şi din mai multe 

unghiuri de vedere; 

Valorizarea materialului scriptic privind istoria ţinutului este crucială pentru perfecţionarea 

educaţiei istorice şi civice din regiune. 

Ţinta proiectului este corpul ştiinţifico-didactic al instituţiilor de învăţământ, studenţi şi doctoranzi 

de la facultăţile de istorie, profesorii de liceu, precum şi toţi cei interesaţi de istorie. Ştiinţa istorică 

moldovenească se vrea inclusă în medul ştiinţific internaţional, iar valorificarea documentară a 

patrimoniului naţional este un pas salutabil de către colegii de peste hotare care au remarcat în 

diferite rânduri caracterul limitat al surselor primare disponibile cercetătorilor. 

 

 

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

anul 2017 (pînă la 300 cuvinte) 

Au fost efectuate lucrări de cercetare, de depistare şi prelucrare a unor surse documentare deja editate.   

A fost efectuată o consultare majoră a unor inventare de documente a Arhivei Naţionale a Republicii 

Moldova fiind puse în evidenţă principalele manuscrise a operei date ce urmează a fi incluse în volumul de 

documente. 

Au fost lecturare, descifrate și înregistrate inscripțiile din altarele, naosurile și pronaosurile bisericilor din 

Pătrăuți (grecești), Sf. Ilie de lângă Suceva, Voroneț, Popăuți-Botoșani, Bălinești, Arbore, Neamț (slave), 

Hârlău și Dorohoi (slave și grecești).  

Pentru realizarea studiului comparativ, a fost efectuat un parcurs temeinic de cercetare și generalizare a 

datelor privind inscripțiile bisericești din diverse zone ale lumii ortodoxe, cea bizantină din epoca 

paleologă, post-bizantină grecească din a doua jumătate a secolului al XV-lea – secolul al XVI-lea, cea 

bulgară și sârbă din secolele XIV-XVI și cea din spațiul est-slav. 

Pentru realizarea acestui deziderat, s-a beneficiat în unele cazuri de sinteze mai generale, precum lucrarea - 

Anne-Mette Gravgaard, Inscription of Old Testament Prophecies in Byzantine Churches. A Catalogue, 

Copenhagen, Museum Tusculanum, 1979, sau pentru anumite perioade și chiar locuri de dispoziție 

(sistemul de boltire) - Τίηοσ Παπαμαζηοράκης, Ο διάκοζμος ηοσ ηρούλοσ ηων ναών ηης παλαιολόγειας 

περιόδοσ ζηη βαλκανική τερζόνηζο και ηην Κύπρο, Αθήνα, Ἠλέκηρας Ἀ νδρεάδη, 2001. În majoritaea 

cazurilor, însă, s-a apelat la monografii pe monumente din Grecia, Bulgaria, FRY Macedonia, Serbia, 

Muntenegru, Albania, România, Ucraina, Polonia, Belarus și Rusia.  

De asemenea, studiul comparativ a permis avansarea unor observații, ipoteze și concluzii, care au 

importanță nu numai din perspectiva cercetării inscripțiilor din bisericile moldovenești din secolele XV-

XVI, dar și pentru practicile liturgice de epocă și a celei de zugrăvire a bisericilor. De remarcat că în unele 

cazuri, identificarea exactă a textelor a permis și precizarea unor subiecte iconografice și complexul 

programelor iconografice ale bisericilor din Moldova medievală. 

 

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

Beneficiarii rezultatelor proectului sunt mai multe categorii profesionale şi sociale, dintre care: 

istorici, profesori de istorie, cercetători din domeniul ştiinţelor socio-umane, studenţi, doctoranzi şi 

masteranzi, cercul larg de cititori interesaţi de istoria ţinutului. În acest sens beneficiari instituţionali ai 

proiectului pot fi consideraţi: Ministerul Educaţiei şi Ministerul Culturii ai Republicii Moldova, Instituţiile 

de învăţământ superior din Republica Moldova, precum şi instituţiile preuniversitare.     
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Anexa 1.1.  

Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţii, 15.817.06.23F,  

„Concepţia şi metodologia de realizare a conexiunii şi continuităţii între şi intra cicluri de 

învăţământ superior din perspectiva cadrului calificărilor şi clasificatorului de ocupaţii” 

II. Obiectivele proiectului  

(1) Analiza abordărilor teoretice şi metodologice cu privire la problematica realizării 

interconexiunii/intraconexiunii şi continuităţii între ciclurile de învăţământ superior dar şi între 

cadrul calificărilor şi clasificatorul ocupaţiilor. 

(2) Analiza contextului actual privind nivelul de realizare a conexiunilor şi a continuităţii între şi 

intra ciclurile de învăţămînt superior pe dimensiunile: intrări – finalităţile proiectate, ieşiri – 

competenţele generale şi specifice; curriculumul universitar şi produse curriculare. 

(3) Analiza comparativă a calificărilor respective din Cadrul Naţional al Calificărilor cu finalităţile 

învăţămîntului superior raportate la cicluri. 

(4) Analiza comparativă a finalităţilor învăţămîntului superior pe cicluri şi a posibilelor ocupaţii pe 

piaţa muncii. 

(5) Stabilirea reperelor teoretice şi metodologice privind realizarea conexiunii şi continuităţii inter 

şi intra ciclurile de învăţămînt superior şi cadrul calificărilor/clasificatorul ocupaţiilor. 

(6) Redimensionarea proiectării planurilor de învăţămînt superior, curricula, tehnologiilor didactice 

şi de cercetare, stagiilor de practică, finalităţilor specifice în corespundere cu calificările 

prevăzute de Cadrul Naţional al Calificărilor, dar şi de necesităţile pieţei muncii în continue 

schimbare. 

(7) Valorificarea experimentală a metodologiei elaborate în cadrul universităţii şi identificarea 

eficienţei diferitelor aspecte ale acesteia din perspectiva transferului abordării propuse la nivel 

de sistem de învăţămînt superior. 

III. Termenul executării  

01.01.2015 - 31.12.2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

(mii lei) 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată ( mii lei) 391,4  Executată ( mii lei) 391,4 

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

Laborator de Cercetări Ştiinţifice „Dezvoltarea politicilor educaţionale” 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului  

1 Guţu Vladimir, dr.hab., prof.univ., Cerc.şt.princ.,0,5 unit. director de proiect; 

2 Paiu Mihail, dr., conf.univ.inter., Şef laborator,0,50 unit. 

3 Repida Tatiana, dr., conf.univ., Cerc.şt.coord.,1,0 unit. 

4 Ţurcanu Carolina, dr., Cerc.şt.super., 1,0 unit. 

5 Vasilache Corina, Cerc.şt.stag., 1,0 unit. 

6 Toma Natalia, Cerc.şt.stag., 0,5 unit. 

7 Dandara Otilia, dr.hab., prof.univ., Cerc.şt.princ., 0,25 unit. 

8 Şevciuc Maia, dr., conf.univ., Cerc.şt.coord., 0,25 unit. 

9 Goraş-Postică Viorica, dr.hab., prof.univ.inter., Cerc.şt.coord., 0,25 unit. 

10 Bîrnaz Nina, dr., conf.univ., Cerc.şt.coord., 0,25 unit. 

11 Ciobanu Valeria, Cerc.şt.stag., 0,25 unit. 

VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2017  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului (150 de  cuvinte) 

  

1. Elaborarea sugestiilor 

praxiologice cu referire la 

sistemul de activităţi şi acţiuni 

Au fost analizate și definitivate referințele şi identificate 

constrângerile privind cadrul praxiologic cu referire la 

politici educaţionale şi instituţionale, calificări şi finalităţi, 
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pe dimensiunile proiectului de 

cercetare: politici educaţionale 

şi instituţionale, calificări şi 

finalităţi, planuri de 

învăţământ, conţinuturile 

instruirii, procesul de instruire, 

stagiile de practică.  

 

planuri de învăţământ conţinuturile instruirii, procesul de 

instruire, stagiile de practică. 

A fost definitivat design-ul, structura şi obiectivele cadrului 

praxiologic cu referire la politici educaţionale şi 

instituţionale, calificări şi finalităţi, planuri de învăţământ 

conţinuturile instruirii, procesul de instruire, stagiile de 

practică. Au fost elaborate sugestii praxiologice cu referire 

la sistemul de activităţi şi acţiuni privind politici 

educaţionale şi instituţionale, calificări şi finalităţi, planuri 

de învăţământ conţinuturile instruirii, procesul de instruire, 

stagiile de practică.. 

Definitivarea şi discutarea cadrului praxiologic privind 

asigurarea conexiunii si continuității din perspectiva 

cadrului calificărilor şi clasificatorului de ocupaţii pe 

dimensiunile de cercetare ale proiectului 

Au fost prelucrate datele statistice ale sondajului cu referire 

la asigurarea conexiunii şi continuităţii şi elaborate 

concluzii şi recomandări pe dimensiunile proiectului.  

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

dat pe anul 2017 (conform formei 4 din structura raportului) 

1. Monografii  

 1.2. monografii colective  

1. Bîrnaz N., Butnari N. Metacognitive Strategies in Higher Education: Development of 

Spiritual Intelligence Strategies Within Training of the Academic Staff. In: Railean, E., Elci, 

A., Elci, A. (Eds). Metacognition and Successful Learning Strategies in Higher Education. 

IGI Global, 2017, pp.109-136. http://www.igi-global.com/book/metacognition-successful-

learning-strategies-higher/172960 

2. Dandara O. Intervențiile educaționale ale comunității: factori, resurse, modalități de 

implicare. În: Angajarea comunității în susținerea educației. Studii, experiențe, 

recomandări. Chișinău: Editura UST, 2017. 

3. Goraş-Postică V. Accesul la educație de calitate. În: Raportul Național de dezvoltare 

umană în Republica Moldova. Inegalități în dezvoltarea umană, 2015-2016, p.67-79, Idis 

viitorul, PNUD Moldova, 2017. 

4. Goraş-Postică V. De la programa analitică la curriculum: rigori actuale în contextul 

educației nonformale a adulților. În: Ghid de proiectare a activităților de formare în 

educația adulților, p.14-25, Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-3013-3-6. 

5. Goraş-Postică V., Bezede R., Gorincioi V., Voicu O.  Resurse educaționale deschise: 

oportunități pentru acces, calitate și relevanță în educație. Centrul Educaţional PRO 

Didactica, 2017, 44 p., ISBN 978-9975-3013-2-9. 

6. Guțu Vl.(coaut.), Callo T.(coord.), Țvircun V., Pogolșa L., Cuznețov L., Cojocaru V. 

Interogații pedagogice. Institutul de Științe ale Educației. Chişinău: Tipografia 

”Impressum”, 2017, 208 p. 

2. Articole  în  diferite reviste ştiinţifice  

2.3. în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, cu indicarea categoriei: 

1. Dandara O. Rolul şi posibilităţile formatoare ale evaluării în procesul de instruire bazat pe 

realizarea proiectelor.  În: Didactica Pro…,  nr.5-6(105-106), 2017, p.7-10, Categoria C, 

ISSN 1810-6455. 

2. Goraş-Postică V. De la didactica şcolară la cea universitară şi andragogie: repere pentru 

asigurarea continuităţii studiilor universitare la nivel de tehnologie didactică. În: Revista 

„Studia Universitatis Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria B, Chişinău: 

Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2017, nr.5(105), p.15-21, ISSN 1857-2103. 

3. Goraş-Postică V. Referințe analitice pe marginea GRALE III: Raportul Global de Învățare 

și Educație a Adulților. În: Didactica Pro...nr.3(103), 2017, p.24-27, Categoria C, ISSN 

1810-6455. 

4. Goraş-Postică V. Reverberații pe marginea schimbărilor din învățământul polonez. În: 

Didactica Pro...nr.4(104), 2017, p.33-38, Categoria C, ISSN 1810-6455.  

5. Guțu Vl. Reconceptualizarea evaluării curriculumului universitar. În: Revista „Studia 

http://www.igi-global.com/book/metacognition-successful-learning-strategies-higher/172960
http://www.igi-global.com/book/metacognition-successful-learning-strategies-higher/172960
http://www.igi-global.com/book/metacognition-successful-learning-strategies-higher/172960
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Universitatis Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria B, Chişinău: Centrul 

Editorial-Poligrafic al USM, 2017, nr.9(109), ISSN 1857-2103, in press. 

6. Guțu Vl., Paiu M., Țurcanu C., Repida T., Toma N. Cadrul normativ/reglator privind 

domeniile de formare profesională, specialități, calificări și ocupații: probleme de 

interconexiune și implementare. În: Revista „Studia Universitatis Moldaviae”, Seria 

„Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria B, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2017, 

nr.9(109), ISSN 1857-2103, in press. 

7. Guțu Vl., Țurcanu C. Psihopedagogia: spre o nouă știință a educației. În: Revista „ACTA 

ET COMMENTATIONES”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria C, Chişinău: 

Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău), 2017, nr.1(10), p.4-10, 

ISSN 1857-0623. 

8. Paiu M., Guțu Vl., Repida T., Țurcanu C. Politici educaționale – dimensiune a conexiunii 

și continuității între cicluri ale învățământului superior. În: Revista „Studia Universitatis 

Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria B, Chişinău: Centrul Editorial-

Poligrafic al USM, 2017, nr.9(109), ISSN 1857-2103, in press. 

9. Repida T. Opiniile studenților cu privire la valorile morale. În: Revista „Studia 

Universitatis Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria B, Chişinău: Centrul 

Editorial-Poligrafic al USM, 2017, nr.9(109), ISSN 1857-2103, in press. 

10. Repida T., Paiu M., Țurcanu C. Organizarea procesului didactic în școala superioară din 

perspectiva conexiunii și continuității metodologiei de predare, învățare, evaluare. În: 

Revista „Studia Universitatis Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria B, 

Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2017, nr.9(109), ISSN 1857-2103, in press. 

11. Țurcanu C. Educație formală, nonformală și informală: perspectivele noilor educații. În: 

Revista „Studia Universitatis Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria B, 

Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2017, nr.5(105), p.113-121, ISSN 1857-

2103. 

12. Țurcanu C., Toma N. Forme de organizare a activității didactice și de asigurare a 

continuității între ciclurile învățământului superior. În: Revista „ACTA ET 

COMMENTATIONES”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria C, Chişinău: Tipografia 

Universităţii de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău), nr.1(10), 2017, p.169-178, ISSN 

1857-0623.   

3. Articole în culegeri ştiinţifice 

 3.2. culegeri de lucrări ale conferinţelor internaţionale 

1. Guțu Vl. (coaut.), Chiriac A., Trebeș T., Lopatiuc A. The development of communicative 

competences an imperative of modern education. In: Proceeding of Ireland International 

Conference of Education. Dublin, Ireland, 2016, 25-28 of April, p.252-255, ISBN 978-1-

908320-67-4.  

2. Guțu Vl. (coaut.), Chiriac A., Vîntu V., Lopatiuc A. The Binary Approach of the 

Management of Educational Curricula: Praxiological Concept. Internațional Conference 

Proceedings New Perspectives in Science Education Edited by Pixel 6
th
 Conference 

Edition, Florence, Italy, 16-17 March, 2017, p.57-63, ISBN 978-88-6292-847-2, ISSN 

2420-9732. 

3. Repida T., Țurcanu C. Conexiune și continuitate în formarea competențelor profesionale 

ale studenților – viitoare cadre didactice. IV Международная научно-практическая 

конференция ”Психолого-педагогические основы профессиональной подготовки 

будущих специалистов на компетентностной основе”, 28 февраля 2017 г., Украинa, 

Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницкий государственный 

педагогический университет имени Григория Сковороды, c.4-7. 

4. Şevciuc M. Unele aspecte teoretico-metodologice ale cercetării ştiinţifice în domeniul 

psihopedagogiei. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Familia – factor 

existenţial de promovare a valorilor etern-umane. Ed. a II-a, 15-16 mai 2017, Chişinău: 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, p.297-305, ISBN 978-9975-46-325-6. 

4. Materiale/teze la forurile ştiinţifice  

 4.3. conferinţe cu participare internaţională: 

1. Bîrnaz N., Spînu V. Feedback-ul, instrument eficient în procesul de evaluare formativă. 

Rezumate ale comunicărilor Conferinţei Ştiinţifice naționale cu participare internaţională 

,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”, ediţia Științe sociale, 9-10 noiembrie 2017, 
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Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2017, 

p.124-126.  

2. Goraș-Postică V. Necesitatea intensificării parteneriatelor globale pentru consolidarea 

educației în spiritul culturii păcii. Rezumate ale comunicărilor Conferinţei Ştiinţifice 

naționale cu participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”, ediţia Științe 

sociale, 9-10 noiembrie 2017, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău: Centrul 

Editorial-Poligrafic al USM, 2017, p.106-109. 

3. Goraş-Postică V., Guțu SV. Educația incluzivă în Moldova: repere legislativ-reglatorii și 

inegalități perpetuate. Materialele Conferinței Internaționale științifico-practice 

”Experiențe de succes și perspective în incluziune”, 02-03 noiembrie, 2017, organizată de 

Direcția Educație Ungheni și Grădinița incluzivă ”Guguță”. 

4. Guțu Vl. Proiectarea didactică pe unități de învățare în cadrul universitar. Rezumate ale 

comunicărilor Conferinţei Ştiinţifice naționale cu participare internaţională ,,Integrare prin 

Cercetare şi Inovare”, ediţia Științe sociale, 9-10 noiembrie 2017, Universitatea de Stat din 

Moldova, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2017, p.98-102. 

5. Paiu M. Marketingul educaţional universitar: o nouă provocare în contextul declinului 

demografic actual. Rezumate ale comunicărilor Conferinţei Ştiinţifice naționale cu 

participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”, ediţia Științe sociale, 9-10 

noiembrie 2017, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic 

al USM, 2017, p.110-113. 

6. Repida T. Reflecții asupra dezvoltării valorilor morale ale studenților. Rezumate ale 

comunicărilor Conferinţei Ştiinţifice naționale cu participare internaţională ,,Integrare prin 

Cercetare şi Inovare”, ediţia Științe sociale, 9-10 noiembrie 2017, Universitatea de Stat din 

Moldova, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2017, p.113-117. 

7. Șevciuc M. Medierea – strategie de soluționare a conflictelor părinți-adolescenți. 

Rezumate ale comunicărilor Conferinţei Ştiinţifice naționale cu participare internaţională 

,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”, ediţia Științe sociale, 9-10 noiembrie 2017, 

Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2017, 

p.102-106. 

8. Ţurcanu C. Valențele comunicării didactice în realizarea procesului de predare-învățare în 

cadrul învățământului superior. Rezumate ale comunicărilor Conferinţei Ştiinţifice 

naționale cu participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”, ediţia Științe 

sociale, 9-10 noiembrie 2017, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău: Centrul 

Editorial-Poligrafic al USM, 2017, p.130-134. 

5. Studii  ştiinţifice, ediţii documentare 

1. Guțu Vl., Pogolșa L.(coord.), Crudu V. (coord.), Bucun N., Ghicov A., Achiri I., 

Gremalschi A., Velișco N., Goraș M., Gaiciuc V., Lungu C., Ceapa V., Cotovițcaia D., 

Marț V., Ghenciu N., Gînu D., Eftodi A. Cadrul de Referință al Curriculumului Național. 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul și Științe ale 

Educației. Chişinău: Lyceum 2017, p.104, ISBN 978-9975-3157-7-7. 

2. Şevciuc M. (coaut.), Velișco N., (coord.), Bulat G. (coord.), Balan V., Bortă L., Botnari V., 

Eftodi A., Gînu D., Lisnic E., Petrov E., Prițcan V. Educaţie incluzivă. Unitate de curs. 

Ed..rev.și compl. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. 

Chişinău: Tipogrtafia ”Bons Offices”, 2017, 308 p., ISBN 978-9975-87-298-0. 

8. Manuale: 

8.1. manuale pentru învăţământul preuniversitar 

1. Bîrnaz N. (coaut. Leșanu M., Rudic Gh.). Biologie. Manual pentru clasa a XII-a. Chişinău: Editura 

Prut Internaţional, 2017, 176 p. 

9. Ghiduri metodice/metodologice 

1. Bîrnaz N., Bîrsan A., Frunze M. Practica pedagogică. Caiet de sarcini pentru studenți. 

Chişinău: CEP USM, 2017, 50 p. 

2. Guțu Vl (coaut.), Poglșa L. (coord.), Crudu V. (coord.), Bucun N., Ghicov A., Achiri I., 

Paladi O., Goraș M., Lungu C., Gaiciuc V., Ceapa V., Cotovițcaia D., Marin M., Nastas S. 

Evaluarea Curriculumului Școlar. Ghid metodologic. Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării al Republicii Moldova, Institutul și Științe ale Educației, Chişinău: Lyceum 

2017, 76 p, ISBN 978-9975-3157-5-3. 
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X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2017  

 

Analiza teoriilor şi experienţelor privind conceptele de realizare a conexiunii şi continuităţii între 

ciclurile de învăţământ superior din mai multe perspective a permis identificarea şi determinarea unor 

sugestii praxilogice aplicabile învăţământului universitar în contextul principiilor Bologna pentru 

ciclurile licenţa si masterat pe dimensiunile proiectului: politici educaţionale şi instituţionale, 

calificări şi finalităţi, planuri de învăţământ, conţinuturile instruirii, procesul de instruire, stagiile de 

practică.  

Valoarea praxiologica  a conceptului constă în abordarea complexă, pe cele mai importante 

dimensiuni menite să asigure conexiunea şi continuitatea între şi intra cicluri de învăţământ superior 

din perspectiva cadrului calificărilor.  

Metodologia privind asigurarea praxiologica a conexiunii şi continuităţii între ciclurile de 

învăţământ superior se bazează pe articularea implementării raţionale şi consecvente, conectate la 

provocările actuale şi de perspectivă ale societăţii contemporane, a tuturor elementelor 

componente ale fiecărei dimensiuni conceptuale. 

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

anul 2017 (pînă la 300 cuvinte) 

Au fost elaborate sugestii praxiologice cu referire la sistemul de activităţi şi acţiuni privind dimensiunile: 

politici educaţionale şi instituţionale, calificări şi finalităţi, planuri de învăţământ, conţinuturile instruirii, 

procesul de instruire, stagiile de practică. 
Pentru fiecare dimensiune a fost efectuată analiza situaţiei și definite referințe, identificate constrângerile 

privind cadrul praxiologic cu referire la sistemul de activităţi şi acţiuni, definit design-ul, structura şi 

obiectivele cadrului praxiologic. Astfel, pentru politicile educaţionale, sugestiile praxiologice se referă la 

necesitatea adaptării formării profesionale la cerinţelor pieţii muncii şi tehnologiilor avansate, stabilirea 

scopurilor educaţionale clare în termeni de competenţe/standarde, dezvoltarea unei culturi antreprenoriale, 

orientarea formării profesionale spre problemele economice, sociale, culturale (relevanta mondiala a 

educației universitare), implementarea unor mecanisme de selectare a celor mai buni candidați (prin 

instituţionalizarea marketingului educațional), punerea accentului mai mult pe stimularea gândirii studentului 

decât pe capacitatea de acumulare a informației, îmbunătățirea serviciilor de sprijin pentru proiectarea 

carierei, revizuirea/ajustarea specializărilor la Cadrul Naţional al Calificărilor, redimensionarea 

antreprenoriatului (disciplina de studiu, modul, unitate de conținut), direcționarea  cercetării ştiinţifice spre 

soluționarea problemelor sociale, economice, culturale ale ţării. Sugestiile praxiologice la dimensiunea 

calificări şi finalităţi  ţin de identificarea unor acțiuni practice de familiarizare a studenților cu Cadrul 

Naţional al Calificărilor, structurarea mai clara a calificărilor pe cicluri, stabilirea unei conexiuni reale si 

practice dintre competentele profesionale si cerințele Cadrul Naţional al Calificărilor. Se recomandă 

redimensionarea proiectării planurilor pentru învăţămîntul superior în corespundere cu calificările 

prevăzute de Cadrul Naţional al Calificărilor, dar şi cu necesităţile pieţei muncii în continue schimbare. Cu 

referire la conţinuturile instruirii - extinderea gradului de libertate in formarea profesionala prin 

modernizarea planului de învățământ (discipline la alegere, opționale, facultative), stabilirea unor criterii 

privind organizarea conținuturilor de instruire de la un ciclu la altul (liniar, liniar-concentric, concentric), 

identificarea competentelor sociale generale, dar si a celor pe domenii de activitate, solicitate pe piața 

muncii, dar si in viața cotidiana. Stabilirea unor strategii de formare a acestora (Soft Skills). Stabilirea unor 

criterii de optimizare privind ponderea prelegerilor, seminarelor, activităților practice, cercetărilor științifice 

in procesul de formare, identificarea unor strategii de formare in baza de  proiecte, crearea unor mecanisme 

de aplicare mai larga a tehnologiilor e-learning în funcție de specializare, identificarea unor mecanisme de 

conectare a cercetării ştiinţifice problemele pieţei muncii, stabilirea unor instrumente de participare a 

angajatorilor la determinarea tematicii de cercetare științifică – sunt sugestiile praxiologice pentru 

dimensiunea procesul de instruire şi cercetare. Pentru eficientizarea stagiilor de practică se recomandă 

stabilirea mecanismelor privind adaptarea cunoștințelor teoretice la stagiile de practica, valorificarea mai 

eficienta a datelor obținute in cadrul stagiilor de practica, redimensionarea competentelor profesionale 

formate in cadrul stagiilor de practica la ciclurile Licenţă si Master. 

 

XII. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi, etc.) Ministerul Educaţiei, Culturii şi 

Cercetării, instituțiile de învăţământ superior, agenţii economici. 
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Anexa 1.1.  

Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii. 15.817.06.24F.  

Istoricul învăţământului superior din Republica Moldova prin instituţii: Universitatea de Stat din 

Moldova 

 

II. Obiectivele proiectului  

Studierea şi valorificarea evoluţiei învăţământului superior din Republica Moldova prin prisma 

dezvoltării Universităţii de Stat din Moldova  

III. Termenul executării  

2015  - 2018  

IV. Volumul total planificat al finanţării 

(mii lei) 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată ( mii lei) 71,4 mii lei 

(optzeci şi șapte mii una sută lei), 

Executată ( mii lei) 71,4 

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

Departamentul Istoria Românilor, universală şi arheologie. 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

  

 
Nr d/o Numele/Prenumele 

Titlul 

științific 
Funcția în cadrul proiectului 

1 Eremia Ion Dr. hab 
Cerc. ştiinţific principal, director de 

proiect 

2 Cocârlă Pavel Dr.hab.  Cercetător ştiinţific coordonator 

3 Rotaru Liliana Dr.  Cercetător ştiinţific superior 

4 Tomuleţ Valentin Dr.hab Cercetător ştiinţific superior 

5 Junghietu Elena - Cercetător ştiinţific stagiar 

6 Rozmariţă Dana - Laborant âsuperior 

7 Tonu Fiodor - Laborant superior 

8 Ursu Rodica Dr.  Cercetător ştiinţific superior 

 

 

VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2017  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului (150 de  cuvinte) 

  

1. Identificarea şi selectarea 

documentelor din Arhiva 

Naţională a Republicii 

Moldova, Arhiva USM, Arhiva 

Ministerului Educaţiei, Arhiva 

Naţională a României. 

Xeroxarea, fotografierea 

documentelor, culegerea la 

calculator. Valorificarea 

rezultatelor investigațiilor 

științifice în cadrul mesei 

rotunde cu participare 

internațională Sursa istorică 

contemporană: creare, 

depozitare, utilizare. 

În anul 2017 au fost continuate investigațiile în Arhiva 

Naţională a Rerpublicii Moldova,  în arhiva Universităţii de 

Stat din Moldova, Arhiva Universităţii Alecu Russo din 

Bălţi, arhiva Ministerului Educaţiei, Cultirii şi Cercetării, 

Arhiva Organizațiilor Social-Politice din Republica 

Moldova și depistate materiale noi care se referă la istoria 

Universităţii de Stat din Moldova. Documentele respective 

sunt necesare pentru alcătuirea volumului de documente şi 

materiale ce ţin de istoria Universităţii de Stat din Moldova 

preconizat pentru a fi pregătit şi publicat în anul următor, 

2018. Documentele depistate au fost:  parţial xeroxate, 

fotografiate, culese la calculator. Practic procesul de 

colectare, studiere şi clasificare a materialului documentar a 

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

dat pe anul 2017 (conform formei 4 din structura raportului) 

–  

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

1. EREMIA I. La politique – instrument de formation d’une nouvele nation: „La  nation 

civique Moldave”, în Transilvanian Review. Vol. XXVI, Supliment № 2 (2017), p. 119-138 

This publication is covered in the ISI (IF: 0.012:2014; 0.030: 2015), SCOPUS, etc. ISSN: 

1221-1249. IF 0,045. 

2. ROTARU, L. La désidéologisation de l’enseignement supérieur dans la République 

Socialiste Soviétique de Moldavie (RSSM), în Transylvanian Review, vol. XXVI, 

Suppliment No.2 (2017), pp. 101-118. This publication is covered in the ISI (IF: 

0.012:2014; 0.030: 2015), SCOPUS, etc. ISSN: 1221-1249. IF 0,045. 

– articole din reviste naţionale: 

– categoria B 

 

1. EREMIA I. Identitatea românească în dispute contemporane: cazul Lucian Boia şi Vasile 

Stati, În: Studia Universitatis Moldaviae, nr.4 (104) 2017, p.149-161. 

2. ROTARU L. Tentative de implementare a legislației sovietice în școala superioară din RSS 

Moldovenească.1989-1991, În: Tyragetia. s.n. XI [XXVI], nr.2, 2017 , pp. 247-261, 1,55 

c.a. 

3. ROTARU L. Politica de selecție și recrutare a personalului academic în învățământul 

superior din RSS Moldovenească. 1944-1950. În: Studia Universitatis Moldaviae. Științe 

umanistice, Anul X, nr. 4(104), 2017, pp. 123-135, 1,48 c.a. 

4. ТОМУЛЕЦ, В. Политические партии Бессарабского земства (1869-1917).  În: 

Tyragetia. Istorie. Muzeologie. Anuarul Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a 

Moldovei. Serie nouă. Vol. XI (XXVI), nr. 2, Chişinău, 2017, p. 19-30. ISSN 1857-0240 

(În colaborare cu Serghei Sîciov). 

 

– articole în culegeri  

– naţionale 

  

1. TOMULEȚ, V. Istoricul şi profesorul Pavel Cocârlă la venerabila vârstă de 70 de ani. În: 

Destin Românesc (serie nouă). Revistă de istorie şi cultură, Chişinău, 2016, Nr. 4 (98), p. 

142-147, ISSN 1856-1964. (Apărut în 2017) 

2. COCÂRLĂ P. Şcoala ştiinţifică a membrului corespondent Demir Dragnev. În: Membru 

corespondent Demir Dragnev. Bibliografie. Chişinău, 2017 p. 53- 79., (1 c.a.). 

Internaţionale 

1. TOMULEȚ, V. Vocaţia cercetării în opera ştiinţifică a profesorului Demir Dragnev 

(Istoricul Demir Dragnev la venerabila vârstă de 80 de ani). În: Orizonturi medievale şi 

moderne în istoria românilor. Economie, societate, politică, cultură, istoria ştiinţei. În 

onoarea profesorului Demir Dragnev, Chişinău, 2016, p. 12-23, ISBN 978-9975-4116-9-1. 

(Apărut în 2017) 

2. TOMULEȚ, V. Fondarea Universităţii de Stat din Moldova şi tentative de comasare a 

Institutului Pedagogic. În: O istorie multidimensională a carierilor universitare: instituţii, 

reţele sociale, biografii, Chişinău, 2017, p. 58-82, ISBN 978-9975-137-79-9. 

3. ROTARU L. Кадры решают все! Politica de personal în învățământul superior din RSS 

Moldovenească în perioada 1944-1950. În: Istorie, cultură și cercetare. vol. II Editura 

Cetatea de Scaun, 2017, pp. 255-264. 

– Rapoarte publicate 

1. Eremia  Ion, Carol al XII-lea şi suedezii în cronografía moldovenească din secolul al 

XVIII-lea, în Situl istoric “Tabăra regelui Suediei Carol al XII-lea de la Varniţa”. 

Restaurarea memoriei, Ed. Eugen Sava, Elena Ploşniţă, Chişinău, Muzeul Naţional de 

Istorie a Moldovei, 2017, p. 97-112. ISBN ISBN 978-9975-80-903-0; ISBN ISBN 978 

9975-87-250-8. 

2. Eremia Ion, Charles XII and the Swedes in eighteen century Moldovan chronicles, în When  

Sweden was ruled from the Ottoman Empire. Klas Kronberg, Per Sandin & Asa Karlsson 

(ed.), PNP Print, Latvia, 2016, p. 83-91.  ISBN 978-91-86478-51-3. 
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3. Eremia Ion, Un popor împărătesc pe teritoriul Imperiului Rus în secolul al XVIII-lea – 

naţiunea română, în Orizonturi medievale şi moderne în istoria românilor: (economie, 

societate, politică, cultură, istoria ştiinţei): în onoarea profesorului Demir Dragnev, Ed. şi 

red. şt.,: Constantin Manolache, coord.: Sergiu Bacalov, Ion Valer Xenofontov, Chişinău, 

Biblioteca ştiinţifică Centrală „A.Lupan” (Institutul), 2016 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”), 

p. 29-42. ISBN 978-9975-4116-9-1. 

 

–  / Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri  

– naţionale  

1. Ion EREMIA, Despre capitulaţiile Imperiului Otoman cu Polonia şi Rusia în secolul al 

XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea, în Sesiunea ştiinţifică a Departamentului 

Istoria Românilor, Universală şi Arheologie: In memoriam Gheorghe Palade (1950-2016), 

ediţia a 4-a, 28 aprilie 2017. Program. Rezumatele comunicărilor, Editor Aurel Zanoci, 

Chişinău, CEP USM, 2017, p. 52-53. ISBN 978-9975-71-901-8. 

2. ROTARU L. „Foștii” - angajați în sistemul de învățământ superior din RSS Moldovenească 

după 1944. În: Sesiunea științifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală și 

Arheologie, ediția a IV-a. In memoriam Gheorghe Palade (1950-2016), Chișinău, 28 aprilie 

2017; 

3. TOMULEȚ, V. Onomastica românească din ţinutul Hotin potrivit statisticii din 1821. În: 

Sesiunea ştiinţifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală şi Arheologie. Ediţia a 

IV-a. In memoriam Gheorghe Palade (1920-2016). Program. Rezumatele comunicărilor, 

Chişinău, 2017, p. 65, ISBN 978-9975-71-901-8. 

4. TOMULEȚ, V. Ţinutul Hotin în deschierea statistică austriacă din 1788. În: Integrare prin 

cercetare şi inovare. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională. 9-10 

noiembrie 2017. Rezumate ale comunicărilor. Ştiinţe umanistice, Chişinău, 2017, p. 147-

150. ISBN 978-9975-71-567-3. 

5. TOMULEȚ, V. Mărfuri şi monede în comerţul Basarabiei cu guberniile interne ruse în anii 

’20 ai secolului al XIX-lea. În: Colocviul numismatic (VII), Chişinău, 20 noiembrie 2017. 

ISBN 978-9975-71-306-1. 

 

– Internaţionale 

1. EREMIA I. Construcţii identitare în spaţiul est-carpatic: istorie şi contemporaneitate. În: 

Conferinţa internaţională Identităţi etno-confesionale şi reprezentări ale Celuilalt în 

spaţiul est-european: între stereotip şi voinţa de a cunoaşte. 2-5 noiembrie 2017, Iaşi, 

2017, p. 2. 

2. ROTARU L. Rezistență și emulație: corpul didactico-științific din RSS Moldovenească și 

Sesiunea din August a VASHIL (1948). În: Conferința internațională Latinitate. 

Romanitate. Românitate, I ediție, Chișinău, 28-30 septembrie 2017; 

3. ROTARU L. Excluderi profesionale din învățământul superior sovietic: destinul 

profesorului Mihail Volodarskiy. În: Conferința Națională „Comunismul românesc”, ediția 

a VII-a, 30-31 martie 2017, București, România; 

4. ROTARU L. Leme și dileme ale politicii de cadre în școala superioară din RSS 

Moldovenească în primii ani de după reanexare. În:  Conferinţa internaţională „Identități 

etno-confesionale și reprezentări ale celuilalt în spațiul est-european: între stereotip și 

voința de a cunoaște” Iași, 2-5 noiembrie 2017; 

 

X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2017  

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

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

socială, recomandările principale vizând implementarea rezultatelor ştiinţifice aplicative şi a 

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

economiei şi culturii naţionale a  R. Moldova, beneficiarii rezultatelor. 

Rezultatele ştiinţifice obţinute ţin, în primul rând, de  depistarea din arhive a unor noi materiale ce 

ţin de istoria Universităţii de Stat din Moldova, materiale care se referă la întemeierea universităţii, 

comasarea cu institutul pedagogic din Chişinău, deschiderea noilor facultăţi, catedre şi specialităţi. 

O atenţie deosebită s-a acordat problemelor legate de politica de personal în primul deceniu al 

activităţii Universităţii de Stat din Moldova, atitudinea faţă de persoanele care au obţinut studii 
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superioare în România interbelică sau în alte state: angajarea acestora în câmpul muncii şi 

problemele cu care s-au confruntat. Nu a rămas în afara atenţiei şi problemele legate de identitatea 

locuitorilor băştinaşi din fosta RSSM. Materialele descoperite şi concluziile formulate sunt utilizate 

în procesul de predare a cursurilor respective studenţilor din învăţământul superior, prezentarea 

comunicărilor la conferinţele ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi publicarea acestora în reviste 

de specialitate sau în culegeri de studii. 

 

 

 

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

anul 2017 (pînă la 300 cuvinte) 

Au fost identificate şi valorificate mai multe surse documentare, publicate şi inedite referitoare la istoria 

Universităţii de Stat din Moldova, fapt care va documenta substanţial istoria USM, rolul acesteia în sistemul 

ştiinţific şi educaţional superior din Republica Moldova, dar şi pe plan internaţional. Noile materiale 

documentare evidenţiază, prin prisma istoriei USM, istoria învăţământului superior ca parte componentă a 

patrimoniului naţional cultural al R M, contribuie la ridicarea nivelului ştiinţei istorice din Republica 

Moldova şi plasarea acesteia în reţeaua ştiinţifică internaţională în domeniul istoriei ştiinţei şi educaţiei. 

Noile materiale ce ţin de contingentul studenţilor şi cadrelor didactice aruncă o lumină nouă asupra 

problemelor educaţiei tinerei generaţii din perioada sovietică prin intermediul instituţiilor superioare de 

învăţământ. Concomitent materialele documentare atestă cu lux de amănunte ca, atât studenţii, cât şi cadrele 

didactice să nu se abată de la linia partidului comunist. Acei care ignorau linia partidului comunist, studenţi 

şi cadre didactice, erau pedepsiţi până la exmatriculare, studenţi, şi eliberarea din funcţie a cadrelor didactice 

Editarea ulterioară a volumului de documente Istoria Universităţii de Stat din Moldova în documente şi 

materiale  va servi drept sprijin documentar important în realizarea de lucrări cu caracter ştiinţific, 

educaţional şi de popularizare cu referire la istoria învăţământului superior din R M, lucrarea va contribui la 

elucidarea obiectivă a imaginii R M, din punct de vedere al învăţământului superior, pe arena internaţională, 

valorificarea materialului documentar este foarte importantă pentru perfecţionarea educaţiei istorice şi civice 

din ţară. 

 

 

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

Beneficiarul investigaţiilor ştiinţifice este întreaga societate din Republica Moldova şi nu numai. De 

asemenea, cercetările ştiinţifice se bucură de interesul binemeritat, în primul rând al Ministerului Educaţiei, 

culturii şi cercetării,  al corpului didactic şi ştiinţific al Universităţii de Stat din Moldova, precum şi al 

instituţiilor de învăţământ superior din ţară şi de peste hotare, studenţii şi doctoranzii, profesorii de liceu, 

mulţi dintre care au făcut studiile la USM, precum şi toţi acei interesaţi de istoria ştiinţei şi a învăţământului 

superior din Republica Moldova.  
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FIŞELE PROIECTELOR DE CERCETĂRI APLICATIVE  

Anexa 1.1. 

Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Materiale, tehnologii şi produse inovative 

15.817.02.34A Dispozitive optoelectronice şi de înregistrare a informaţiei optice obţinute pe bază 

de materiale semiconductoare multifuncţionale şi de structuri nanolamelare 

II. Obiectivele proiectului  

-Fabricarea celulelor solare cu straturi n
+
CdS-p

-
InP-p

+
InP şi n

+
CdS-n

+
InP-p

-
InP-p

+
InP cu efect de 

câmp la interfaţă cu eficacitatea ≥15% şi asamblarea modului fotovoltaic cu putere 1,0W; 

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

transformării energie solare în energie electrică ≥14%; 

-Optimizarea tehnologiei de creştere a straturilor buferale dintre substrat-strat cu scopul reducerii  

concentraţiei defectelor şi a electronilor din structurile GaN/.../Si şi creşterea straturilor cu reciclare 

termică; 

-Doparea straturilor de GaN/.../Si pentru obţinerea straturilor cu conductibilitate electrică de tip –p; 

-Obţinerea heterojoncţiunelor p-n în straturile de GaN/.../Si, studierea proprietăţilor electrice, şi de 

electro- foto- luminescenţă ale lor; 

-Elaborarea şi asamblarea dispozitivelor optoelectronice pentru cercetarea complexă a obiectelor 

tehnice şi biologice în timp real prin metoda holografiei interferometrice; 

-Elaborarea tehnologiei de obţinere a structurilor nanolamelare de GaTe-CdTe şi GaTe-ZnTe prin 

metoda intercalării atomilor de Cd şi Zn în plăcile de GaTe monocristalin pentru structuri multistrat 

cu efect fotoelectric transversal; 

-Studiul proprietăţilor optice, electroluminescente şi fotoelectrice a structurilor nanolamelare GaTe-

CdTe şi GaTe-ZnTe, cu şi fără puncte interplanare metalice, pentru caracterizarea structurilor 

fotosensibile şi a elementelor electroluminescente şi stabilirea proprietăţilor aplicative ale acestora. 

III. Termenul executării  

1.01.2015-31.12.2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată - 1881,0 (mii lei) Executată – 1881,0 ( mii lei)  

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

Institutul de Cercetare şi Inovare, USM, laboratoarele: 

LCŞ „Fizica semiconductorilor”, 

LCŞ „Înregistrare Fototermoplastică”, 

LCŞ „Fotonica şi Metrologie Fizică”. 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Gorceac Leonid, dr., cerc. şt. coord. 

Colibaba Gleb, dr., cerc. şt. coord. 

Vatavu Sergiu, dr., cerc. şt. coord., director de proiect 

Rotaru Corneliu, f/g, cerc. şt. 

Antoniuc Constantin, f/g, cerc. şt. 

Botnariuc Vasile, dr., cerc. şt. coord. 

Raevschi Simion, dr., cerc. şt. coord. 

Coval Andrei, dr., şef lab. 

Cinic Boris, f/g, cerc. şt. 

Nasedchina Nadejda, f/g, cerc. şt. 

Moldovanu Serghei, f/g, cerc. şt. 

Gagara Liudmila, dr., cerc. şt. sup. 

Prilepov Vladimir, dr., cerc. şt. sup. 

Chiriţa Arcadii, dr., cerc. şt. coord. 

Suman Victor, f/g, cerc. şt. 

Ciornîi Alexei, f/g, Ing.cat.I 

Spoială Dorin, f/g, cerc. şt. 
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18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

Chetruş Petru Ion, dr., cerc. şt. sup 

Caraman Mihail, dr. hab., cerc. şt. princ. 

Gaugaş Petru, dr., cerc. şt. sup. 

Nicorici Valentina, dr., cerc. şt .sup. 

Osadciuc Valeriu, f/g, cerc. şt. 

Evtodiev Igor, dr. hab., cerc. şt. coord 

Dmitroglo Liliana, dr., cerc. şt. 

Untilă Dumitru, dr., cerc. şt. 

Chetruş Petru Mihail, dr., cerc. şt. sup. 

Corşac Oleg, dr., cerc. şt. coord 

Bercu Elena, f/g, cerc. şt. 

Brăileanu Olga, f/g, tehn. cat.II 

Chiriacov Corina, f/g, tehn. cat.II 

Gumaniuc Vasile, f/g, tehn. cat.II 

Neamţu Olga, f/g, tehn. cat.II 

Novenco Sergiu, f/g, tehn. cat.II 

Untilă Carolina, f/g, tehn. cat.II 

Fedorov Vladimir, dr., cerc. şt. sup. 

Melniţchi Iurii, f/g, tehn. cat.II 

Vatavu Elmira, dr., cerc. şt. sup. 

VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2017  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului (150 de  cuvinte) 

1. Obţinerea homo- şi hetero-

joncţiunulor în baza 

substraturilor de InP cu strat 

epitaxial intermediar p
o
InP de 

diferite grosimi. Cercetarea 

proprietăţilor electrice şi 

fotoelectrice a homo- şi 

heterojoncţiunilor din InP şi 

optimizarea grosimii stratului 

intermediar. Obţinerea CF cu 

strat antireflectant în baza 

acestor structuri. 

Au fost obţinute homostructuri de tipul n
+
InP-p

o
InP-p

+
InP 

cu şi fără strat frontal n
+
CdS, precum şi heterostructura de 

tipul n
+
CdS-p

o
InP-p

+
InP, utilizând tehnologiile reacţiilor 

chimice de transport şi în volum cuaziînchis în atmosfera de 

hidrogen. S-a constatat că valorile maxime a parametrilor 

Isc, Ucd şi  revin grosimilor de 3,2…3,8 µm ale stratului 

intermediar şi constituie respectiv 21,25…22,43 mAcm
-2

, 

0,825…0,835 V, şi 12,2...13,0%; 

Au fost studiate dependenţele capacitate-tensiune-frecvenţă 

ale stucturilor n
+
-p

o
-p

+
InP fără şi cu strat frontal de n

+
CdS. 

Parametrii energetici ale HJ n
+
CdS-p

o
InP-p

+
InP depinde şi 

de durata depuneri stratului frontal n
+
CdS şi au valori 

maxime – Isc=27,6 mAcm
-2

, Ucd=0,817 V şi =14,6% 

pentru durata de 1,5 min. Valoarea densităţii curentului de 

scurt circuit poate fi majorată cu 15% în cazul utilizării 

stratului antireflectant SiO2 depus pe stratul frontal nCdS 

(creşterea de la 29,2 mAcm
-2

 la 34,4 mAcm
-2

). 

2. Depunerea straturilor de AlN 

pe substraturi de siliciu cu 

reciclare termică (Depunere 

modulată, cu una ,două, trei 

reciclări), depunerea straturilor 

de AlGaN pe structurile 

obţinute şi a straturilor de 

GaN. 

c) Creşterea straturilor de GaN 

pe structurile AlGaN/AlN… 

AlN/AlN/Si în regimuri 

tehnologice optimizate, 

depunerea straturilor de 

GaN:Zn în a doua etapă, 

cercetarea proprietăţilor fizice 

ale straturilor şi structurilor 

sintetizate. 

Au fost obţinute straturi de nuclearizare, buferale, de AlN 

pe siliciu prin reciclare termică care îmbunătăţesc 

morfologia straturilor de GaN/…/Si.  

La obţinerea nitrurii de galiu dopat cu zinc are loc 

schimbarea mecanismelor de creştere a straturilor, iar 

stoichiometria lor se deplasează spre regiunea concentraţii 

de azot mărite. 
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3. Obținerea straturilor subţiri de 

CdTe dopate cu Sb sau Mn şi 

confecţionarea 

heterojoncţiunilor nCdS-

pCdTe în baza lor. 

Determinarea parametrilor 

electrici şi fotoelectrici  a 

straturilor subţiri de CdS-

CdTe:Sb, CdS-CdTe:Mn şi a 

hetero-joncţiunulor obţinute. 

Obţinerea heterostructurilor 

nCdS-pCdTe:Sb, Mn cu strat 

bufer de CdO şi cercetarea 

proprietăţilor electrice şi a 

efectului fotovoltaic. 

 Au fost crescute monocristalele de Cd1-xMnxTe 

(pentru x=40%) utilizând metoda Bridgman din 

componente elementare de Cd, Mn şi Te folosite ca sursă 

pentru obţinerea prin metoda volumului cvasiînchis a 

heterojoncţiunilor TCO/CdS/Cd1-xMnxTe/Ni. A fost stabilit 

mecanismul evoluţiei randamentului cuantic extern în baza 

modificării structurale a straturilor componente ale 

heterojoncţiunii. Parametrii fotoelectrici maximi pentru 

iluminarea de 100 mW/cm
2
 sunt Ucd=760 mV, Isc=18,97, 

FF=0,56 şi randamentul conversiei fotovoltaice de 12,75%. 

A fost efectuate cercetări focusate pe schimbarea TCO 

existent. 

 Au fost cercetate proprietăţile electrice a 

monocristalelor ZnO:HCl cu concentraţia impurităţii în 

intervalul (120)10
18

 сm
-3

 în intervalul de temperaturi 

19300K stabilindu-se posibilitatea utilizării compusului 

dat în celule solare. A fost stabilit caracterul complex a 

dependenţei de temperatură a efectului Hall şi a fost propus 

modelul de alternativă pentru explicarea datelor 

experimentale ce consideră două zone de conductibilitate şi 

ţine cont de nivelul mic de compensare în ZnO. 

 A fost elaborată tehnologia de creştere a cristalelor 

de ZnO prin intermediul reacţiilor chimice de transport cu 

participarea componentelor HCl+CO, ZnCl2+CO sau 

HCl+C în calitate de agenţi de transport (AT). 

4. Fabricarea şi testarea 

dispozitivului optoelectronic 

de identificare a obiectelor de 

la distanţă 15-25 m prin 

intermediul interferometiei 

holografice. Elaborarea 

metodelor pentru prelucrarea 

grafică a imaginilor a 

obiectelor studiate prin metode 

asistate de calculator. 

Elaborarea tehnologiei şi 

obţinerea straturilor 

fotosensibile a 

semiconductorilor As-Se-S în 

cîmp electrostatic înalt (4-

10kV). 

 A fost elaborat şi asamblat aparatul pentru studierea 

dependenţei spectrale a reflectanţei obiectelor de 

dimensiuni mici (de la 1 mm) la distanţă, care permite 

identificarea obiectelor organice şi anorganice prin 

spectrele de reflectanţa. Elaborarea ulterioară a acestei 

metode implică iluminarea obiectelor cu radiaţie laser sau 

radiaţii UV pentru a excita spectrele luminiscente ale 

obiectelor studiate la distanţa. 

 Au fost studiate procesele de înregistrare a reţelelor 

holografice prin metoda schimbărilor fotostructurale pe 

straturi subţiri As2S3-As2Se3 obţinute in vid la aplicarea 

potenţialului negativ şi pozitiv în diapazonul 4-10 kV. A 

fost stabilit că, sensibilitatea la fotostructurare a starturilor 

subţiri As2S3-As2Se3 obţinute în vid la tensiunea înaltă 

pozitivă este cu 8,5 5 mai mare comparativ straturilor 

obţinute în lipsa cîmpului electrostatic. 

5. Obţinerea structurilor lamelare 

GaTe – CdTe şi GaTe – ZnTe 

ca element de bază pentru 

receptori de radiaţie în 

regiunea UV. 

Caracteristicile optice şi 

fotoluminescente ale lamelor 

monocristaline de GaTe şi a 

structurilor lamelate GaTe – 

CdTe şi GaTe – ZnTe. 

 Au fost obţinute micro- şi nanocompozite GaTe-

ZnTe şi GaTe-CdTe prin tratament termic al 

monocristalelor de GaTe cu reţea monoclinică, în vapori de 

Cd şi Zn. Din măsurări a conductibilităţii electrice şi a 

efectului Hall s-a stabilit tipul p al purtătorilor de sarcină 

majoritari. Au fost crescute monocristale cu concentraţia 

golurilor de ~ 10
15

cm
2
/V·s. S-a determinat energia nivelului 

acceptor, egală cu 110 meV, responsabil de 

conductibilitatea prin goluri a materialului. A fost stabilit 

regimul tehnologic de obţinere a structurilor planare 

compozit GaTe-ZnTe pe substrat de GaTe cu dependenţele 

I – U caracteristice heterojoncţiunilor semiconductoare. 

 A fost stabilit (din analiza spectrelor FL) că 

defectele proprii şi impurităţile (probabil atomi de Ga), 

formează nivele energetice în banda interzisă a cristalitelor 

CdTe şi ZnTe, care sting FL în  aceste cristale. A fost 
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elaborată S-a elaborat tehnologia de obţinere a 

compozitelor micro- şi nanocristaline de tipul GaTe-CdTe 

şi GaTe-ZnTe. S-a demonstrat că formarea cristalitelor 

CdTe şi ZnTe are loc prin transformări de fază la 

temperaturi înalte în compusul GaTe. La formarea 

cristalitelor de CdTe preponderent faza intermediară este 

Ga7Te10, pe când formarea cristalitelor de ZnTe este 

stimulată şi de fază Ga2Te3. 

A fost stabilit că în condiţii atmosferice normale între 

împachetările elementare Te-Ga-Ga-Te intercalează 

moleculele de O2 care în continuare formează doi oxizi cu 

Te (TeO2 şi TeO3). Oxizii respectivi deformează celula 

elementară a compusului GaTe, formând stări energetice 

care determină structura spectrului FL. Prezenţa oxidului 

TeO2 atât în monocristalele primare, cât şi în compozitele 

GaTe-CdTe şi GaTe-ZnTe a fost stabilită prin măsurători 

XRD şi Raman. 

A fost adoptată metoda reflexiei difuze complete la 

cercetarea tranziţiilor optice bandă-bandă în materialele 

difuze. Din analiza spectrelor funcţiei Kubelka-Munk, s-a 

stabilit prezenţa cristalitelor de CdTe şi ZnTe în compusul 

de bază GaTe. Totodată, din analiza spectrelor Raman s-a 

stabilit prezenţa clusterelor de Te în compozitele studiate. 

A fost stabilită diagrama stărilor de captură proprii în 

cristalele GaTe şi a celor induse prin tratament termic al 

acestui compus în vapori de Cd şi Zn din analiza LST 

Din măsurări structurale, proprietăţi optice, luminescente, 

vibraţionale, cât şi electrice s-a stabilit aria parametrilor, 

optimizarea cărora este necesară pentru obţinerea 

heterostructurilor GaTe-CdTe şi GaTe-ZnTe cu  

fotosensibilitate într-un interval larg de energii. 

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

dat pe anul 2017 (conform formei 4 din structura raportului)  

LISTA 

lucrărilor publicate în anul 2017 în cadrul proiectului ”Dispozitive optoelectronice şi de înregistrare a 

informaţiei optice obţinute pe baza de materiale semiconductoare multifuncţionale şi de structuri 

nanolamelare” 

 

Lista publicaţiilor se prezintă în ordine alfabetică şi va fi structurată separat  

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

1) CARAMAN, I.; EVTODIEV, S.; UNTILA, D.; PALACHI, L.; SUSU, O.; EVTODIEV, I.; KANTSER, 

V. Optical and photovoltaic properties of planar structures obtained by thermal annealing of Ga2S3 plates 

in Zn vapors Physica Status Solidi A: Applications and Materials Science, p. 1700808 (1-6), 

https://doi.org/10.1002/pssa.201700808. (IF=1.775) 

2) CHIRITA, A.; DIMOV, F.; KUKHTAREV, N. Thermal lens effect and fluorescence of motor oil 

investigated by holographic method. Journal of Nonlinear Optical Physics and Materials, 2017, 26(4), 

1750046-8. (IF=1.000) 

3) COLIBABA, G.V. A novel approach to the calculation of the charge carrier mobility and Hall factor for 

semiconductor materials. Journal of Physics and Chemistry of Solids. 2018 in press (IF: 2.059) 

4) COLIBABA, G.V. Halide-oxide carbon vapor transport of ZnO: novel approach for unseeded growth of 

single crystals with controllable growth direction. Journal of Physics and Chemistry of Solids. 2018 in 

press (IF=2.059) 

5) UNTILA, D.; EVTODIEV, I.; CARAMAN, I.; SPALATU, N.; DMITROGLO, L.; CARAMAN, M. 

Optical and photoelectrical properties of nanolamellar structures obtained by thermal annealing of InSe 

plates in Zn vapours. Physica Status Solidi A: Applications and Materials Science, Acceptat. (IF=1.775) 

6) VATAVU, S.; VON MORZÉ, N.; WIESNER, S.; MORAS, S.; HINRICHS, V.; GASIOROWSKI, J.; 

ZAHN, D.R.T.; LUX-STEINER, M.C.; RUSU, M. CuInSe2 nanostructures prepared by chemical close-

https://doi.org/10.1002/pssa.201700808
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spaced vapor transport for hybrid photovoltaic devices. Thin Solid Films, Elsevier, 2017, 6333, 185-192. 

(IF=1.879) 

 

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

1) CHIRITA, A.; KUKHTAREV, N.; DIMOV, F. Detection of thin oil films on water surface from a 

remote distance when fluorescence is excited by 447nm laser light. Journal of Optoelectronics and 

Advanced Materials. 2017, 19(3-4), 184-188 (IF=0.449) 

2) PRILEPOV, V.; GASHIN, P.; POPESCU, M.; ZALAMAI, V.; SPOIALA, D.; KETRUSH, P.; 

NASEDCHINA, N. Studies of vanadium and vanadium oxide based nanocomposite structures. Journal 

of Optoelectronics and Advanced Materials. 2017, 19(5-6), 400-405 (IF=0.449) 

 

articole din alte reviste editate în străinătate,  

1) EVTODIEV, S.; CATARAGA, O.; GURĂU, N.; UNTILA, D.; CARAMAN, M. Posibilităţi de 

măsurare a nano-urmelor. Măsurarea constantelor optice ale straturilor şi ale structurilor nanometrice 

din substanţe organice şi neorganice. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Seria Studia Iurisprudentia, 

2017, 2, 221-228. doi: 10.24193/SUBBiur.62(2017).2.13. 

 

– articole din reviste naţionale: 

– categoria B,  

1) BOTNARIUC, V.; GAGARA, L.; GORCEAC, L.; CINIC, B.; COVAL, A.; RAEVSCHI, S.; ROTARU, 

C. Cercetarea capacităţii şi conductibilităţii electrice ale joncţiunilor din p-InP. Studia Universitatis 

Moldaviae, Seria „Știinţe exacte şi economice”, 2017, nr. 2, 54-57. ISSN 1857-2073. 

2) EVTODIEV, I.; UNTILA, D.; EVTODIEV, S.; CARAMAN, I.; GASHIN, P.; DMITROGLO, L.; 

ROTARU, I.; KANTSER, V.
. 

Structural and optical properties of composites containing A
III

B
VI

 and 

A
II
B

VI
 semiconductors. Moldavian Journal of the Physical Sciences, 2017, 16(3-4), p. 219. ISSN 1810-

648X. 

3) UNTILA, D.; EVTODIEV, I.; CARAMAN, I.; KANTSER, V.; SPALATU, N.; DMITROGLO, L.; 

EVTODIEV, S.; SPOIALĂ, D.; ROTARU, I.; GAȘIN, P. Growth and characterization of Eu doped 

GaSe single crystals by XRD and Raman spectroscopy. Studia Universitatis Moldaviae - Seria Știinţe 

Exacte şi Economice. 2017, nr. 2, p. 62-68. ISSN 1857-2073. 

4) ПРИЛЕПОВ, В.; ЧЕРНЫЙ, А.; ЗАЛАМАЯ, В.; СПОЯЛЭ, Д.; КИРИЦА, А. Некоторые 

релаксационные характеристики воды, активированной при помощи нанокомпозитных структур 

на основе ванадия и его оксидов. Studia Universitatis Moldaviae-Seria Știinţe Exacte şi Economice, 

2017, nr. 2, p. 69-72. ISSN 1857-2073. 

 

– articole în culegeri (naţionale / internaţionale), 

1. DMITROGLO, L.; CARAMAN, I.; UNTILA, D.; EVTODIEV, S.; EVTODIEV, I. Nanocomposites and 

nanostructures with AIIIBVI semiconductors and oxides for optoelectronic devices and receptors of 

greenhouse gases. Proceedings of francophone multidisciplinary colloquium on materials, environement 

and electronics (PLUMEE 2017), Alma Mater Publishing House, 2017, Bacău, România, p. 25-28. ISSN 

(ISSN-L) 2343-9092. 

2. PLESCO, I.; STROBEL, J.; SCHÜTT, F.; GORCEAC, L.; CINIC, B.; HIMCINSCHI, C.; MISRA, Y. 

K.; KIENLE, L.; ADELUNG, R.; TIGINYANU, I. Fabrication and characterization of flexible composite 

material based on Aerographite/InP micro-nanostructures. Proceeding of The 9
th
 International Conference 

“Microelectronics and Computer Science” & The 6
th
 Conference of Physicists of Moldova. Chişinău, 

Moldova, October 19-21, 2017. p. 25-28. ISBN 978-9975-4264-8-0. 

 

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

(naţionale / internaţionale), 

1. BARBU, M.; CARAMAN, M. Analiza compoziţională a produselor din struguri prin măsurări a 

spectrelor de difuziune Raman. „Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti (Ediţia a XXI-

a, etapa II). Atelierul „Fizica”, 2 martie 2017, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău. Program, p. 

2. 

2. BOTNARIUC, V.; COVAL, A.; GAUGAȘ, P.; KETRUSH, P.; RAEVSCHI, S.; ROTARU, C. 

Zn2SnO4 nanodimensional layers, growth at 300-400C by spray method. 4
th
 Central and Eastern 

European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC 4), 28-31 August 2017, 

Chişinău, Moldova. Book of Abstracts, p. 302. ISBN 978-3-940237-47-7 
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3. BOTNARIUC, V.; GORCEAC, L.; RAEVSCHI, S.; SPALATU, N. AIII-N layers deposited on Silicon 

by the HVPE method with polymerized nitrogen traces (pN). 4
th
 Central and Eastern European 

Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC 4), 28-31 August 2017, Chişinău, 

Moldova. Book of Abstracts, p. 311. ISBN 978-3-940237-47-7 

4. BRĂILEANU, O.; EVTODIEV, I. Caracteristici spectrale şi aplicaţii radiative ale mercurului. 

„Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti (Ediţia a XXI-a, etapa II). Atelierul „Fizica”, 2 

martie 2017, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău. Program, p. 3. 

5. CARAMAN, I.; EVTODIEV, S.; UNTILA, D.; PALACHI, L.; SUSU, O.; EVTODIEV, I.; KANTSER, 

V. Optical and photovoltaic properties of planar structures obtained by thermal annealing of Ga2S3 

plates in Zn vapors. E-MRS Spring Meeting 2017, Symposium E ”Advanced inorganic materials and 

structures for photovoltaics”, p. E-9, Poster E. PI.25. 

6. CHIRUȚA, C.; EVTODIEV, I. Interacţiunea radiaţiei termice cu organismele. Conferinţa ştiinţifică 

studenţească interuniversitară (Ediţia a VI-a) Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene 

„Constantin Stere”. Program, p.  

7. CHIRUȚA, C.; EVTODIEV, I. Radiaţia termică a corpului absolut negru. „Sesiunea naţională de 

comunicări ştiinţifice studenţeşti (Ediţia a XXI-a, etapa II). Atelierul „Fizica”, 2 martie 2017, 

Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău. Program, p. 2. 

8. CINIC, B.; COVAL, A.; GAGARA, L.; GORCEAC, L.; KETRUSH, P.; ROTARU, C. InP 

photovoltaic cells: results and comparison. 4
th
 Central and Eastern European Conference on Thermal 

Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC 4), 28-31 August 2017, Chişinău, Moldova. Book of Abstracts, 

p. 306. ISBN 978-3-940237-47-7 

9. COLIBABA, G.V. Temperature influence on the chemical mass transport rate of ZnO. 4
th
 Central and 

Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC 4), 28-31 August 

2017, Chişinău, Moldova. Book of Abstracts, p. 304. ISBN 978-3-940237-47-7 

10. COLIBABA, G.V. Temperature influence on the doping efficiency by various metals for CVT ZnO 

crystals. 4
th
 Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-

TAC 4), 28-31 August 2017, Chişinău, Moldova. Book of Abstracts, p. 303. ISBN 978-3-940237-47-7 

11. COVAL, A.; BOTNARIUC, V.; GASIN, P.; GORCEAC, L.; KETRUSH, P.; CINIC, B.; RAEVSCHI, 

S. InP photovoltaic cells with nanometric layers. Abstract Book of the International research and 

practice conference: Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-2017), 23-26 August 2017, 

Chernivtsi, Ukraine, p. 159. 

12. COVAL, A.; BOTNARIUC, V.; GAUGASH, P.; GORCEAC, L.; KETRUSH, P.; RAEVSKI, S.; 

ROTARU, C. ZnO, Zn2SnO4 thin layers growth by pulverization method and investigation of their 

electrical and optical properties. Abstract Book of the International research and practice conference: 

Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-2017), 23-26 August 2017, Chernivtsi, Ukraine, p. 160. 

13. EVTODIEV, I.; CARAMAN, I.; KANTSER, V.; EVTODIEV, S.; GAȘIN, P.; SPRINCEAN, V.; 

DMITROGLO, L.; ZASAVIȚCHI, E.; UNTILA, D.; CARAMAN, M. Proprietăţi optice ale 

compozitului Ga2O3-Ga2S3. Proceeding of The 9
th
 International Conference “Microelectronics and 

Computer Science” & The 6
th
 Conference of Physicists of Moldova. Chişinău, Moldova, October 19-

21, 2017. p. 525. ISBN 978-9975-4264-8-0. 

14. EVTODIEV, I.; CARAMAN, I.; UNTILA, D.; EVTODIEV, S.; DMITROGLO, L.; SPOIALĂ, D.; 

CARAMAN, M.; ROTARU, I.; GAȘIN, P.; KANTSER, V. Luminescenţa nanocompozitelor din 

calcogenuri de Ga, In şi Zn. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin 

cercetare şi inovare”, 9-10 noiembrie 2017, Rezumate ale comunicărilor, Secţia „Știinţe ale naturii şi 

exacte. Știinţe economice”, USM, Chişinău, 2017, p. 211-214, ISBN 978-9975-71-929-2. 

15. EVTODIEV, S.; CARAMAN, I.; UNTILA, D.; CARAMAN, M. Thermal transformations of the 

optical constants of petroleum products films on the water surface. 4
th
 Central and Eastern European 

Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC 4), 28-31 August 2017, Chişinău, 

Moldova. Book of Abstracts, PS1.75, p. 255. ISBN 978-3-940237-47-7. 

16. EVTODIEV, S.; DMITROGLO, L.; EVTODIEV, I.; GURĂU, N.; POPOVICI, T.; CARAMAN, M. 

Irreversible thermal transformations of optical constants of petroleum compounds thin layers on the 

metal surfaces. 4
th
 Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry 

(CEEC-TAC 4), 28-31 August 2017, Chişinău, Moldova. Book of Abstracts, PS1.74, p. 254. ISBN 978-

3-940237-47-7. 

17. NEAMŢU, O.; CARAMAN, M. Spectre optice a filmelor monocristaline de GaS cu grosimi 

micrometrice. „Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti (Ediţia a XXI-a, etapa II). 

Atelierul „Fizica”, 2 martie 2017, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău. Program, p. 3. 
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18. RAEVSCHI, S.; SPALATU, N.; GORCEAC, L.; BOTNARIUC, V. Straturi de AlN crescute pe siliciu 

prin metoda reacţiilor chimice de transport cu urme de azot polimerizat. Proceeding of The 9
th
 

International Conference “Microelectronics and Computer Science” & The 6
th
 Conference of Physicists 

of Moldova. Chişinău, Moldova, October 19-21, 2017. p. 456. ISBN 978-9975-4264-8-0. 

19. SPRINCEAN, V.; CARAMAN, I.; UNTILA, D.; VATAVU, E.; EVTODIEV, I.; TIGINYANU, I. 

Thermal analysis of the composition of gallium and sulphur oxides obtained by thermal oxidation of 

gallium (III) sulphide. 4
th
 Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and 

Calorimetry (CEEC-TAC 4), 28-31 August 2017, Chişinău, Moldova. Book of Abstracts, PS2.24, p. 

312. ISBN 978-3-940237-47-7. 

20. SPRINCEAN, V.; VATAVU, E.; EVTODIEV, I. Tehnologia de obţinere, compoziţia şi 

fotoluminescenţa nanocompozitului Ga2S3-Ga2O3. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare 

internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, 9-10 noiembrie 2017, Rezumate ale comunicărilor, 

Secţia „Știinţe ale naturii şi exacte. Știinţe economice”, USM, Chişinău, 2017, p. 203-205, ISBN 978-

9975-71-929-2. 

21. UNTILA, C. Spectre optice ale filmelor din semiconductori lamelari de tipul GaSe. În: Sesiune de 

comunicări ştiinţifice studenţeşti. Rezumatele comunicărilor. Ch.: CEP USM, 2017. p. 77-79. ISBN 

978-9975-71-895-0. 

22. UNTILA, C.; CARAMAN, M. Spectrele optice ale filmelor din semiconductori lamelari de tipul GaSe. 

„Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti (Ediţia a XXI-a, etapa II). Atelierul „Fizica”, 2 

martie 2017, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău. Program, p. 2. 

23. UNTILA, D.; EVTODIEV, I.; CARAMAN, I.; SPALATU, N.; DMITROGLO, L.; CARAMAN, M. 

Optical and photoelectrical properties of nanolamellar structures obtained by thermal annealing of InSe 

plates in Zn vapors. E-MRS Spring Meeting 2017, Symposium N ” Semiconductor nanostructures 

towards electronic and opto-electronic device applications-VI”, p. N-20, Poster N 15.46. 

24. ГАГАРА, Л.; ГОРЧАК, Л.; РОТАРУ, К.; ЧИНИК, Б.; БОТНАРИУК, В.; РАЕВСКИЙ, С.; 

КОВАЛЬ, А. Емкость на основе p-n переходов на основе InP. Conferinţa ştiinţifică naţională cu 

participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, 9-10 noiembrie 2017, Rezumate ale 

comunicărilor, Secţia „Știinţe ale naturii şi exacte. Știinţe economice”, USM, Chişinău, 2017, p. 211-

214, ISBN 978-9975-71-929-2. 

 

Brevete de invenţii: 

1. BOTNARIUC, V.; CINIC, B.; COVAL, A.; GAȘIN, P.; GORCEAC, L.; RAEVSCHI, S. Procedeu de 

creştere a structurii n
+
-p-p

+
InP pentru celule solare. Hotărîre de acordare a brevetului de invenţie: 

nr.8754 din 2017.06.21. 

2. CHIRIŢA, A.; BULIMAGA, T.; PRILEPOV, V. Metodă de identificare a peliculelor subţiri de produse 

petroliere conform spectrului fotoluminescenţei la distanţă. Hotărîre de acordare a brevetului nr.8771 din 

2017.06.26 

3. COLIBABA, G.V. Procedeu de obţinere a monocristalelor de ZnO din faza gazoasă fără germene. 

Brevent de invenţie (a publicat) 2017-07-27. 

4. COLIBABA, G. V., INCULEŢ, I., GONCEARENCO, E. Procedeu de obţinere a monocristalelor de 

ZnO din faza gazoasă fără germene. Brevent de invenţie MD 4455. 2017 

5. COLIBABA, G. V., INCULEŢ, I., GONCEARENCO, E. Procedeu de obţinere a monocristalelor de 

ZnO din faza gazoasă. Brevent de invenţie (a publicat) 2017-05-19 

 

Cerere de brevete de invenţii: 

1. BOTNARIUC, V.; COVAL, A.; GORCEAC, L.; RAEVSCHI, S. Procedeu de majorare a eficienţei 

celulelor fotovoltaice p
+
InP-p

-
InP-n

+
CdS. Cerere de brevet de invenţie: nr.depozit: a 2017 0092, data 

depunerii: 2017.10.18. 

 

Participarea la expoziţii internaţionale 

1. BOTNARIUC, V.; CINIC, B.; COVAL, A.; GAȘIN, P.; GORCEAC, L.; RAEVSCHI, S. Procedure for 

the growth of the n
+
-p-p

+
InP structure by HVPE method for solar cells. The XXI-th International Salon of 

Research, Innovation and Technological Transfer INVENTICA 2017 Iasi, Romania, June 28-June 30, 

2017. Diploma: GOLD MEDAL INVENTICA 2017. 

2. BOTNARIUC, V.; CINIC, B.; COVAL, A.; GORCEAC, L.; RAEVSCHI, S. Celulă fotovoltaică CBI a 

2016 0074. Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii PRO INVENT, DIPLOMA DE 
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EXCELENȚĂ ȘI MEDALIA DE AUR CU MENȚIUNE SPECIALĂ decernată la Salonul “INVENTICA” , 

Iaşi, 30 iunie 2017. 

3. BOTNARIUC, V.; CINIC, B.; COVAL, A.; GORCEAC, L.; RAEVSCHI, S. Celule fotovoltaice cu 

joncţiuni din InP. Expoziţia Internaţională Specializată “INFOINVENT” Ediţia a XV-a Agenţia de Stat 

pentru proprietatea intelectuală a Republicii Moldova 15-18 noiembrie 2017, Chişinău, Republica 

Moldova. DIPLOMĂ MEDALIA DE AUR.  

4. CHIRITA, A..; BULIMAGA, T.; PRILEPOV, V. Metodă de identificare a peliculelor subţiri de produse 

petroliere conform spectrului fotoluminescenţei la distanţă. Medalie de argint, “INFOINVENT 2017”, 

Chişinău, Moldova, 15-18 Noembrie 2017. 

 

Teze de doctor susţinută în perioada de referinţă: 

1. Dumitru Untila, tema: Structuri nanolamelate din semiconductori stratificaţi cu funcţionalităţi optice 

şi fotoelectrice avansate; Conducător ştiinţific: Valeriu Canţer doctor habilitat, profesor universitar, 

Institutul de Inginerie Electronica şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" AŞM; Consultant ştiinţific: Igor 

Evtodiev doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova 

Teza a fost susţinută pe 7 aprilie 2017; Teza a fost aprobată de CNAA pe 31 mai 2017. 

 

X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice aplicative obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2017 

În cadrul proiectului au fost obţinute în condiţie de laborator structuri n
+
CdS-p

o
-p

+
InP și n

+
-p

o
-

p
+
InP şi ITO-CdS-CdxMn1-xTe-Ni ce vor sta la baza producerii în masă a celulelor solare cu 

randamentul 17% şi 13% respectiv. Cercetările efectuate dau posibilitatea de a pune baza 

tehnologiei eficiente de conversie a energiei solare în energie electrică. 

Au fost obţinute straturi de nuclearizare, buferale, de AlN pe siliciu prin reciclare termică care 

îmbunătăţesc morfologia straturilor de GaN/…/Si. Această tehnologie stă la baza preparării 

joncţiunilor p-n pentru diode de luminiscenţă în regiunea roşu-UV precum şi în spintronică. 

A fost elaborată tehnologia de creştere a cristalelor de ZnO prin intermediul reacţiilor chimice 

de transport cu participarea componetelor HCl+CO, ZnCl2+CO sau HCl+C în calitate de agenţi de 

transport stabilindu-se posibilitatea utilizării compusului dat în celule solare şi în alte dispozitive 

optoelectronice. 

A fost elaborat şi asamblat aparatul pentru studierea dependenţei spectrale a reflectanţei 

obiectelor de dimensiuni mici (de la 1 mm) la distanţă, care permite identificarea obiectelor 

organice şi anorganice prin spectrele de reflectanţa. 

A fost elaborată tehnologia de obţinere a heterojoncţiunilor din materiale cu randament 

energetic cel mai înalt de conversie a radiaţiei solare. Totodată, au fost obţinute micro- şi 

nanocompozite de tipul CdTe-GaTe-Ga şi  ZnTe-GaTe-Ga cu randament înalt al luminescenţei în 

diapazonul UV-IR, care îmbină proprietăţile atât ale compuşilor din compozit, cât şi ale structurilor 

cu dimensionalitate redusă. Compozitele obţinute sunt materiale cu permitivitate dielectrică înaltă 

(ε ≥ 1,5). Îmbinarea proprietăţilor optice, electrice, luminescente şi dielectrice avansate, odată cu 

proprietăţile structurilor cu dimensionalitate redusă pot forma baza unor dispozitive ale 

nanoelectronicii moderne. 

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 instituţii şi în întreprinderi . 

 

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

anul 2017 (pînă la 300 cuvinte) 

 

Studiul caracteristicilor I-U,C-U-F-Gp pentru structurile n
+
CdS-p

o
-p

+
InP și n

+
-p

o
-p

+
InP a permis 

optimizarea grosimii stratului epitaxial intermediar p
o
 ce constituie 3,2…3,8 µm și a stratului frontal n

+
CdS – 

durata de depunere 1,5 min. CF cu structura n
+
CdS-p

o
-p

+
InP și cu  grosimile straturilor indicate optimizate au 

eficiența de 14,6%, iar utilizarea stratului antireflectant SiO2 sporește eficiența cu 10%. 

Prin metoda reacțiilor chimice de transport în sistemul H2-NH3-HCl-Al-Ga cu reciclarea termică au fost 

obținute straturi de GaN pe Si(111) cu proprietăți avansate. 

Au fost crescute monocristalele de Cd1-xMnxTe (pentru x=40%) – sursă pentru stratul fotosensibil al 

heterojoncţiunii ITO-CdS-CdxMn1-xTe-Ni, care fiind obţinute prin volum cvasiînchis au parametrii 

fotoelectrici maximi la 100 mW/cm
2
 – Ucd=760 mV, Isc=18,97, FF=0,56 şi randamentul conversiei 

fotovoltaice de 12,75%. 
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Au fost cercetate proprietăţile electrice a monocristalelor ZnO:HCl în intervalul de temperaturi 

19300K stabilindu-se posibilitatea utilizării compusului dat în celule solare. A fost stabilit caracterul 

complex a dependenţei de temperatură a efectului Hall şi a fost propus modelul de alternativă pentru 

explicarea datelor experimentale ce consideră două zone de conductibilitate şi ţine cont de nivelul mic de 

compensare în ZnO. A fost elaborată tehnologia de creştere a cristalelor de ZnO prin intermediul reacţiilor 

chimice de transport cu participarea componetelor HCl+CO, ZnCl2+CO sau HCl+C în calitate de agenţi de 

transport. 

A fost elaborat şi asamblat aparatul pentru studierea dependenţei spectrale a reflectanţei obiectelor de 

dimensiuni mici (de la 1 mm) la distanţă, care permite identificarea obiectelor organice şi anorganice prin 

spectrele de reflectanţa. Elaborarea ulterioară a acestei metode implică iluminarea obiectelor cu radiaţie laser 

sau radiaţii UV pentru a excita spectrele luminiscente ale obiectelor studiate la distanţa. Elaborarea 

tehnologiei de obţinere a straturilor subţiri de semiconductori fotosensibili sistemei As-Se-S în câmp 

electrostatic de tensiune înaltă (până la 10 kV) permite schimbarea proprietăţilor optoelectrice ale acestora în 

procesul de evaporare în vid. Au fost studiate procesele de înregistrare a reţelelor holografice prin metoda 

schimbărilor fotostructurale pe straturi subţiri 50%at.As2S3: 50%at As2Se3 obţinute in vid la aplicarea 

potenţialului negativ şi pozitiv în diapazonul 4-10 kV. 

Au fost obţinute materiale neorganice nanostructurate, compuse din micro- şi nanocristalite din 

semiconductorii CdTe, ZnTe, GaTe cu nanocristalite metalice distribuite aleatoriu, cu proprietăţi de 

semiconductori, caracteristice materialelor componente sub fomă de formaţiuni cu dimensionalitate redusă. 

S-a stabilit, că prezenţa în compozit a cristalitelor cu proprietăţi fizice anizotrope, aranjate ordonat, cât şi a 

nanocristalitelor metalice, determină anizotropia proprietăţilor electrice, fotoelectrice şi permitivitatea 

dielectrică mult mai mare faţă de acest parametru în semiconductorii primari. Compozitele elaborate sunt 

materiale cu randament înalt al luminescenţei în diapazonul vizibil-IR apropiat. 

A fost elaborată tehnologia de obţinere a heterojoncţiunilor GaTe cu strat microcristalin de CdTe cu 

caracteristici bine ajustate la spectrul radiaţiei solare la suprafaţa Pământului, iar prezenţa elementelor 

chimice Cd şi Te determină stabilitatea caracteristicilor termice la radiaţii ionizante. 

 

 

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

Întreprinderile şi institutele de cercetare ştiinţifică, care se ocupă de elaborarea dispozitivelor electronice şi 

optoelectronice. 
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Anexa 1.1.  

Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Materiale, tehnologii şi produse innovative, 50.07.   
15.817.02.35A. Elaborarea procedeelor de epurare a apelor reziduale de poluanţi greu 

bipodegradabili şi compoziţia, autopurificarea chimică, posibilităţi de valorificare a apelor din 

bazinul Nistrului de jos. 

II. Obiectivele proiectului  

- Sa se stabilească parametrii fizico-chimici a proceseolor de electroflotare, coagulare si oxidare 

catalitică; 

- Sa se optimizeze procesul de înlăturare a agenţilor de fixare din soluţii model şi ape reziduale 

textile prin aplicarea metodelor fizico-chimice combinate; 

- Sa se optimizeze procesul de diminuare a coloranților directi, activi si substanțele auxiliare din 

influienții textile; 

- Cercetarea procesului combinat defermentare și pretratare a biomasei lignocelulozice greu 

biodegradabile, prin utilizarea proceselor de dezintegrare și hidroliză, aplicarea cămpului 

electromagnetic, efectului de cavitație, cu introducrea preparatului catalitic fito-enzimatic de 

componență mixtă, în vederea ridicării  eficacitatea degradării compuşilor celulozici și a 

îmbunătățirii parametrilor procesului de obținere a biogazului și tratătii apelor uzate; 

- Sa se determine mecanismele proceselor de autopurificare a apelor naturale prin transformările 

redox catalitice şi dinamica sezonieră a compoziţiei chimice şi a stării redox a apelor Nistrului 

de jos si afluenţilor lor. 

 

III. Termenul executării  

2015-2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

(mii lei) 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

859,7 mii lei Executată 859,7 ( mii lei) 

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

LCŞ „Redox procese și tehnologii avansate în apă, produse cosmetice, farmaceutice și alimentare 

LCŞ Chimie ecologică 

Centrul de Cercetăti Științifice în Chimie Aplicată și Ecologică 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

1 Gonța Maria, cercet. științ.principal, director de proiect. 

2 Gladchi Viorica, cerc. științ.coord. 

3 Covaliov Victor, cercet. științ.coord. 

4 Matveevici Vera, cercet. științ.sup 

5 Nenno Vladimir, cercet. științ.sup. 

6 Goreaceva Nelli, cerc.ştiinț.sup. 

7 Bobeica Valentin, cercet. științ.sup. 

8 Bunduchi Elena, cercet. științ.sup. 

9 Borodaev Ruslan, cercet.ştiint.sup. 

10 Mocanu Larisa, cercet.științ. 

11 Covaliova Olga, cercet.științ.sup. 

12 Craciun Alexandr, cercet. științ.sup. 

13 Cotovaia Aliona, cercet. științ. sup. 

14 Albert Boris, inginer coord. 

15 Blonschi Vladislav, cercer.științ.stag. 

16 Gherasim Cristina, cercer.științ.stag. 

17 Vlascenco Sergiu, lab.  
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18 Porubin Veronica, cercer.științ.stag. 

19 Ceban Lilia, ing.coord. 

20 Tobultoc Elena, inginer cat. 2 

21 Ciobanu Viorica, inginer cat. 2 

 

VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2017  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în 

cadrul proiectului (150 de  cuvinte) 

  

1.      Studiul proceselor de înlăturare a 

agenţilor de fixare din soluţii model şi 

ape reziduale textile prin metode de 

electroflotare cu gaze electrolitice în 

celula cu anozi insolubili şi coagulare, 

în funcţie de diferiţi parametri fizico-

chimici, în combinaţie cu oxidarea 

consecutivă şi adsorbţia. 

Au fost studiate sisteme model ce contin agenți de 

fixare, coloranti activi, directi si etilenglicol. Pentru 

înlaturarea  agenților de fixare și epurarea apelor 

reziduale textile, s-au aplicarea metode fizico-

chimice combinate, care includ metode de 

concecentrare și mineralizare a poluanților 

organici. A fost optimizat procesul de epurare al 

sistemelor model cu o eficiență  de 90,0-95,0 %. 

2. Elaborarea schemelor tehnologice de 

pregătire a biomasei vegetale pentru 

tehnologia de obţinere a biogazului. 

Selectarea  echipamentului pentru 

dezintegrarea biomasei. 

Elaborarea şi asamblarea instalaţiei de 

laborator pentru tratarea biomasei 

vegetale şi testarea procesului de 

fluidizare magnetică a biomasei într-un 

câmp magnetic rotitor. 

Identificarea tipurilor noi de biomasă 

ce conțin substanțe biologic active ce 

posedă funcțiile fito-catalizatorilor 

naturali.  

Studiul compoziției sedimentului 

format în urma procesului de 

fermentare cu indentificarea căilor de 

utilizare a lui în calitate de fertilizant al 

solului.   

 

 

Au fost elaborată schema tehnologică și selectat 

echipamentul de preprocesare a biomasei vegetale 

pentru obținerea biogazului. 

A fost testat procesul de omogenizare a biomasei 

lignocelulozice amestecate cu borhot și bălegar, cu 

aplicarea principiului de cavitaţie 

electrohidrodinamică. Prin această, se ridică 

conţinutul CH4 în biogaz cu 10-12%.   

A fost propus un procedeu nou de stimulare 

biochimică  a fermentării metanogene a biomasei 

greu degradabile, cu introducerea  preparatului 

mixt, ce conține biocatalizatorul  enzimic – 

celulază (1·10
-2 

÷ 5·10
-1

) şi fitocatalizatorul – 

rutozidă  (1·10
-5

 ÷ 1·10
-3

), g/kg substrat organic 

uscat. Au fost determinate condiţii optime a 

procesului: regimul mezofil, 32°C și pH 6,5-7,5. 

Rata digestiei a biomasei s-a mărit în 2,2 ÷ 2,3 ori, 

cantitatea biogazului - în 1,35 ori, iar cantitatea 

metanului a atins 88-92%. 

Sedimentele formate conțin substanțele nutritive – 

N și P, și pot fi folosite ca fertilizanți. A fost 

elaborată schema complexă de purificare 

suplimentară a apelor reziduale de la complexul 

agro-alimentar pentru irigare.  

3. Determinarea mecanismelor proceselor 

de autopurificare a apelor naturale prin 

transformările redox catalitice şi 

dinamica sezonieră a compoziţiei 

chimice şi a stării redox a apelor 

Nistrului de jos, afluenţilor în perioada 

anului.   

Au fost realizate 6 expediţii sezoniere cu prelevarea 

probelor din obiecte nominalizate (Nistru în 

segmentul barajul Dubăsari – Vadul lui Vodă, 

afluenţii Nistrului de jos – Răut şi Ichel, precum şi 

2 obiecte acvatice artificiale – rezervor de 

acumulare Ghidighici, construit pe r. Bîc şi lacul 

Dănceni, construit pe r. Işnovăţ, afluent ai Bîcului, 

în total – 6 puncte de prelevare), efectuarea 

determinărilor hidrochimice clasice în cîmp, 

conservarea probelor şi apoi analiza acestora în 

laborator. În anul de referinţă se observă 

restabilirea tradiţională a raportului între ionii 

principali. Pe parcursul anului în apele obiectelor 

studiate s-au înregistrat cantităţi însemnate a ionilor 

de amoniu. Comparaţia datelor cu anii 2011-2012 

denotă creşterea considerabilă ale conţinutului 
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acestor forme ale azotului. Reieşind din analiza 

concentraţiei poluanţilor în apele studiate, a fost 

calculat Indice de Poluare a Apelor (IPA) care 

denotă că în anul curent acest parametru este mai 

favorabil pentru apele din bazinul Nistrului în 

comparaţie cu anul precedent. În obiecte 

investigate, H2O2 a fost prezent frecvent în 

concentraţiile potrivite fiziologic pentru 

organismele care cresc şi se dezvoltă în ape. 

Situaţia critică privind conţinutul acestui oxidant se 

manifestă în perioada de vară. Gradul de poluare cu 

substanţe ce întrerup lanţul de autopurificare cu 

radicali liberi OH este mai scăzut pentru apele 

nistrene, comparativ cu cele ale afluenţilor şi ale 

lacurilor. 

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

dat pe anul 2017 (conform formei 4 din structura raportului) 

 

monografii (naţionale / internaţionale),  

1. КОВАЛЕВ, В.,  ДУКА, Г.,  КОВАЛЕВА, О. «Зеленая энергия»: инновационные 

экобиотехнологии и комбинированные реакторы. Антология изобретений. Акад.наук 

Молдовы, Ин-т химии Акад.наук Молдовы, Научн.-исслед. Центр Прикладной и 

экологической химии Молдавского госуниверситета. – Кишинэу: CEP USM, 2017- 504 c/. 

ISBN 978-9975-71-902-5 

2. MATVEEVICI, V.,  GONŢA, M., MOCANU, La., IAMBARŢEV, V., DUCA Gh. Înlăturarea 

coloranţilor şi surfactanţilor din apele reziduale textile.  În redacție. 

 

manuale/ dicţionare/ lucrări didactice (naţionale / internaţionale),  

3. COTOVAIA, A., GLADCHI, V. Aplicarea metodelor spectrale în analiza compuşilor chimici: 

Problemar. Ch.: CEP USM, 2017. 100 p. ISBN 978-9975-71-885-1.  

 

4. capitole în monografii şi culegeri (naţionale / internaţionale),  

5. V. GLADCHI. Ecological chemistry of the natural waters (in Ecological Chemistry, ed. 

Springer, în curs de publicare). 

 

articole din reviste naţionale: 

categoria B,  

6. ГОРЯЧЕВА, Н., ГЛАДКИЙ, В., БУНДУКИ, Е. Исследование взаимосвязи бихроматной и 

перманганатной окисляемости  вод   Днестра и притоков. În: Studia Universitatis, seria 

Ştiinţe ale naturii. În curs de publicare. 

7. BLONSCHI, V., GLADCHI, V. Optimizarea determinării capacității de inhibiție a apelor 

naturale. În: Studia Universitatis, seria Ştiinţe ale naturii.  În curs de publicare. 

8. GONŢA, M., MATVEEVICI, V., IAMBARTEV, V., MOCANU, L., DUCA, GH. Studiul de 

înlăturare a colorantului portocaliu activ și a acidului 2, 2-dihidroximetil propionic prin metode 

de concentrare, la prima etapă, urmate de oxidare şi adsorbţie. STUDIA UNIVERSITATIS 

MOLDAVIAE, seria „Ştiinţe reale ale naturii”, 2017. În redacție. 

 

articole în culegeri (naţionale / internaţionale), 

9. КОВАЛЕВ, B., В.КОВАЛЕВА, O.,  ПОЛЕЩУК, Г.В., НЕННО, В.Э., БОБЕЙКЭ. В.А.  

Технологическая концепция по предотвращению сбросов агропромышленных отходов в 

бассейн реки Днестр. В: Материалы Международной конференции «Интегрированное 

управление бассейном трансграничного Днестра: платформа для сотрудничества и 

современные вызовы», Тирасполь, 26-27 октября 2017 г. (Proc. of Intl Conf. 

“Transboundary Dniester River Basin Management: Platform for Cooperation and Current 

Challenges”, Tiraspol, October 26-27, 2017.), pp. 172-175.  

10. НЕННО, В.Э., КОВАЛЕВ, В.В., СЛЮСАРЕНКО, В.В., КОВАЛЕВА, О.В., Полещук, Г.В.  
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Предотвращение сбросов в природные воды и переработка ферроцианидных отходов 

виноделия. В: Материалы Международной конференции «Интегрированное управление 

бассейном трансграничного Днестра: платформа для сотрудничества и современные 

вызовы», Тирасполь, 26-27 октября 2017 г., pp. 281-285 

 

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

(naţionale / internaţionale), 

 

11. BLONSCHI, V. Photochemical transformations of cysteine in natural water. In Abstr. The VI 

Intern. conf. Ecological Chemistry, Chisinau, march 2-3, 2017, p. 214. 

12. BORODAEV, R., GHERASIM C. Metal species of iron and copper in the Lower Dniester and 

its basin. In: The VI International Conference-Symposium Ecological Chemistry; March 2-3, 

Abstract Book. Chişinău, 2017, p.57. 

13. BUNDUCHI, E., GLADCHI, V., DUCA, GH. Chemical autopurification of active blue dye-

polluted natural water. In Abstr. The VI Intern. conf. Ecological Chemistry, Chisinau, march 2-

3, 2017, p. 69. 

14. BUNDUCHI, E., GLADCHI, V., GOREACEVA, N. Capacitatea de autopurificare a unor ape 

naturale evaluată în baza indicatorilor cinetici. În: Mater. Conf. ştiinţ. naţ. cu particip. internaţ. 

„Integrare prin cercetare şi inovare”, 9-10 noiembrie 2017. , pp.158-161. CEP USM, ISBN 

978-9975-71-929-2.  

15. BUNDUCHI, E., GOREACEVA, N., LUTENCO, M. Assessment of the self-purification 

capacity of Valea Morilor’s lake. In: Abstr. The VI Intern. conf. Ecological Chemistry, Chisinau, 

march 2-3, 2017, p. 60.  

16. COVALIOV, VICTOR., COVALIOVA, OLGA. Modified Process and Bioreactor for 

Cyanocobalamine (vitamin В12) and Biomethane Production. In: Abstract Book of VIth Intl.Conf. 

on Ecological and Environmental Chemistry-2017 (EEC-2017), 2-3 March 2017, Chisinau: 

Pontos, R.Moldova, p.148. ISBN 978-9975-51-810-9 

17. COVALIOV, V., COVALIOVA, O., POLESCHIUK GH., NENNO, V., BOBEICA, V. 

Procedeu și reactoare noi pentru producerea anaerobă a biohidrogenului și purificarea lui din 

gazele impurificatoare. A64. In: Catalogul Oficial “INFOINVENT 201&”, Expoziția 

Internațională Specializată 15-18 noiembrie 2017, Chișinău, Republica Moldova, pp. 62-63. 

18. COVALIOV, V., POLESCHIUK, GH., COVALIOVA, O., BOBEICA, V., NENNO, V., 

UNGUREANU, D. Bioreactor nou de presiune inalta pentru procesele metanogene intensive cu 

obtinerea biometanului cu valoare caloric sporita. A61. In: Catalogul Oficial “INFOINVENT 

201&”, Expoziția Internațională Specializată 15-18 noiembrie 2017, Chișinău, Republica 

Moldova, pp. 60-61 

19. COVALIOVA, O., COVALIOV, V., BOBEICA, V., NENNO, V., DUCA, GH. Closed-Cycle 

Intensified Technology for Sustainable Biochemical Production of Alternative Fuels from 

Agricultural Wastes. In: Abstract Book of VIth Intl.Conf. on Ecological and Environmental 

Chemistry-2017 (EEC-2017), 2-3 March 2017, Chisinau: Pontos, R.Moldova, p.154-155. ISBN 

978-9975-51-810-9 

20. GLADCHI, V. Utilizarea cunoştinţelor din Chimia apelor natural la orele de chimie. In Abstr. 

The VI Intern. conf. Ecological Chemistry, Chisinau, march 2-3, 2017, Volumul 2, p. 18. 

21. GLADCHI, V. Ecological Chemistry of the Natural Waters. In Abstr. The VI Intern. conf. 

Ecological Chemistry, Chisinau, march 2-3, 2017, p. 84. 

22. GLADCHI, V., GOREACEVA, N., BUNDUCHI, E. Organic Substances In The Middle 

Dniester Waters. In Abstr. The VI Intern. conf. Ecological Chemistry, Chisinau, march 2-3, 

2017, p. 76. 

23. GONTA, M., MATVEEVICI, V., MOCANUL, L., IAMBARTEV, V. Influența agentului de 

fixare (DEgl) în procesul de epurare a apelor reziduale textile prin electroflotare și coagulare. 

Conferința științifica naționala cu participare internaționala „Integrare prin cercetare si inovare”, 

Chisinau-2017, 9-10 noiembrie 2017, p.154-157.  

24. LIS, A., GLADCHI, V. Transformările acidului tioglicolic în ape. În: Mater. Conf. ştiinţ. naţ. cu 

particip. internaţ. „Integrare prin cercetare şi inovare”, 9-10 noiembrie 2017, pp.151-154. CEP 

USM, ISBN 978-9975-71-929-2.  

25. LIS, A., GLADCHI, V., DUCA, GH. Role of Glutathion in the photochemical self-purification 
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processes of water systems. In: materialele conferinței internaționale Chimia Ecologică și 

Chimia Mediului 2017, ediția a IV, Chișinău, 2-3 Martie 2017, p.53. 

26. MOCANUL, L. Coagularea chimică a sistemelor model ce conțin colorant roșu direct și agenți 

auxiliari. Conferința științifica naționala cu participare internaționala „Integrare prin cercetare si 

inovare”, Chisinau-2017, 9-10 noiembrie 2017, p.161-165.  

27. MOCANUL, L., GONTA, M. Coagulation-flocculation process of direct red 81 dye and 

diethylene glycol fixing agent. The International Symposium "Priorities Of Chemistry For A 

Sustainable Development"Priochem. XII-th Edition ROMANIA – Bucharest October 25 - 27, 

2017. P.119. 

28. MOCANUL, L., GONTA, M., DUCA, GH. Catalytic oxidation of 2,2 di (hydroxymethyl) 

propionic acid. The 
6th 

International Conference Ecological and Environmental Chemistry, 

march 2-3, 2017, Chisinau, Republic of Moldova. P.230. 

29. MOCANUL, L., GONTA, M., DUCA, GH. Oxidation of DR81-DEG with Fenton process. 20
TH

 

International Symposium “The Environment and The Industry”, SIMI-2017. Book of Abstracts 

Bucharest, Romania, 28-29 September 2017. Pp. 

30. NEDEALCO, E., BORODAEV, R. Estimate accumulation of iron in the Upper Lace of Rose. In 

Abstr. The VI Intern. conf. Ecological Chemistry, Chisinau, march 2-3, 2017, p. 217. 

31. RACOVITA, S. Determination of anionic and cationic surfactants in some rivers from Republic 

of Moldova and Romania. In Abstr. The VI Intern. conf. Ecological Chemistry, Chisinau, march 

2-3, 2017, p. 128. 

32. RACOVITA, S., DUCA, GH., GLADCHI, V. Participation of the anionic surfactants in 

photochemical transformation. In Abstr. The VI Intern. conf. Ecological Chemistry, Chisinau, 

march 2-3, 2017, p. 82. 

33. RACOVITA, S., DUCA, GH., GLADCHI, V. Self-purification processes with radicals in the 

presence of anionic surfactants in acuatic environment. In Abstr. The VI Intern. conf. Ecological 

Chemistry, Chisinau, march 2-3, 2017, p. 226. 

34. БОРОДАЕВ, Р. И., ГЕРАСИМ, К.; МОРАРУ, А., ВРЫНЧАНУ, К., БЕЛИЧУК, К.   В: 

Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра: платформа для 

сотрудничества и современные вызовы: Материалы международной конференции, 

Тирасполь, 26-27 октября 2017 года, Eco- TIRAS, tipogr. „Elan Poligraf”, с. 36-39. ISBN 

978-9975-66-591-9. 

35. ГОРЯЧЕВА Н.В., В.И. ГЛАДКИЙ, Е.Г. БУНДУКИ. Кислородный режим вод нижнего 

Днестра в 2015-2016 гг. Materialele Conferinţei internaţionale “Интегрированное 

управление трансграничным бассейном Днестра: платформа для сотрудничества и 

современные вызовы”. Tiraspol, 26-27 octombrie 2017, pp. 64-67. ISBN 978-9975-66-591-9. 

 

Brevete de invenție 

36. COVALIOV, V.; SENICOVSCAIA, I.; UNGUREANU, D. Procedeu de determinare a 

activității dehidrogenazei în biomasă la fermentare. Brevet de invenție MD 4465. Publ. BOPI, 

2017-01. 

37. СИРОТКИН С.Н., КОВАЛЕВ В.В., ВОРОНИНА Т.А., КОВАЛЕВА О.В., ПРОЧУХАЯ 

И.А., КУЗНЕЦОВ Н.М. Устройство для очистки внутренней поверхности 

цилиндрических длинномерных изделий. Brevet de invenție РФ 29. 2016-10-20. 

38. COVALIOV, V., SIROTKIN, S.,  COVALIOVA, O.,  VORONINA, T., GONCEARUC, V. 

Cavitator electrodinamic. MD 4476. 2017-04. 

39. COVALIOV, V., BOBEICĂ, V., COVALIOVA, O., NENNO, V. Preparat fitocatalitic pentru 

stimularea metanogenezei. Brevet de invenție MD 4530. 2017-11.   

40. COVALIOV, V.,  POLEACOV, M., COVALIOVA, O., COPTIUC, E.  Acoperire nanoselectivă 

absorbantă a convertorului termic solar.  Cerere de invenție Nr. a 2016 0009 MD, 2017-07. 

 

X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute 2017  

     Cercetările de laborator se realizează cu scopul de a îmbunătați metodele fizico-chimice pentru 

epurarea apelor reziduale de la industria textila. Implimentarea lor va duce la sporirea eficacităţii 

procesului de inlaturare şi micşorarea impactului negativ asupra bazinelor acvatice. 

     A fost elaborat un procedeu tehnologic, accesibil și ieftin, de obținere a biogazului și 

intensificarea procesului de fermentare metanogenă a  biomasei cu conținut de celuloză  greu 
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biodegradabilă, precum și  creșterea randamentului de biogaz cu conținut ridicat de metan.    

     Cercetările efectuate arată posibilitatea utilizării în calitate de materii prime a biomasei vegetale 

cu conținut de lignoceluloză - o sursă energetică foarte importantă. Pentru acest scop au fost 

propuse metode fizico-chimice (aplicarea cămpului magnetic, efectului de cavitație combinate cu 

hidroliză) de pretratare, au fost identificate procesele și echipamentele pentru omogenizarea 

biomasei înainte de fermentare.  

  Preparatul catalitic mixt propus pentru introducerea în biomasă pentru înbunătățirea fermentării, 

este original și include două componente - enzimatic și fito-catalitic. Fiind relativ ieftin, eficient și 

aplicabil în cantități foarte mici (de ordinul 10
-3

 – 10
-5

 %), el poate fi recomandat pentru utilizări în 

procesele respective.    

     Apele tratate în procese biochimice, și sedimentele formate conțin substanțele nutritive (N și P)  

și pot fi utilizate pentru irigarea și frtilizarea culturilor tehnice în agricultură.   

     Rezultatele obţinute servesc o bază de date esenţială în ceea ce priveşte compoziţia chimică a 

apelor din obiectele acvatice studiate pentru aprecierea acestora în calitate de mediu de viaţă pentru 

hidrobionţi şi posibilităţi de utilizare a apelor în diverse scopuri. La fel, estimarea eficacităţii 

proceselor de autopurificare chimică şi dinamica stării redox vor servi drept argumente pentru 

prevenirea situaţiilor excepţionale sau posibilităţi de restabilire a compoziţiei chimice iniţiale a 

apelor. 

 

 

 

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

anul 2017. 

      În rezultatul cercetărilor de laborator, s-a stabilit că sistemele model ce au în compoziția lor agenți de 

fixare (dietilenglicol cu concentrația maximă de 100,0 mg/L) se epurează pînă la valoarea CCO-Cr 

admisibilă (8,0 mgO/L), prin aplicarea metodei de electroflotare, la prim etapă, urmată de adsorbția pe 

cărbune activ. Pentru epurarea sistemelor ce conțin agenți de fixare și coloranți textili (direcți și activi) este 

necesar un procedeu mai complex, deoarece CCO-Cr inițoal are valoare de 300,0 mgO/L. Sistemele sunt 

epurate pînă la valoarile CCO-Cr de 3,5-5,0 mgO/L prin combinarea metodelor fizico-chimice.  

     A fost elaborat procesul de omogenizare a biomasei  mixte, înainte de procesul de digestie anaerobă, într-

un camp electromagnetic rorativ, și dispozitivul respectiv. Pentru acestul scop a fost aplicat un principiu de 

cavitaţie electrohidrodinamică. Omogenizarea biomasei contribuie la disponibilitatea mai înaltă a 

microorganismelor faţa de procesele de digestie fermentativă. Prin această, se ridică viteza proceselor de 

digestie anaerobă a biomasei, creşte coeficientul utilizării biomasei şi, respectiv, randamentul biogazului şi 

conţinutul biometanului în componenţa acestuia cu 10-12%.   

     A fost elaborat un procedeu nou de stimulare biochimică a proceselor de fermentare metanogenă a 

biomasei greu degradabile cu conținut de  celuloză bazat pe pretratarea substratului organic și  aplicarea 

preparatului catalitic cu componență mixtă. Preparatul propus conține biocatalizatorul enzimic – celulază 

(1·10
-2 

÷ 5·10
-1

) şi fitocatalizatorul – rutozidă (1·10
-5

 ÷ 1·10
-3

), g/kg substrat organic uscat. 

     A fost elaborată schema complexă de epurare şi purificare suplimentară a apelor reziduale de la 

complexul agro-alimentar, îmbogăţite cu compuşi folosite în calitate de fertilizanţi. A fost propus procesul  

pentru irigaţia culturilor agricole cu ape reziduale formate în urma proceselor de fermentare anaerobă, cu 

utilizarea magneziuamoniufosfatului, pentru ameliorarea calităţii apelor pentru irigaţie şi utilizarea mai 

raţională a ei. fertilizanţi organo-minerali, pentru utilizarea sedimentelor formate şi apelor reziduale pentru 

irigarea culturilor agricole.  

     A fost propus procesul pentru irigaţia culturilor agricole cu ape reziduale formate în urma proceselor de 

fermentare anaerobă, cu utilizarea magneziuamoniufosfatului. , pentru ameliorarea calităţii apelor pentru 

irigaţie şi utilizarea mai raţională a ei. fertilizanţi organo-minerali, pentru utilizarea sedimentelor formate şi 

apelor reziduale pentru irigarea culturilor agricole.  

    Pe parcursul anului au fost monitorizate mai multe corpuri de apă din bazinul Nistrului. A fost determinată 

dinamica spaţială şi temporală a compoziţiei chimice, a gradului de poluare a apelor cu substanţe biogene şi 

organice şi a intensităţii proceselor de autopurificare chimică. Indicii de poluare a apelor în anul 2017 denotă 

o mică îmbunătăţire a situaţiei ecologice în bazinul Nistrului, iar indexul hidrochimic al apelor indică 

restabilirea repartizării tipice a ionilor principali. 

 

XII. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi, etc.) 
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     Schemele tehnologice elaborate pentru epurarea efluentilor textili de emolienti si coloranti, pot fi 

recomandate spre utilizare în sectorul industriei, ușoare unde se aplică procese de colorare a fibrelor, 

țesuturilor, fabriciilor de covoare, etc.  

     Eleborarea 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 

deșeurilor organice. Ele sunt utilizate ca sursă de energie regenerabilă și inofensivă pentru mediul ambiant 

cu valoare calorica înaltă, apropiată de ceea a gazului natural, în condiții intensificate.   

     Datele termodinamice si cinetice cu privire la transformarea diferitor poluanti in apele Nistrului de jos 

si afluientilor lui, pot fi utilizate de Ministerul Mediului, Inspectoratul Ecologic de Stat, Ministerul 

Educaţiei, Ministerul Agriculturii si ASM. 
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Anexa 1.1.  

Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Materiale, tehnologii şi produse inovative,  

„ Implementarea tehnologiilor de biologizare şi ecologizare a proceselor pedofuncţionale în 

condiţii de regim irigat şi neirigat prin utilizarea algelor azot fixatoare în calitate de fertilizatori”, 

cu cifrul 15.817.02.36A 

II. Obiectivele proiectului  

 Studierea influenţei biomasei algelor cianofite fixatoare de azot asupra procesului de germinare 

a seminţelor plantelor de cultură. 

  Identificarea şi studierea ierarhiei şi interacţiunii mecanismelor proceselor pedogenitice în 

soluri sub influenţa algelor cianofite azotfixatoare.  

 Determinarea influenţei biostimulatorului obţinut din biomasa algelor cianofite fixatoare de azot 

asupra procesului de germinare şi creştere a răsadului de tomate în condiţii de seră.  

 Monitorizarea evoluţiei fluxurilor de carbon şi azot prin masa algogenă şi dinamicii proceselor 

de micro şi macrostructurare a pedomatriţei stratului de seră şi a cernoziomului tipic moderat 

humifer în condiţii de neirigare şi irigare. 

 Utilizarea biomasei algelor cianofite fixatoare de azot în calitate de biofertilizant la cultivarea 

tomatelor în condiții de seră; 

 Studierea influenței biofertilizanţilor algali asupra procesului de creştere a tomatelor cultivate în 

condiții de seră; 

 Determinarea modificărilor pH-ului solului şi a conţinutului total de azot la administrarea 

biofertilizanţilor algali; 

 Studierea algoflorei edafice la administrarea biofertilizanţilor algali; 

 Selectare în cultură a unor tulpini de alge azot fixatoare.   

III. Termenul executării  

2015-2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

                                       (mii lei) 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată     703,0     ( mii lei) Executată   703,0     ( mii lei)  

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

LCŞ Algologie „Vasile Şalaru” 

LCŞ Procese Pedogenetice 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

  

1. Şalaru Victor, cercet. şt. prin., director de proiect  

2 Dobrojan Sergiu, cercet. şt. coord. 

3 Semeniuc Evghenii, cercet. şt. 

4 Stratulat Irina, cercet. şt. 

5 Dobrojan Galina, cercet. şt. 

6 Melnic Angela, ing. cat.I 

7 Jigău Gheorghe, şef laborator cercet. şt.  

8 Tofan Elena, cercet. şt. 

9 Turuta Liubovi, cercet. şt. 

10 Buhnă Mihaela,  ing.cat.I 

11 Blidari Anton, cercet. şt. 

12 Gatman Gheorghe, cercet. şt.  

13 Plăcinta Nina, cercet. şt. 

VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2017  

Activităţi planificate 

 

 

Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului (150 de  cuvinte) 
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Studierea algoflorei edafice a 

solurilor utilizate în experimentele 

de administrare a biofertilizanţilor 

algale şi selectare în cultură a noilor 

specii de alge cianofite fixatoare de 

azot. Utilizarea biomasei algelor 

cianofite în calitate de  biostimulator 

al germinării semințelor de tomate. 

Administrarea biomasei algelor 

cianofite fixatoare de azot în calitate 

de biofertilizant a cultivarea 

tomatelor în condiții de seră, la 

cultivarea platelor de cultură în teren 

deschis şi studierea influenței 

acestora asupra caracteristicilor 

fizice şi chimice a solului şi asupra 

procesului de creştere a plantelor de 

cultură. Determinarea impactului 

biofertilizanţilor algali asupra solului 

şi asupra plantelor de cultură. 

În rezultatul studierii algoflorei edafice s-a evidenţiat că în 

loturile cu administrare de biofertilizanţilor algali se 

dezvoltă intens speciile de alge din încrengătura 

Cyanophyta, urmate de cele din încrengăturile Xantophyta 

şi Bacillaryophyta, şi Chlorophyta. Utilizarea biomasei 

algelor cianofite în calitate de biostimulator al germinării 

semințelor de tomate şi castraveți contribuie la majorarea 

procesului de germinare cu 18,19-20,87%, iar răsadul 

apărut din semințele tratate inițial are o tendință de creştere 

mai intensă, după care are o culoare verde închise a tulpinii 

şi frunzelor precum şi un  diametru a tulpinii mai mare  (de 

1,8 ori comparativ cu lotul de control) şi se atestă apariția 

mai rapidă a florilor.  Administrare biofertilizanţilor algali 

contribuie la majorare înălțimii plantelor experimentate, la 

creşterea numărului de roșii la o plantulă de 0,89-1,21 ori, 

la îmbunătățirea caracteristicilor fizice şi chimice ale 

solului.  

A fost obținută în cultură axenică specia de algă cianofită 

fixatoare de azot Anabaena constricta.  

 

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

dat pe anul 2017 (conform formei 4 din structura raportului) 

 

Articole din reviste naţionale:categoria B, 

1. DOBRJAN, S.; ŞALARU, V.;  STRATULAT, I.; DOBROJAN, G.; SEMENIUC, E. Utilizarea 

unor alge cianofite fixatoare de azot în calitate de biofertilizanţi la cultivarea tomatelor în condiții de 

seră // Studia Universitatis, 2017 nr.1(101), p. 57-60. 

2. JIGĂU, Gh.; TOFAN, E.; BLIDARI, A. ENSURING THE SUSTAINABILITY OF ARABLE 

CHERNOZEMS THROUGH MANAGEMENT OF THE HUMUS FORMATION PROCESS // 

Bucharest Scientific Papers. Series A. Agronomy, Vol. LX, p. 100-106. 

Articole în culegeri (naţionale / internaţionale), 

1. СЕМЕНЮК, Е.Н.; ШАЛАРУ, В.В.: www.algae.md. Электронный каталог альгофлоры 

пресных водоѐмов Молдовыю Международная научно-техническая конференция «Системы 

контроля окружающей среды – 2017» г.  Севастополь. (publicaţia trebuie să apară recent). 

2. СЕМЕНЮК, Е.Н.; Влияние альгализации почв на урожайность томатов. Международная 

научно-техническая конференция «Системы контроля окружающей среды » Севастополь 

2017 (publicaţia trebuie să apară recent). 

3. SEMENIUC,  E. N.  Algae’s and soil fertility.  Международная научно-практическая 

конференция молодых ученых «Плодородие почв: оценка, использование и охрана, 

воспроизводство» Минск – 2017, 254 p.ISSN 0130-8475 (articolul a fost acceptat şi este în curs 

de publicare). 

4. СЕМЕНЮК, Е.Н. Альгофлора серых лесных почв природного заповедника Росошаны. VII 

Всероссийская научная конференция с международным участием "Теоретические и 

прикладные аспекты лесного почвоведения» Петрозаводск 2017 239-243 г.ISBN 978-5-9274-

0790-3 (articolul a fost acceptat şi este în curs de publicare). 

5. СЕМЕНЮК, Е.Н. Почвенные водоросли как индикатор состояния почв. Abstracts of XX 

International scientific conference dedicated to the 10th anniversary of the School of Ecology 

(Kharkiv, April 19-22, 2017). KKNU, 2017. – 276 p. ISBN 978-966-285-405-3 (publicaţia trebuie 

să apară recent).  

6. SEMENIUC,  E. N.     SALARU V. V.; Taxonomical structure and distribution of soil algae in 

forest types of Orhei National Park, Republic of Moldova. Abstracts of XX International scientific 

conference dedicated to the 10th anniversary of the School of Ecology (Kharkiv, April 19-22, 

2017). KKNU, 2017. – 276 p. ISBN 978-966-285-405-3 (publicaţia trebuie să apară recent). 

7. SEMENIUC,  E. N. Actual problems in modern organic agriculture in Republic of Moldova. 

International coference: Strengthening the competenciesfor organic agriculture development”, 

Chisinau, November 16 th., 2017. (articolul a fost acceptat şi este în curs de publicare).  

8. JIGĂU, Gh.; LEȘANU, M.; BÂRSAN, A.;  BLIDARI, A.;  BORȘ, N. Elemente de evoluție a 

http://www.algae.md/
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alcătuirii agregatice a cernoziomurilor spațiului Carpato-Danubiano-Pontic: aspecte agronomice 

pedofuncționale// Proprietățile și managementul solurilor forestiere. Ghidul celei de-a XXVII-a 

ediții a simpozionului „Factorii și procese pedogenetice din zona temperată”  Brașov, 2017. Iași: 

Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2007, P. 163-167. 

9. JIGĂU. Gh.;  BLIDARI, A.; BORȘ, N. Considerații cu privire la utilizarea indicilor hidrofizici, 

în scopul monitorizării trendului evolutiv al cernoziomurilor arabile, în condiții induse de 

agrogeneză și de schimbarea climei // Proprietațile și managementul solurilor forestiere. Ghidul 

celei de-a XXVII-a ediții a simozionului „Factorii și procese pedogenetice din zona temperată”  

Brașov, 2017. Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2007, P. 167-169. 

10. JIGĂU, Gh.;  BLIDARI, A.; BORȘ N. Cadrul structural-funcțional de aplicare a curbei de 

sucțiune a apei în scopul monitorizării stării fizice a solului și identificării  proceselor de evoluție a 

acesteia, în condiții de pedogeneză antropo-naturală// Proprietațile și managementul solurilor 

forestiere. Ghidul celei de-a XXVII-a ediții a simozionului „Factorii și procese pedogenetice din 

zona temperată”  Brașov, 2017. Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2007, P. 170-

173. 

11. JIGĂU, Gh.; BÂRSAN, A. Biophysical framework of sustenability assurance of arable 

chernozems under climate change conditions // Cercetarea și gestionarea resurselor de sol. 

Marerialele conferinței științifice cu participare internațională a Societății Naționale a Moldovei 

de Știința Solului. Chișinău: CEP USM, 2017, P. 89-103. 

12. JIGĂU, Gh.;  BLIDARI, A.; GATMAN, Gh. Analiza factorial-procesuală a niohidromorfizării 

cernoziomurilor spațiului dintre Prut și Nistru// Cercetarea și gestionarea resurselor de sol. 

Marerialele conferinței științifice cu participare internațională a Societății Naționale a Moldovei 

de Știința Solului. Chișinău: CEP USM, 2017, P.104-117. 

13. DOBRJAN, S.; ŞALARU, V.;  STRATULAT, I.; DOBROJAN, G. Administration of algal bio-

fertilizers to cultivation of tomatoes (Lycopersicum esculentum) under greenhouse conditions // 

Agriculture for life, life for agriculture // Bucharest, 2017 p. 73-76. 

14. DOBROJAN, S.; ŞALARU, V.; JACOT, V.; STRATULAT, I.; DOBROJAN, G. Ecological 

inspection monitoring of atmospheric air protection in Edinet district, Republic of Moldova // XX 

International conference “Ecology, environmental protection and balanced environmental 

management”: education – science – production – 2017, Харків, 2017, p. 83-84. 

15.  DOBROJAN, S.; ŞALARU, V.; CĂSUŢA, A.; STRATULAT, I.; DOBROJAN G. Ecological 

inspection monitoring of aquatic resources protection in Glodeni district, Republic of Moldova // XX 

International conference «Ecology, environmental protection and balanced environmental 

management: education – science – production – 2017,  Харків, 2017,  p. 85-86. 

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

culegeri (naţionale / internaţionale), 

 

1. JIGĂU, Gh. Analiza factorial-procesuală a trendurilor de evoluție agrogenă a cernoziomurilor 

spațiului dintre Prut și Nistru // Conferința șiințifică națională cu participarea internațională. 

Integrare prin cercetare și inovare. Chișinău: CEP USM, 2017, p. 115-118.  

2. JIGĂU, Gh.; BORȘ N.;  BLIDARI, A. Evoluția alcătuirii structural-agregatice a cernoziomurilor 

în condiții induse de agrogeneză mecanisme, diagnostică, evaluare //Conferința șiințifică națională 

cu participarea internațională. Integrare prin cercetare și inovare. Chișinău: CEP USM, 2017, p. 

121-124. 

3. JIGĂU. Gh.; BLIDARI, A.; BORȘ N. Analiza factorial-procesuală a eventualelor trenduri de 

evoluție a cernoziomurilor spațiului dintre Prut și Nistru în condiții de încălzire a climei // 

Conferința șiințifică națională cu participarea internațională. Integrare prin cercetare și inovare. 

Chișinău: CEP USM, 2017, p.126-129. 

4. JIGĂU, Gh.; LEȘANU, M.; BÂRSAN, A. Pedofunctional and Pedogeographic Princioles of the 

Fundamentation and Implementation of Adaptive Ameliorative Technologies at Extreme Climate 

Conditions // Ecology and Protection of Ecosystems, Bacău 2017, Ed. ALMA MATER, p. 152-153, 

ISBN:987-606-527-585-0 

5. LEȘANU, M.; JIGĂU, Gh. Sustainable management of soil by green technologies // Ecology and 

Protection of Ecosystems, Bacău 2017, Ed. ALMA MATER, p.109-110, ISBN:987-606-527-585-0.  

Brevete de invenţii: 

        1. DOBROJAN, S.; ŞALARU, V.; DOBROJAN, G. Procedeu de tratare a semințelor de 

tomate şi castraveți înainte de semănat. Brevete de invenţie: C I B9 A01G 1/00 A01C 21/00 
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(Cerere de brevet de invenţie).  

        2. DOBROJAN, S.; ŞALARU, V.; ŞALARU, V.; STRATULAT, I.; DOBROJA, G.; 

SEMENIUC E.; DONŢU, N.; TROFIM, A. Metodă de determinare a cantităţii de biomasă algală 

Nostoc flagelliforme. Brevet de invenţie MD 4463.2017-01-31.  

        3. ŞALARU, V.; DOBROJAN, S.;  STRATULAT, I. Anabaena constricta (Szafer) Geitler. 

Adeverinţă de depozitare. CNMN-CB-20. 2017-11-07.  

 

 

X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2017  

Rezultatele obţinute au o valoarea teoretică importantă caracterizată prin determinarea modificărilor 

taxonomice a algelor la administrarea biofertilizanţilor algali şi evidențierea legităților biologice 

specifice comunităților algale rezultate din administrarea biofertilizanţilor algali. Actualmente în 

literatura de specialitate  asemenea rezultate nu se întîlnesc. Biofertilizanții algali pot fi utilizați  

 în cadrul agriculturii ecologice, la cultivarea legumelor în condiții de seră şi cîmp deschis. 

Aplicarea biofertilizanţilor rezultă cu  impact pozitiv considerabil caracterizat prin obținerea roadei 

ecologice, îmbunătățirea calității solului şi majorarea productivității legumelor. Rezultatele obţinute 

ne permit să constatăm că putem aplica biofertilizanții algali în procesul de  tratare a semințelor de 

tomate şi castraveți, iar mai apoi ca îngrășământ biologic pe sol cu efect benefic asupra solului şi 

plantelor.  

 

 

 

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

anul 2017 (pînă la 300 cuvinte) 

 În rezultatul studierii algoflorei edafice s-a evidențiat că în loturile cu administrare de 

biofertilizanţilor algali se dezvoltă intens speciile de alge din încrengătura Cyanophyta, urmate de cele din 

încrengăturile Xantophyta şi Bacillaryophyta, şi Chlorophyta. Utilizarea biomasei algelor cianofite în calitate 

de biostimulator al germinării semințelor de tomate şi castraveți contribuie la majorarea procesului de 

germinare cu 18,19-20,87%, iar răsadul apărut din semințele tratate inițial are o tendință de creştere mai 

intensă, după care are o culoare verde închise a tulpinii şi frunzelor precum şi un  diametru a tulpinii mai 

mare  (de 1,8 ori comparativ cu lotul de control) şi se atestă apariția mai rapidă a florilor.  Administrare 

biofertilizanţilor algali contribuie la majorare înălțimii plantelor experimentate, la creşterea numărului de 

roșii la o plantulă (de 0,89-1,21 ori), la îmbunătățirea caracteristicilor fizice şi chimice ale solului.  LCŞ 

„Algologie V. Şalaru”  a obținut în cultură axenică specia de algă cianofită fixatoare de azot Anabaena 

constricta (Szafer) Geitler. care a fost transmisă în în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene a 

Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie a Academiei de Ştinţe a Moldovei, fiind eliberată în acest sens 

adeverinţa de depozitare. 

 S-a determinat că de la 4,5 până la 15 % din substanțelor organice mobile purtătoare de azot provin 

din descompunerea resturilor organice de origine algogenă. Biofertilizanții algali contribuie la stimularea 

descompunerii celulozei cu 3,8 – 4,5%, menținerea activității biologice a solului pe parcursul perioadei 

uscate şi nu permit  intensificarea proceselor de descompunere a humusului din sol. În condiții neirigate 

activitatea biofertilizanţilor algali este de 4-6 ori mai mică.  

 

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

Rezultatele obţinute pot fi implementată în practica agricolă naţională în special agricultorilor care cultivă 

legume şi aplică pentru aceasta agricultura ecologică.  
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Anexa 1.1.  

Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Direcția strategică: 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  

1. Metode matematice şi de calcul performant pentru utilizare în cercetările ştiinţifice şi în 

învăţământul inovaţional, algoritmi numerici avansaţi şi tehnologii pe supercalculatoare. 

2. Modelarea matematică a proceselor dinamice deterministe şi stocastice ca suport întru 

dezvoltarea societăţii. 

III. Termenul executării  

2015-2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată: 258,9 ( mii lei) Executată: 258,9 ( mii lei) 

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

Laborator ” Modelare Matematică şi Optimizare” 

VII. Executorii   

Nr. 

crt. 

Nume, prenume 

 

Funcţia în cadrul proiectului 

1. Cataranciuc Sergiu Cerc. şt. princ., director de proiect 

2. Tkacenko Alexandra  Cerc. șt. sup. 

3. Ungureanu Valeriu Cerc. șt. sup. 

4. Hâncu Boris Cerc. șt. sup. 

5. Paţiuc Vladimir Cerc. șt. sup. 

6. Râbacova Galina Cerc. șt. sup. 

7. Novac Ludmila Cerc. șt-c  

8. Cucu Ion Cerc. șt-c  

9. Țurcanu Călin Cerc. șt-c  

10. Cataranciuc Emil Cerc.şt. stagiar 

11. Buzatu Radu Cerc.şt. stagiar 

12. Braguța Galina Cerc.şt. stagiar 

13. Mărgineanu Andrei Tehn. cat.II 

14. Nani Alexandru Lab. super. 

 

VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2017  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului (150 de  cuvinte) 

  

1. Optimizarea reţelelor 

multicriteriale de transport  cu 

date de  tip „fuzzy”, 

soluționarea problemelor 

extremale pe complexe de 

relații multi-are şi modelarea 

jocurilor cu mai multe niveluri. 

Elaborarea metodelor de soluționare a problemelor 

metrice pe complexe de relații. Folosirea proprietăților 

mulțimilor d-convexe la soluționarea problemelor de 

acoperire a grafurilor neorientate cu astfel de mulțimi. 

Elaborarea metodelor și a algoritmilor respectivi pentru 

soluționarea problemei de acoperire a unui graf neorientat 

cu mulțimi d-convexe.  

Elaborarea modelului matematic pentru problema 

multicriterială de transport de tip liniar cu coeficienţii din 

funcţiile obiectiv de tip fuzzy. Construirea intervalelor de 

variaţie ale coeficienţilor funcţiilor obiectiv. Stabilirea 

indicelui de corelare ale coeficienţilor funcţiilor obiectiv. 

Elaborarea schemei de calcul pentru cazul 
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tridimensional al problemei de tip convection-diffusion. 

Studiul proprietăţilor principale ale schemei obţinute: 

aproximarea, stabilitatea, convergenţa. 

 

2. Dezvoltarea teoriei convexității 

metrice pe structuri discrete 

generalizate, elaborarea 

programelor pe sisteme claster 

pentru dispozitive 

semiconductoare în cazul 

tridimensional şi construirea 

modelelor de jocuri și control 

Pareto-Nash-Stackelberg. 

Fundamentarea teoriei d-convexității generalizate 

pentru complexul de relații multi-are. 

Elaborarea schemei de calcul pentru cazul 

tridimensional al problemei de tip convection-diffusion. 

Studiul proprietăţilor principale ale schemei obţinute: 

aproximarea, stabilitatea, convergenţa.  

Construirea diverselor modele de jocuri și control 

Pareto-Nash-Stackelberg în limbajul Wolfram. Testarea 

modelelor în sistemul Wolfram Mathematica la calculatoare 

personale și pe cluster. Inițierea unor modele interactive 

ilustrative. 

Formularea modelului matematic pentru problema 

evaluării riscului de schimb valutar. Investigarea rolului 

informației și modul de informare a jucătorilor în problema 

de schimb valutar. Investigarea factorilor de influență a 

fluctuațiilor ratelor valutare. 

Elaborarea si testarea produselor software pentru 

sisteme de calcul paralel la soluționarea problemelor 

decizionale cu impact informațional. 

Instalarea si gestionarea pe clasterul HPC al USM a 

softului performant pentru implementarea algoritmilor 

paraleli elaborate in cadrul proiectului. Elaborarea unor 

algoritmi de calcul pentru estimarea riscului de schimb 

valutar. 

 

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

dat pe anul 2017 (conform formei 4 din structura raportului) 

 

Manuale/Lucrări metodice 

1. HÂNCU, B.; NOVAC, L.; Parallel algorithm to find Stackelberg equilibrium profiles. Lambert 

Academic Publishing, Saarbrücken, Germany, 2017, 47 pag.  

 

Articole din reviste cu factor de impact: 

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

1. NOVAC, L.; Informational Extended Games, Their Nash Equilibria and Applications. 

International Game Theory Review (IGTR), 12 pages. (in the review process). 

 

Articole în reviste editate în străinătate 

1. Paşa T., Ungureanu, V. Solving the transportation problem with piecewise-linear concave cost 

functions on edge flows. Review of Air Force Academy. – 2017, No. 2 (34), pp. 49 – 56. 

 

Articole în reviste naţionale: 

– categoria A,  

1. BERZAN V., PAȚIUC V.,  RÎBACOVA G. Numerical method for calculating non-stationary 

processes in the non-homogeneous electric circuit. Direct and reverse problem. Problemele 

energeticii regionale. Revistă ştiinţifică, informaţional-analitică şi inginerească. 2017, nr. 2 

(34), 23-35. ISSN 1857 0070. 

2. Buzatu, R.; Cataranciuc, S. On nontrivial covers and partitions of graphs by convex sets. 

Computer Science Journal of Moldova. 2017, n.3 (75), 12 p. ISSN 1561-4042. 

3. Hancu Boris, Gladei Anatolie, Parallel algorithm to find Bayes-Nash solution to the bimatrix 

informational extended game. Computer Science Journal of Moldova. 2017 (în process de 

editare). 



 99 

4. Ungureanu, V. Nash equilibrium set function in dyadic mixed-strategy games. Computer 

Science Journal of Moldova. - 2017, Vol. 25, No. 1 (73), pp. 3-20. 

– categoria B,  

1. Paşa T., Ungureanu, V. Asupra metodei potențialelor pentru problema de transport degenerată. 

Studia Universitatis, nr. 2 (102), USM, Seria „Științe exacte și economice”, 2017, p. 30-36. 

 

Articole în culegeri (naţionale / internaţionale), 

1. Buzatu R. Maximum nontrivial convex cover of a tree. Proceedings of the Fourth Conference 

of Mathematical Society of the Republic of Moldova. June 28-July 2, 2017, Chișinău, Moldova, 

p. 365-368. 

2. Hâncu B., Parallel algorithm to find the Bayes-Nash solution in the informational extended 

game. The 4th Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova, dedicated to 

the centenary of Vladimir Andrunachievici (1917-1997). Proceedings CMSM4. June 28 – July 

2, 2017, Chişinău, Republic of Moldova. Pages 397-400. 

3. Paşa T., Ungureanu, V. Wolfram Mathematica as an environment for solving concave network 

transportation problem. The Fourth Conference of Mathematical Society of the Republic of 

Moldova dedicated to the centenary of Vladimir Andrunachievici (1917-1997), Proceedings 

CMSM4, Chișinău, June 28 – July 2, 2017, pp. 429-432. 

4. PAȚIUC V., RÎBACOVA G. Numerical method for calculating electrical power in a multiwire 

transmission line. Proceedings of the Fourth Conference of Mathematical Society Of Moldova, 

CMSM4, June 28 – July 2, 2017, Chisinau, Republic Of Moldova, p. 433-436. 

5. TKACENKO A, Fuzzy Multicriterial Optimatizations in the Transportation Problem,  

Proceedings CMSM4, The 4
th

 Conference of Mathematical Society of the Republic of 

Moldova dedicated to the centenary of Vladimir Andrunachievici (1917-1997), Chisinau, 

June28- July2, 2017, pp.447-450. 

6. Ungureanu, V. Finding the set of all Nash equilibria of a polymatrix mixed-strategy game. The 

Fourth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova dedicated to the 

centenary of Vladimir Andrunachievici (1917-1997), Proceedings CMSM4, Chișinău, June 28 

– July 2, 2017, pp. 451-454. 

 

Comunicări la conferințe 

1. Buzatu R., Algorithms for determining nontrivial convex covers of graphs. Proceedings of the 

25
th
 Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM-2017). September 14-17, 2017, 

Iași, Romania, p. 49-50. 

2. Cucu I. The cardinality of parametric bases in the chain logics. CAIM 2017, 14-17 september, 

2017, Iași, România, p. 85-86. 

3. Hâncu B. Bimatrix perfect information game. The 25nd Conference on Applied and Industrial 

Mathematics (CAIM 2017). Book of Abstracts. September 14-17, Iaşi, Romania 2017.  p. 69. 

4. NOVAC, L.; Exchange rate risk, simulation and statistical analysis. The 25th Conference on 

Applied and Industrial Mathematics, CAIM-2017, Iaşi, România, (Sept. 14-17, 2017), 

Abstracts, p. 73. 

5. NOVAC, L.; Application of the Informational Extended Games for decision-making problems. 

The 13th meeting on Game Theory (SING 13). LAMSADE Univ. Paris-Dauphine, Paris, 

France, July, 2017, Abstracts, p. 23. 

6. PAȚIUC V., RÎBACOVA G. Finite-differences for convection-diffusion equation. The 25-th 

Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM 2017), Book of Abstracts, Iaşi, 

Romania, 14-17 September, 2017, p. 26. 

7. PAȚIUC V., SPRINCEAN G. A comparison of some numerical methods for semiconductor 

device problem. The 25-th Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM 2017), 

Book of Abstracts, Iaşi, Romania, 14-17 September, 2017, p. 54. 

8. Paşa T., Ungureanu, V. Principles, Solving the transportation problem with piecewise-linear 

concave cost functions on edge flows. A 20-a Conferință a Societății de Probabilități și 

Statistică din România, Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă”, Departamentul de Științe 

Fundamentale și Management, Brașov, România, 28-29 aprilie 2017, Editura ASE, p. 37. 

9. Ungureanu, V. Games of Matching Embeddings and Strategic Equilibria. The 25th Conference 



 100 

on Applied and Industrial Mathematics, CAIM 2017, Iași,  România, September 14-17, 2017, 

Book of Abstracts, p. 76. 

10. TKACENKO A, The “Bottleneck “ Fractional Multi-Objective Transportation Problem with 

Fuzzy Type of Parameters, Book of  Abstract, The 24
th
 Conference of Applied and Industrial 

Mathematicians, Iași, România, September 14-17, 2017, p.74-75. 

 

X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2017  

Rezultatele pot fi aplicate în problemele legate de transmiterea-recepţionărea informaţiei, în 

economie, în soluţionărea problemelor de amplasare. Aprofundarea cunoștințelor în modelarea și 

optimizarea multicriterială prin elaborarea și propunerea unor metode de soluționare a  modelelor 

concrete  cu diferite tipuri de date și implimentarea modelelor propuse  în eficientizarea 

transportului vor permite soluționarea unor probleme caracteristice de ordin social-economic.  

Extinderea software si hardware a sistemului regional de calcul performat va avea un impact 

pozitiv in globalizarea proceselor de cercetare si instruire, va  permite partajarea resurselor hard 

si soft  prin portarea aplicațiilor complexe  pe sisteme grid regionale si internaționale. Algoritmii  

paraleli noi elaborați  pentru soluționarea jocurilor dinamice in strategii informațional extinse, 

metodele și algoritmii de aflare a soluțiilor și mulțimilor de soluții a problemelor de control PNS, 

precum si modelele decizionale analizate in proiect pot servi drept suport pentru luarea deciziilor 

in diverse structuri economice,  pot fi utilizate si in procese de instruire pentru diferite specialități. 

Rezultatele obținute sunt noi și le completează pe cele cunoscute în domeniu, obținute de către 

specialiștii din țară și peste hotare. 

 

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

anul 2017 (pînă la 300 cuvinte) 

Cercetările au fost efectuate în conformitate cu planul calendaristic pentru anul 2017 și au condus la 

obținerea următoarelor rezultate, importante din punct de vedere teoretico-aplicativ: 

a) Folosind noțiunea de lanț m-dimensional și proprietățile acestuia, se definește o funcție a distanței, 

cu ajutorul căreia se construiește convexitate și învelitoarea convexă în spațiul metric, determinat de relația 

k-ară R
k
. S-au studiat proprietățile mulțimilor covexe în cazul complexului de relații multi-are și rolul 

punctele extremale;  

b) A fost demonstrat că problema divizării mulțimi d-convexe netriviale a unui arbore se rezolvă în 

timp polinomial;  

c) A fost cercetată completitudinea și exprimarea parametrică a sistemelor de formule ca o 

generalizare a exprimării simple (explicite). S-au cercetat și cazurile particulare a acestor generalizări, și 

anume, când lipsesc parametrii inițiali, ceea ce ne duce la noțiunea de exprimare implicită.;  

d) In perioada anului  2017 a fost instalat si gestionat pe clusterul HPC al USM a softului performant 

necesar  penrtu implementarea algoritmilor paraleli elaborati in cadrul proiectului; 

e) În cazul problemelor de aflare e situațiilor de echilibru strategic pentru jocurile de potrivire a 

incluziunilor mulțimilor poliedrale se prefigurează o nouă direcție de cercetare în teoria jocurilor inițiată de 

problemele de analiză și optimizare convexă; 

f) S-a arătat că modelul multicriterial de transport de tip liniar cu coeficienţii din funcţiile obiectiv de 

tip fuzzy poate fi soluționat aplicând tehnica fuzzy pentru fiecare valoare a coeficientului probabilistic  ; 

g) A fost cercetată problema schimbului valutar, pentru care s-au analizat factorii ce influenţează 

fluctuaţii ale ratelor valutare. S-a formulat modelul matematic pentru problema schimbului valutar, 

utilizând aparatul teoriei jocurilor dinamice; 

h) Au fost analizate proprietăţile principale a schemei cu diferenţe finite cum sunt: ordinul de 

aproximare, stabilitatea, convergenţa, viteza de convergentă. In baza acestui studiu a fost elaborat 

algoritmului de calcul pentru rezolvarea numerică a problemei tridimensionale pentru dispozitivul 

semiconductor. 

 

XII. Beneficiarul: Ministerul educației, culturii și cercetării; centre de cercetare științifică; întreprinderi cu 

activitate economică.  
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Anexa 1.1. 

Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Direcţia strategică 50.07 „Materiale, tehnologii şi produse inovative”.  

Cifrul proiectului 15.817.02.38A.  

Proiectul ”Dezvoltarea sistemelor informatice inteligente orientate pe familii de probleme 

decizionale cu aplicare în educaţie şi cercetare” 

II. Obiectivele proiectului  

Proiectarea sistemelor inteligente orientate pe familii de probleme din domeniile: educaţie, 

cercetare, diagnostic medical. 

III. Termenul executării  

2015-2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

 (mii lei)  

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată ( mii lei)  

186,2 mii lei 

Executată ( mii lei)  

186,2 mii lei 

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

LCȘ „Tehnologii Informaționale”, Departamentul Informatică, Facultatea de Matematică și 

Informatică 

VII. Executorii 

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului  

 Căpăţână Gheorghe                 Cercetător ştiințific coordonator, director de proiect 

Andrieş Ion                               Cercetător ştiințific coordonator 

Arnaut Vsevolod                      Cercetător ştiințific superior 

Bragaru Tudor                         Cercetător ştiințific superior 

Beldiga Alexandru                   Cercetător ştiințific 

Croitor Mihail                          Cercetător ştiințific 

Grigorcea Viorel                      Cercetător ştiințific 

Negreţcaia-Croitor Liudmila Cercetător ştiințific 

Popov Alexandru,                    Cercetător ştiințific 

Butnaru Vasile                         Cercetător ştiințific stagiar 

Marin Maria                            Cercetător ştiințific stagiar 

Antohi Andrei                          Tehnician categoria II 

VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2017  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în 

cadrul proiectului (150 de cuvinte)  

1. Crearea resurselor educaţionale digitale 

ale cursurilor electronice:  

 Sisteme Suport pentru Decizii (SSD),  

 Rețele de Calculatoare (RC),  

 Data Mining (DM),  

 Elaborarea Generativă a produselor 

software (EGPS). 

Conținutul digital, testele generice și specifice, 

cursul electronic „Sisteme suport pentru decizii” 

(Beldiga M., Bragaru T., Căpățână Gh.). 

Conținutul digital și testele, cursul electronic 

„Rețele de calculatoare” (Bragaru T.). 

Conținutul digital și testele, cursul electronic 

„Data Mining” (Apetri N., Căpățână Gh.). 

Conținutul digital, exemplele practice 

(metamodele ale limbajelor, șabloane de generare) 

și modele de teste pentru cursul electronic 

„Elaborarea generativă a produselor software 

(EGPS)”  

(Nigrețchi-Croitor L., Croitor M.) 

2 Elaborarea modelelor generative ale 

itemilor obiectivi (cu răspuns închis) și 

a BD respective pentru cursurile:  

SSD, RC, DM, EGPS. 

Modelele generative ale itemilor obiectivi (cu 

răspuns închis) și BD respective pentru cursurile:  

SSD, RC, DM, EGPS. 

3 Elaborarea modelelor spectrale a Modelele spectrale a imaginilor color ca 
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imaginilor color ca transformare 

univocă din spațiul RGB. 

transformare univocă din spațiul RGB. 

4 Elaborarea arhitecturii Bazei de 

Cunoștințe a Sistemului Expert pentru 

diagnosticul tulburărilor psihice și de 

comportament în epilepsie (SE TPCE). 

Arhitectura Bazei de Cunoștințe a SE TPCE. 

5 Elaborarea prototipului Sistemului 

Expert TPCE (SE TPCE). 

Prototipul SE TPCE 

6 Elaborarea sistemului suport extins de 

procesare a imaginilor din domeniul 

interferometriei. 

Sistemul suport extins de procesare a imaginilor 

din domeniul interferometriei. 

7  Conținutul digital al cursului „Tulburări psihice și 

de comportament în epilepsie”, 

(Popov A., Butnaru M., Căpățână A., Căpățână 

Gh.) 

8  Conținutul digital al cursului „Inteligenţa 

artificială” 

(Marin M., Marin Gh.) 

9  Conținutul digital al cursului „Programarea 

Logică” 

(Marin M., Marin Gh.) 

10  Conținutul digital al cursului „Glosar de termeni la 

disciplina „Inteligenţa artificială”” în limbile 

română, rusă, engleză” (Marin M., Marin Gh.) 

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

dat pe anul 2017 (conform formei 4 din structura raportului) 

 

 

X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2017  

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. 

 Cercetările din cadrul TPCE se bazează pe experiența obținerii a peste 100 de remisiuni la 

pacienții cu tulburări psihice (premieră în Republica Moldova). 

Este evident ca această experiență să fie folosită:  

(a) în terapie;  

(b) la pregătirea și perfecționarea cadrelor medicale;  

(c) consultarea și asistența pacienților cu TPCE. 

 Destinația sistemul suport de procesare a imaginilor din domeniul interferometriei este de a 

efectua operativ și cu costuri minore procesările corespunzătoare (premieră în Republica 

Moldova). 

 Cursul “Elaborarea generativă a produselor software” va contribui la dezvoltarea specialiștilor 

de înaltă calificare, care vor fi capabili să creeze fabrici de PS, să automatizeze procesele de 

elaborare a PS, astfel reducând costurile și sporind viteza de producere a aplicațiilor in diferite 

domenii ale economiei naționale (pretinde a fi premieră Republica Moldova). 

 

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

anul 2017 (până la 300 cuvinte) 

 Au fost elaborate conținuturi digitale ale 8 cursuri de instruire: Sisteme Suport pentru Decizii (SSD), 

Rețele de Calculatoare (RC), Data Mining (DM), Elaborarea Generativă a produselor software 

(CGPS), Tulburări psihice și de comportament în epilepsie (TPCE), Inteligenţa artificială, 

Programarea Logică, Glosar de termeni la disciplina „Inteligenţa artificială”” în limbile română, 

rusă, engleză. 
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Cursurile electronice vor contribui sporului în calitatea pregătirii specialiștilor de calificare superioară 

la informatică. 

Rezultatele ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute reprezintă Cadrul metodologic de dezvoltare a 

resurselor educaționale digitale. Testarea electronică reprezintă o metodă eficientă de învățare, precum 

și de elaborare – implementare a cursului electronică a cursurilor electronice. 

Cursul “Elaborarea generativă a PS” va contribui la educarea specialiștilor de înaltă calificare, care 

vor fi capabili să creeze fabrici de PS, să automatizeze procesele de elaborare a PS, astfel reducând 

costurile și sporind viteza de dezvoltare a aplicațiilor în diferite domenii ale economiei naționale. 

 Lucrarea ”Tulburări psihice și de comportament în epilepsie”, autori: Popov A., Butnaru A., Căpățână 

Gh., Căpățână A. a fost menționată la XV Edition of International Specialized Exhibition 

„INFOINVENT”, 15-18 Noembrie 2017, Chișinău, Republica Moldova cu: Medalia de Aur, AGEPI și 

Medalia de Argint EUROINVENT, Forumul Inventatorilor Români. 

 

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

 Ministerul Educației al Republicii Moldova. 

 Instituții de învățământ universitar și continuu de-a lungul vieții, desfășurat în forma mixtă sau la 

distanță, medii Internet și Web. 

 Cursul “Elaborarea generativă a PS” poate fi organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior 

cât pentru studenți, atât și pentru specialiști din domeniul IT pentru formare continuă. 

 Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova. 

 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”. 

 Centrele Comunitare de Sănătate Mintală (psihiatrii, psihoterapeuţii, psihologii, asistentele medicale). 

 Centrele medicilor de familie (medicii de familie). 

 Cabinetele de consultaţie psihiatrică în centrele de consultație raționale sau comunitare; 

 Secţiile psihiatrice în spitalele generale municipale, raionale. 

 Spitalele psihiatrice republicane (medicii-psihiatri). 

 Centrele medicinii de urgență (medici serviciul urgenţă). 

 Centrele de criză (medicii-psihiatri, psihoterapeuţii, psihologii, asistentele medicale). 

 Ministerul Sănătății din România. 
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Anexa 1.1.  

Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Materiale, tehnologii şi produse inovative  

Celule solare multi -joncțiune pe baza stratur i lor subțiri  nanostructurate din 

semiconductori  organici  și  anorganici ,  cu cif rul  15.817.02.39A  

II. Obiectivele proiectului  

1) Creșterea eficienţei celulelor solare anorganice comercial viabile CdS/CdTe prin 

conceperea unui nou design în regiunea contactului frontal și analiza comparativă a 

rezultatelor obținute cu cele mondiale; 

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

TCO/ PEDOT /ZnPc/Al utilizînd centrifugarea sau evaporarea termică în vid și 

încorporarea acestora în celula solară anorganică. Studiul straturilor nanostructurate și 

interfețelor cu metode fizice moderne (XRD, XPS, SEM, spectroscopia optica); 

3) Elaborarea tehnologiei de sinteză a celulelor solare organice de tip „heterojoncţiuni 

distribuite în volum” (BHJ): TCO/PEDOT/P3HT/Al; TCO/PEDOT/PCBM/Al și 

TCO/PEDOT//P3HT:PCBM(1:1)/Al utilizînd centrifugarea sau evaporarea termică în vid și 

încorporarea în celula solară anorganică. Studiul straturilor nanostructurate și interfețelor cu 

metode fizice moderne (XRD, XPS, SEM, spectroscopia optica); 

       4)  Clarificarea modelelor pentru explicarea mechanismelor de funcționare a celulelor solare 

realizate. 

III. Termenul executării  

01.01.2015-31.12. 2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei)     

Finanţarea planificată ( mii lei) 116,8 Executată 116,8 

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

Laboratorul interdisciplinar materiale organice/anorganice in optoelectronica 

VII. Executorii   

№ Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

  

1 Tamara Potlog, Doctor, Conferențiar, Cercet. Științific coordonator, director de proiect 

2 Galina Dragalina, Doctor, Conferențiar, Cercet. Științific coordonator 

3 Ștefan Robu, Doctor, Conferențiar, Cercet. Științific superior 

4 Ana Popușoi, Lector, Cercet. Științific 

5 Vadim Furtună, Doctorand, cercetător științific stagiar 

6 Ion Lungu, Masterand, tehnician cat. II. 

VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2017  

 

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului (150 de  cuvinte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Sinteza copolimerilor de 

carbazolilalchilmetacrilați cu 

octilmetacrilat si clorura  

de acriloil. 

 

Au fost sintetizati compușii, pe baza cărora s-au obținut 

copolimerii pe bază de carbazol Carbazoliletilmetacrilat 

CEM : Octilmetacrilat OMA :clorura de acriloil  și 

Carbazolilmetil- metacrilat CMM : Octilmetacrilat OMA 

: clorură de acriloil cu un conținut de 10, 20 si 30 mol% 

clorura de acriloil (sintetizați  prin metoda polimerizarii 

radicalice în prezența inițiatorului azo-bis- 

izobutironitril), care au servit în calitate de polimer-

suport pentru procesul de grefare. 

Au fost sintetizați derivați ai ftalocianinelor de Zn si Cu, 

urmărindu-se scopul de a atinge o solubilitate suficientă 

în dizolvanții utilizați. 
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2 

 

 

Grefarea hidroxiftalociani-

nelor de Zn si Cu cu copoli-

meri. 

Au fost  obținuți copolimeri-analogi prin grefarea 

ftalocianinelor de zinc si cupru cu copolimerii proiectați 

în anumite raporturi (CEM:OMA:clorura de metacriloil). 

Sinteza polimeranalogilor a reușit în soluție de cloroform 

sau clorobenzen la temperatura camerei în prezența unei 

baze organice - trietilamina. 

 

 

3 

Studii prin  metode spectra-le: 

H-RMN, C-RMN, FTIR , 

spectrometrie de masă. 

Structura  compușilor obținuți a fost demonstrată cu 

ajutorul datelor spectrale. 

 

 

4 

 

Solubilizarea compușilor 

sintetizați. 

Găsirea solventului (acidul formic (FA)) de concentrație 

>98% pentru dizolvarea unei  concentrații mai mari de 

ZnPc în soluție și verificarea experimentală a dependenței 

coeficientului de solubilitate al ZnPc de concentrația 

solventului (FA); 

 

 

 

 

5 

 

Aplicarea materialelor 

sintetizate pentru obținerea 

dispozitivelor fotovoltaice. 

Au fost elaborate sisteme fotosensibile pentru celule 

fotovoltaice din polimeri carbazolici cu  ftalocianine de 

zinc. 

A fost stabilit dopantul optimal pentru ZnPc, în vederea 

îmbunătățirii coeficientului de absorbție al compozitelor 

pe baza ZnPc-perylen. 

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

dat pe anul 2017 (conform formei 4 din structura raportului) 

* manuale/ dicţionare/ lucrări didactice (naţionale / internaţionale)  

1. Dragalina, G; Velișco, N.; Bulmaga, P., Revenco, M., Chimie, manual pentru  cl.12, 

Chișinău, ed. ARC, 2017, 192 pagini. ISBN 978-9975-61-619-5. 

2. Драгалина Г., Велишко Н., Булмага Р., Ревенко М. ХИМИЯ, учебник для 12-го класса. 

Изд-во Aрк, Chişinău, 2017, 192 стр. ISBN 978-9975-0-0006-2. 

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

(naţionale / internaţionale) 

 

1. Galina Dragalina, Maria Sandu, Educational aspects in Environmental protection. The 6-

th International Conference Ecological and Environmental Chemistry-2017,  march 2-3,  

2017,   Chișinău Rep.Moldova. ISBN 978-9975-71-887-5. 

2. S. Robu, A. Chirita, G. Dragalina, T. Galstian, A. Ivancic, I. Dementiev, Development of 

Holographic Media based on Organic Carbazole Polymers. International Conference 

HOLOGRAPHY: Advanced and Modern Trends, 24-27 april 2017, Proceedings of SPIE 

Vol. 10233-13. 

3. N.Velișco, G.Dragalina, School handbook of Chemistry – indispensable tool in 

achievement of ecological education. The 6-th International Conference Ecological and 

Environmental Chemistry-2017,  march 2-3, 2017, p. 20,  Chișinău Republic of Moldova. 

ISBN 978-9975-71-887-5. 

4. Ștefan Robu, Galina Dragalina, Ana Popușoi, Gheoca Paul, Synthesis of Carbazole 

Containing Monomers For  Elaboration Of  Photosensitive Materials. Priochem, 13-th 

edition, Bucharest, 26-27-th  october 2017, pag.132 

5. Ș. Robu, G. Dragalina, A. Popușoi I. Lungu, N.Nasedchina, A. Chirizza,Photosensitive 

Layers From Carbazolic Copolymers Sensibilised With Metalophtalocyanines. 17-th Baltic 

Polymer Symposium, Talin, 20-22 september 2017. 

6. Ș. Robu, T.Potlog, G. Dragalina, A. Popușoi, I.Lungu, N.Nasedchina, A.Chirita. 

Photosensitive layers from carbazole copolymers sensibilized with metalophtalocyanines. 

PRIOCHEM, 13-th edition, Bucharest, 26-27-th  october 2017, pag.9. 

7. Furtună, V.; Duca, D.; Potlog, T. Procedeu de obținere a diodei Schottky pe bază de ZnPc 

prin depunere în picătură. Expoziția internațională Specializată „INFOINVENT”, 15-18 

noiembrie 2017, Chișinău. 

8. Furtună, V.; Duca, D.; Potlog, T. Process for preparing a ZnPc Schottky diode by drop 
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casting method. INVENTICA 2017. 28-30 iunie 2017, Iași, România. 

9. Furtună, V.; Duca, D.; Potlog, T. Dispozitive fotovoltaice ITO/ZnPc/Al, procesate din 

soluție. Salonul Internațional de Invenții și Inovații „Traian Vuia”.  7-9 iunie 2017, 

Timișoara, România. 

10. Furtună, V. Dispositifs photovoltaϊques  pouvant être traités en solution à la base d’ITO/ 

ZnPc / Al pour la récolte d’energie. Le cinquieme colloque francophone pluridisciplinaire 

sur le Materiaux, l’Environnement et l’Electronique.19-21 octombrie, Bacău, România. 

11. Furtună, V.; Duca, D.; Potlog, T. Solution processable photovoltaic devices based on 

ITO/ZnPc/Al for energy harvesting. The International Student Innovation and Scientific 

Research Exhibition „Cadet Inova 2017”.27-29 aprilie, Sibiu, România. 

12. Potlog, T.; Duca, D.; Furtună, V.; Lungu, I. Sisteme Fotovoltaice pe Bază De CdTe –sursă 

de energie alternativă. Salonul Internațional de Invenții și Inovații „Traian Vuia”.  7-9 

iunie 2017, Timișoara, România. 

13. Potlog, T.; Antoniuc, C.; Lungu, I.; Furtună, V. The (Cu,Zn)Pc bilayers organic PV cells 

prepared by close space sublimation method. Integrare prin cercetare și inovare, 

Conferința științifică națională cu participare internațională. pp 199-202, 9-10 noiembrie 

2017, Chișinău. 

14. Potlog, T.; Duca, D.; Furtună, V.; Lungu, I. Alternative energy based on CdTe photovoltaic 

devices. The International Student Innovation and Scientific Research Exhibition „Cadet 

Inova 2017”.27-29 aprilie, Sibiu, România. 

15. Potlog,T.; Furtună, V.; Rotaru, C.; Rusnac, R.; Robu, Ș.; Masuzawa, T.;  Mimura, 

H. Material properties of zinc phthalocyanine from fa solution and application in organic 

solar cells. Proceedings of Research World International Conference, Tokyo, Japan, 29th-

30th November 2017. pp.39-45. 

 

  

X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2017  

Au fost sintetizate ftalocianina de zinc si  tetrahidroxiftalocianina de zinc. Au fost comparate 

spectrelor FTIR, XRD a pulberii ftalocianinei  de zinc sintetizate cu a celei procurate de la Sigma-

Aldrich si s-au identificat aceleasi moduri vibrationale inregistrate cu spectroscopia FTIR  la 

ambele materiale. 

Spectrele  FTIR ale tetrahidroxiftalocianinei  de zinc indica interactii puternice  π–π si coordonare intre 

grupele  hydroxil  si ionii metalici centrali de  Zn
2+

. Au fost obținuți copolimerii CEM : OMA:Cl-Ac 

cu un conținut de 10, 20 si 30 mol% clorura  de acriloil, care au servit în calitate de polimer-suport 

pentru procesul de grefare. Au fost sintetizați derivați ai ftalocianinelor de zinc, urmărindu-se 

scopul de a atinge o solubilitate suficientă în dizolvanții utilizați. Au fost obtinute sisteme 

fotosensibile de copolimer CEM:OMA cu diferite concentratii de ZnPc si 2,4,7-trinitrofleorenonă 

prin metoda spin-coating.  Spectrele de fotosensibilitate ale straturilor subtiri de copolimer 

CEM:OMA cu diferite concentratii de ZnPc si 2,4,7-trinitrofleorenonă indica  ca cu cresterea 

concentratiei de ZnPc  de la 5% la 25% domeniul  sensibilitatii spectrale se largeste  de la λ≈ (400- 

700) nm la  λ≈ (400-800) nm se largeste. A fost obtinuta solubilizare destul de buna a ftalocianinei 

de zinc si tetrahidroxiftalocianinei de zinc în  acid formic/dimetilformamidă si 

dimetilformamidă/clorbenzen. 

 

 

 

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

anul 2017 (pînă la 300 cuvinte) 

In cadrul acestei etape: 

1)  Au fost obținuți copolimerii CEM : OMA:Cl-Ac cu un conținut de 10, 20 si 30 mol % clorura  de acriloil, 

care au servit în calitate de polimer-suport pentru procesul de grefare. 

2) A fost sintetizata tetrahidroxiftalocianina de zinc cu solubilitate de 2-3 ori mai înaltă în solvenți organici 

decât a ftalocianinei de zinc procurata de la Sigma-Aldrich. 

 3) Au fost sintetizați serii de copolimeri binari CEM:OMA, cît și copolimeri ternari  CEM:OMA: clorură de 

metacriloil pentru obținerea compozitelor și straturilor fotosensibile cu ftalocianina de zinc si 

tetrahidroxiftalocianina de zinc.    
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4) Au fost obtinute solutii  cu ftalocianina de zinc si tetrahidroxiftalocianina de zinc în  mixturile de solventi: 

acid formic/dimetilformamidă si dimetilformamidă/clorbenzen si obtinute straturi subtiri prin metoda spin-

coating. Spectrele de fotosensibilitate ale straturilor subtiri de copolimer CEM:OMA cu diferite concentratii 

de tetrahidroxiftalocianina de zinc si 2,4,7-trinitrofleorenonă indica ca cu cresterea concentratiei 

tetrahidroxiftalocianinei de zinc de la 5% la 25% domeniul  sensibilitatii spectrale se largeste  de la λ≈ (400- 

700) nm pina la  λ≈ (400-800) nm. 

 

 

XII. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi, etc.) 
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Anexa 1.1. 

Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Direcția strategică: Patrimoniul național și dezvoltarea societății 

Codul proiectului: 15.817.06.06A 

Denumirea proiectului: „Interferențe dintre viața profesională și cea privată: aspecte 

interculturale, experiențe locale și intervenții organizaționale” 

II. Obiectivele proiectului  

 

1. Conceptualizarea teoretică și metodologică a fenomenului interferenței muncă-familie/viață 

privată; 

2. Analiza studiilor cu această tematică realizate în diverse țări, în vederea delimitării aspectelor 

interculturale specifice în manifestarea fenomenului interferenței muncă-familie/viață privată; 

3. Selectarea, traducerea și validarea metodologiei relevante pentru investigarea interferenței 

muncă-familie/viață privată; 

4. Evidențierea specificului conflictului muncă-familie/viață privată raportat la realitățile 

economice și socioculturale ale RM (studiu cantitativ din perspectiva psihologiei 

organizaționale și a psihologiei social-clinice); 

5. Identificarea reprezentărilor, percepțiilor și semnificațiilor atribuite diverselor aspecte ale 

conflictului muncă-familie/viață privată (studiu calitativ din perspectiva psihologiei 

organizaționale și a psihologiei social-clinice); 

6. Delimitarea strategiilor de management al conflictului muncă-familie/viață privată aplicate în 

diverse contexte socioculturale (experiența organizațiilor din diverse țări – în baza literaturii 

de specialitate și a rezultatelor studiilor empirice); 

7. Evaluarea strategiilor organizaționale actuale de management al conflictului muncă-

familie/viață privată și evidențierea unor bune practici în acest domeniu (experiența 

organizațiilor din RM – în baza interviurilor cu diverși actori organizaționali și a analizei 

documentelor sociale); 

8. Formularea unui set de recomandări în vederea eficientizării strategiilor de intervenție și 

gestionare a conflictului muncă-familie/viață privată; 

9. Elaborarea unui ghid cu strategii de intervenție și recomandări practice pentru diverse 

categorii de actori organizaționali; 

10. Publicarea unei monografii privind problematica interferenței muncă-familie/viață privată și 

modalitățile de gestionare a acesteia pentru organizațiile din RM (în baza rezultatelor 

cercetării). 

 

III. Termenul executării  

2015-2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

(mii lei) 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată  mii lei) 94,1 Executată (mii lei) 94,1 

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

 

LCŞ Dezvoltarea politicilor educaționale, Departamentul Psihologie 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

1. COJOCARU, Natalia – cerc. șt. coord., director de proiect; 

2. TOLSTAIA, Svetlana – cerc. șt. sup. 

3. TURCHINA Tatiana – cerc. șt. 

4. ȘAITAN Viorica - cerc. șt. 

5. PASCARI Rodica - cerc. șt. 

6. RUSU Galina, laborant 

VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2017  

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

  

1.  Delimitarea strategiilor 

de management al conflictului 

muncă-familie/viaţă privată 

aplicate în diverse contexte 

socioculturale; 

 Evaluarea strategiilor 

organizaţionale actuale de 

management al conflictului 

muncă-familie/viaţă privată şi 

evidenţierea unor bune 

practici în acest domeniu 

A fost elaborat un studiu de caz complex privind politicile 

organizaționale „prietenoase” familiei, care va servi drept 

suport pentru activităţile practice din cadrul unor cursuri 

universitare: psihologia muncii, psihologie organizaţională, 

psihologie clinică, psihologie managerială ş.a., inclusiv 

pentru studiile empirice ce vizează problematica dată. 

A fost analizat cazul Suediei, oferit drept studiu de caz de 

succes în implementarea politicilor organizaționale ce 

vizează echilibrul muncă-familie (în baza studiilor emprice) 

și modelul de dezvoltare a unei companii responsabile 

familiei (eng. Family Responsible Company Development 

Model), elaborat de International Center of Work and Family 

de la IESE Business School. 

Au fost identificate bune practici și factori de succes 

care ar facilita implementarea programelor destinate 

familiei, precum și blocaje care ar putea surveni în cadrul 

acestui proces. 

Au fost delimitate criteriile pentru un model de 

implementare a programelor de intervenție privind 

echilibrarea muncii și familiei în mediul organizațional 

autohton (modelul va fi definitivat anul viitor). 

Au fost elaborate articole în diverse reviste de speciali-

tate și prezentări la conferinţe naționale și internaționale. 

 

 

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

dat pe anul 2017 (conform formei 4 din structura raportului) 

 

Monografie:  

1. ТОЛСТАЯ, С. Метафорические ассоциативные карты в семейном консультировании. 

Chișinău: CEP USM, 2017. 269 p. (11.5 c.a.) ISBN 978-9975-71-797-7. 

 

Articole din reviste naţionale  

Categoria B 

1. ȘAITAN, V. Conflictul muncă-familie la angajații din Republica Moldova: repere 

metodologice și rezultate preliminare. Studia Universitatis Moldaviae, 2017, nr. 5 (105), pp. 

153-157 (0.5 c.a.). ISSN 2345-1025. 

2. COJOCARU, N. Repere privind procesul de implementare a politicilor organizaționale 

„prietenoase” familiei. Studia Universitatis Moldaviae, 2017 (în curs de apariție). 

3. GHERMAN, T.; BOLEA, Z.; COJOCARU, N. Manifestări ale conflictului muncă-familie la 

psihologii cu beneficiari specifici. Studia Universitatis Moldaviae, 2017 (în curs de apariție). 

4. ȘAITAN, V. Aspecte afectiv-cognitive și comportamentale în manifestarea conflictului 

muncă-familie la angajații din sectorul public și privat. Studia Universitatis Moldaviae, 2017 

(în curs de apariție). 

 

Articole în culegeri (naţionale / internaţionale) 

1. TURCHINĂ. T. Stilul de atașament cu rol de predictor în ecuația echilibrului muncă-familie. În: 

Materialele Conferinţei naţionale cu participare internaţională „Evitarea sindromului burn-out 

în activitatea profesională prin metoda Balint” (Chișinău, 16-19 martie 2017), Chişinău: S.n., 

2017, pp. 143-155. 

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

(naţionale / internaţionale) 

 

Internaționale 

1. COJOCARU, N.; BALAN, I. Sources of work-family conflict in a Telecom company. A case 
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study within the customer service department. În: I. Bondarevskaya, D. Karakatsani (Eds.). 

Proceedings of the V International Scientific and Practical Seminar “Political and Economic 

Self-Constitution: Citisenship Identity and Education (Corinth, Greece, May 26
th
, 2017), Kyiv: 

”Advance”, 2017, pp. 82-86 (0.25 c.a./0.12 c.a). ISBN 978-617-7250-95-0.  

2. COJOCARU, N.; ȘAITAN, V.; HODONOAGĂ, T. Work-study-family conflict in the 

academia: theoretical syntheses and assumptions for empirical study. În: Rezumatele 

comunicărilor sesiunii știinţifice anuale (Cluj Napoca, România, 17-18 noiembrie 2017). Cluj 

Napoca: Ed. Epigraf, 2017. 

 

Naționale  

3. COJOCARU, N. Repere privind procesul de implementare a politicilor organizaționale 

„prietenoase” familiei. În: Materialele conferinței științifice „Integrare prin cercetare și 

inovare” (Chişinău, 9-10 noiembrie, 2017), Chişinău: CEP USM, 2017, pp. 176-180 (0.2 c.a.). 

ISBN 978-9975-71-818-9.PASCARI, R.; NISTREAN, E. Intervenția - componentă a schimbării 

organizationale. În: Materialele conferinței științifice „Integrare prin cercetare și inovare” 

(Chişinău, 9-10 noiembrie, 2017), Chişinău: CEP USM, 2017, pp. 227-230 (0.2 c.a.) ISBN 978-

9975-71-818-9. 

4. ȘAITAN, V. Consecințe ale conflictului muncă-familie: sinteze empirice. În: Materialele 

conferinței științifice „Integrare prin cercetare și inovare” (Chişinău, 9-10 noiembrie, 2017), 

Chişinău: CEP USM, 2017, pp. 176-180 (0.2 c.a.). ISBN 978-9975-71-818-9. 

5. TOLSTAIA S. Manifestări ale conflictului muncă-familie la manageri. În: Materialele 

conferinței științifice „Integrare prin cercetare și inovare” (Chişinău, 9-10 noiembrie, 2017), 

Chişinău: CEP USM, 2017, pp. 141-144 (0.25 c.a.). ISBN 978-9975-71-818-9. 

6. TURCHINĂ T. (2017). Provocările generației milleniale și strategii de conciliere a vieții 

profesionale și familiale. În: Materialele conferinței științifice „Integrare prin cercetare și 

inovare” (Chişinău, 9-10 noiembrie, 2017), Chişinău: CEP USM, pp. 176-180 (0.2 c.a.). ISBN 

978-9975-71-818-9. 

 

X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2017 

  

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

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

socială, recomandările principale vizând implementarea rezultatelor ştiinţifice aplicative şi a 

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

economiei şi culturii naţionale a  R. Moldova, beneficiarii rezultatelor. 

Valoarea teoretică 

Fiind unul dintre primele studii realizate în contextul autohton, studiul de caz privind politicile 

organizaționale „prietenoase” familiei, elaborat de noi în baza cercetărilor de peste hotare, va servi 

drept suport teoretic pentru activităţile practice din cadrul unor cursuri universitare: psihologia 

muncii, psihologie organizaţională, psihologie clinică, psihologie managerială ş.a., inclusiv, prin 

acest studiu de caz oferim sinteze teoretice pentru cercetările empirice actuale și de perspectivă. 

Eficiența economic-socială 

Rezultatele cercetării noastre oferă o cunoaștere multiaspectuală a fenomenului în vederea 

elaborării unor programe eficiente de intervenție psihosocială în organizațiile din RM, strategiile 

elaborate în alte contexte culturale urmând a fi adaptate și racordate la realitățile socio-economice 

ale contextului organizațional autohton. Implementarea unor programe de armonizare a muncii și 

familiei va spori loialitatea și angajamentul organizațional, eficiența angajaților la locul de muncă, 

starea de bine și satisfacția în mediul organizațional  

Beneficiarii rezultatelor 

Instituții și organizații (publice/private) din RM cu diverse profiluri ocupaționale (angajați, 

specialiști în resurse umane, psihologi organizaționali, manageri) 

 

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

anul 2017 (pînă la 300 cuvinte) 

 

Echilibrarea şi integrarea solicitărilor vieţii familiale cu cele ale muncii reprezintă o provocare atât 

pentru individ, cât şi pentru organizaţie. Soluţionarea situațiilor de conflict muncă-familie este favorizată 
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de o serie de factori/resurse: personali (anumite trăsături de personalitate), familiali (sprijinul, înţelegerea 

şi ajutorul oferite de membrii familiei) şi organizaţionali (facilităţile oferite de organizaţie). Analiza 

literaturii de specialitate realizată de noi relevă că cele mai reușite strategii de integrare și conciliere a 

sarcinilor destinate rolului profesional cu cele ale rolului familial ar fi: reducerea numărului de ore lucrate, 

flexibilitate în ceea ce privește organizarea orarului de muncă, schimbarea locului de muncă – a lucra de 

oriunde, cu condiția respectării numărului de ore și a deadline-urilor, servicii de îngrijire a copiilor on-site 

sau near-site, servicii de consiliere, concedii de boală sau programe pentru bătrâni, acțiuni pentru a proteja 

de eventuale pierderi salariale și diverse plăți pentru cheltuieli medicale, vacanțe/timp personal ș.a.  

Implementarea politicilor organizaționale prietenoase familiei ar produce beneficii bilaterale, pentru 

organizație – prin creşterea randamentului și a productivităţii, reducerea absenteismului, clienţi mai 

mulţumiţi, sporirea angajamentului faţă de organizaţie, diminuarea costurilor legate de problemele de 

sănătate ale angajaţilor, și pentru angajat – ameliorarea calităţii vieţii, sănătății fizice şi mentale, timp mai 

mult pentru propria persoană.  

Studiile arată că simplul fapt că într-o organizație există programe de echilibrarea a muncii și familiei 

încă nu garantează succesul acestora. O serie de norme și valori organizaționale nescrise, percepția 

disponibilității și accesibilității, lipsa de receptivitate a managerilor, ar putea descuraja angajații să 

folosească oportunitățile oferite de aceste programe. Pentru a spori reușita implementării unor asemenea 

programe, e necesară evaluarea cadrului instituțional și a culturii organizaționale actuale, în vederea 

identificării valorilor și practicilor care vor facilita schimbarea planificată, implicit, dezvoltarea în timp a 

unor valori organizaționale favorabile politicilor de integrare a muncii și familiei. 

 

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

 

Instituții și organizații (publice/private) din RM cu diverse profiluri ocupaționale (angajați, specialiști în 

resurse umane, psihologi organizaționali, manageri) 
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Anexa 1.1.
 

 Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii 16.06/18.06 , Studiul filologic al textelor religioase în 

limba română, publicate la Chişinău în secolul al XIX-lea cu cifrul 15.817.06.07A 

II. Obiectivele proiectului  

 Studierea cataloagelor şi a altor surse pentru a identifica publicaţiile în limba română, cu 

tematică religioasă, apărute în perioada 1814-1918 la Chişinău 

 Delimitarea şi descrierea lucrărilor care conţin indicaţii că au fost traduse din limba rusă 

 Analiza particularităților lexicale, morfosintactice, terminologice a textelor religioase, 

traduse din limba rusă 

 Stabilirea paternității textelor  religioase, publicate la Chișinău în secolul al XIX-lea 

 Studiu comparat al ediției Evangheliei bilingve, publicate la Chișinău în anul 1912. 

 

III. Termenul executării  

01.01.2015 – 31.12.2018  

IV. Volumul total planificat al finanţării 

(mii lei)  

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată ( mii lei) 80,5 Executată ( mii lei) 80,5 

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

Laboratorul de cercetări științifice Lingvistică și hermeneutică 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

  

 
Nr d/o Numele/Prenumele 

Titlul 

științific 
Funcția în cadrul proiectului 

1. Condrea Iraida Dr.hab.filol. 
Cercet.șt.principal, director de 

proiect 

2. Cemârtan Claudia Dr.în filol. Cercet.șt.coord. 

3. Gherasim Alexandra Dr.în filol. Cercet.șt.sup. 

4. Oglindă Emilia Dr. în filol. Cercet.șt.sup. 

5. Manolii Adela Dr.în filol. Cercet.șt.sup. 

6. Moșin Octavian Dr.în istorie Cercet.șt. 

7. Butuc Marin Dr. în filol. Cercet.șt. 
 

VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2017  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului (150 de  cuvinte) 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

Studierea ediției bilingve, ruso-

române a Evangheliei, 

publicate la Chișinău în anul 

1912.  

Inventarierea Acatistelor, 

traduse din limba rusă și 

publicate la Chișinău la 

începutul sec.XX. 

Transcrierea/transpunerea 

textelor din alfabetul chirilic în 

alfabetul român actual. 

Analiza textelor și studiul 

terminologiei religioase.   

 

 

Studierea textului „Evangheliei” bilingve publicate la 

Chişinău în anul 1912 a demonstrat rezultate care sunt în 

deplin acord cu cele anterioare, obținute în baza analizei 

comparative a textului bilingv româno-rus al „Evangheliei” 

(1912) și cel al Bibliei sau al Sfintei Scripturi 

(București,1990). Textele menționate conțin fenomene 

similare celor descrise în textele Acatistelor: forme 

inversate ale verbelor, fluctuații ale categoriei de persoană, 

construcţii tautologice, structuri intensive, formațiuni 

perifrastice, dislocări. S-a constatat că textele reproduse în 

această ediţie constituie cele mai reprezentative şi mai 

elaborate variante ale „Evangheliei”, care sunt considerate 

şi astăzi modele de text/limbaj biblic.  

Au fost, de asemenea, analizate particularitățile lingvistice 

ale unor Acatiste, publicate la Chișinău în perioada 1909-

1918. 
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IX. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la proiectul 

dat pe anul 2017 (conform formei 4 din structura raportului) 

1. CONDREA I. O abordare stilistică a textului religios. În: Studia Universitatis Moldaviae, 

Seria „Științe umanistice”, 2016, nr 10, p. 3-7. ISSN 1811-2668. 

2. CONDREA I. Reflectarea valorilor etico-morale şi sociale în „Instrucţia blagocinului”  din 

1827. În: Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională Integrare prin 

Cercetare şi Inovare, USM, 9 noiembrie, 2017. Științe umanistice. CEP, USM, 2017, p. 3-6. 

3.  CONDREA I. Acatistul „Acoperemântul Maicii Domnului” din 1913: expresivitatea 

limbajului arhaic. În: Educaţia din perspectiva valorilor. - Cluj Napoca : Eikon, 2012-vol. 

ISBN 978-973-757-730-6. Tom 11. Summa Theologiae / ed.: Octavian Moşin, Ioan Scheau, 

Dorin Opriş. - 2017. - Conţine bibliografie. - ISBN 978-606-711-685-4, p. 30-36. 

4. OGLINDĂ E. Morfosintaxa textelor „Evangheliei”(1912) și „Bibliei sau Sfintei Scripturi” 

(1990). În: Studia Universitatis Moldaviae. Revistă științifică, categoria B, Anul IX. Seria 

Științe umanistice, Nr, 10 (100), 2016, p. 17 – 20. 

5. OGLINDĂ E. Particularități gramaticale ale textelor unor acatiste. În: Norma limbii 

literare între tradiție și inovație.Materialele Simpozionului științific cu participare 

internațională, 19 mai 2017. Chișinău, 2017, p. 239 – 245. 

6. CEMÂRTAN C. Limba textelor religioase publicate la Tipografia Exarhicească din 

Chișinău: particularități sintactice. În: Studia Universitatis Moldaviae, Seria „Științe 

umanistice”, 2016, Nr 2, p. 12-16. ISSN 1811-2668. 

7. CEMÂRTAN C. „Instrucția blagocinului” – monument de limbă română din Basarabia 

secolului al XIX-lea. În: Norma limbii literare: între tradiție și inovație / Materialele 

simpozionului științific cu participare internațională, 19 mai 2017, Chișinău, CEP USM, 

2017, p.78-85; ISBN 978-9975-71-906-3 și În: Limba Română (Chișinău), XXVII, 2017, 

nr.3, p.60-69. 

8. CEMÂRTAN C. Particularități ale topicii în textul religios tradus din slavonă în secolul al 

XIX-lea. În: Colocviul internaţional de ştiinţe ale limbajului „Eugeniu Coşeriu” – „Normă – 

sistem – uz: codimensionare actuală (13-14 octombrie  2017) – Chişinău, 2017 (În curs de 

apariție). 

9. CEMÂRTAN C. Influența slavonă asupra lexicului românesc din „Slujba și Acatistul 

cuviosului Serafim din Sarov” (publicate la tipografia eparhială din Chișinău). În: Integrare 

prin cercetare și inovare. Conferința științifică națională cu participare internațională, 9-10 

noiembrie 2017. Rezumate ale comunicărilor. Științe umanistice, Chișinău, 2017, p.18-21. 

10. MANOLII A. Invocarea numelor proprii biblice în „Acafistul Acoperemântului Preasfintei 

Născătoarei de Dumnezeu” (1913) În:  Simpozionul științific cu participare internațională 

„Norma limbii literare între tradiție și inovație”, Chișinău, 19 mai 2017. P 140 – 145. 

11. GHERASIM A. Superlativul excepției – procedeu gramatical și afectiv în textele acatistelor. 

Materialele conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională Integrare prin 

cercetare şi inovare, 9-10 noiembrie 2017, pag.25-29. 

12. Evenimente şi personalităţi marcante ale vieţii spirituale din spaţiul pruto-nistrean şi 

vecinătăţile lui din sec. XIX-XX”, simpozionul ştiinţific internaţional (3 ; 2017; Chişinău). 

Simpozionul ştiinţific internaţional „Evenimente şi personalităţi marcante ale vieţii 

spirituale din spaţiul pruto-nistrean şi vecinătăţile lui din sec. XIX-XX”: Chişinău, 

Republica Moldova, 24-25 noiembrie 2017 / coord.: Octavian MOŞIN, Ion Gumenâi. – 

Chişinău: CEP USM, 2017. – 431 p. – ISBN 978-9975-71-952-0.  

13. Educaţia din perspectiva valorilor (9 ; 2017 ; Chişinău). Educaţia din perspectiva valorilor. 

Tom 11 : Summa Theologiae / ed.: Octavian MOŞIN, Ioan Scheau, Dorin Opriş. –  Cluj 

Napoca : Eikon, 2017. – 341 p. – ISBN 978-606-711-685-4. 

14. MOŞIN O. The Atheism Regime in the Moldavian SSR: ministers and icons // ARS 

LITURGICA. From the Images of Glory to the Images of the Idols of Modernity : 

Proceedings on the 16
th
 International Symposium on Science, Theology and Arts ISSTA 

2017, May, 8-9. − Alba Iulia : Reîntregirea, 2017. − P. 37-48. 

15. BUTUC M. Particularități lexico-semantice ale unor termeni bisericești în ”Instrucția 

blagocinului” din secolul al XIX-lea. În: Norma limbii literare între tradiție și inovație. 

Materialele Simpozionului științific cu participare internațională. Chișinău, 19 mai 2017. 

Chișinău: CEP USM, 2017, p. 155-161. ISBN 978.9975-71-906-3. 

16. ANTOCI C. Funcția comunicativă a adresărilor în acatiste. În: Norma limbii literare între 



 114 

tradiție și inovație. Materialele Simpozionului științific cu participare internațională. 

Chișinău, 19 mai 2017. Chișinău: CEP USM, 2017, p. 107-111. ISBN 978.9975-71-906-3. 

 

X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2017  

 

           Ediţia „Evangheliei” cu text paralel  rus-român (în oglindă) constituie un unicat, o mare 

raritate editorială, deoarece s-a constatat că în perioada investigată (1812-1918) nu au mai fost 

editate lucrări de acest fel. Este de menţionat că chiar şi în practica editorială actuală asemenea 

texte paralele se publică foarte rar. Astfel că ediţia de la 1912 poate fi considerată o operă 

tipografică şi un text cu valenţe spirituale de mare valoare pentru ambele limbi, română şi rusă. 

După anul 1900, printre tipăriturile cu tematică bisericească de la Chişinău se înregistrează un nou 

tip de texte –  Acatiste traduse din limba rusă, graţie faptului că aceste cărţi au căpătat, în perioada 

respectivă, o mare frecvenţă şi popularitate în mediul bisericesc din Rusia. Dacă pe parcursul 

secolului XIX în tipografiile din Chişinău nu s-a tipărit nici un Acatist, din 1909 până în 1918 văd 

lumina tiparului 7 Acatiste. 

Textele religioase, publicate cu 100 de ani în urmă, conţin numeroase particularităţi de 

limbaj, conservate din epocile anterioare şi adaptate necesităţilor de exprimare ale timpului. Este de 

menționat că ele reprezintă o etapă de dezvoltare a limbajului bisericesc, limbaj care nu s-a bucurat 

până în prezent de atenția specialiștilor filologi din Republica Moldova. 

 

 

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

anul 2017 (pînă la 300 cuvinte) 

        Însemnătatea textelor religioase, publicate la Chișinău în secolul XIX-începutul secolului XX rezidă 

nu doar în mostrele specifice de limbaj, ci şi în conţinutul lor, căci propagă valori perene, de o mare 

importanţă spirituală.  În spaţiul nostru, când în perioada sovietică au fost distruse numeroase valori de 

ordin religios – cărţi, icoane, biblioteci, biserici, încercându-se, nu fără succes, eradicarea conştiinţei 

religioase a maselor – reconstituirea şi repunerea în circuit a acestor valori spirituale capătă o mare 

importanţă.   

       Cercetarea s-a axat pe studierea „efectelor” originalului rusesc asupra calității lingvistice a textului 

tradus atât din  perspectiva inventarului lexical folosit pentru a reda realități și noțiuni care încă nu-și aveau 

expresia lingvistică în limba română din Basarabia, cât și unele particularități sintactice, care s-au reflectat 

în special în topica părților de propoziție în textele vizate. Observațiile noastre ne-au permis să constatăm 

că traducătorii din spațiul basarabean au recurs adesea la un procedeu răspândit pe larg în practica 

traducerii din această epocă şi în cele premergătoare ei – cel de lexicalizare, realizat aici prin mecanisme 

universale ale creației lingvistice: împrumut lexical, calchieri lexicale, parafrazare. Studierea acestor și a 

altor caracteristici ale limbii textelor amintite supra s-a efectuat în conformitate cu planul schițat la 

începutul perioadei de dare de seamă, prevederile acestuia realizându-se în totalitate, chiar dacă se 

înregistrează unele retușări – firești în asemenea situații – în privința tematicii studiilor realizate. De 

asemenea, au fost studiate numele proprii biblice atestate în „Acafistul Acoperemântului Preasfintei 

Născătoarei de Dumnezeu” (1913).   

        Textele repuse în circuit pot constitui repere importante pentru realizarea de noi studii de 

traductologie şi hermeneutică biblică, de lingvistică şi teorie literară, care vor îmbogăţi tematica şi valoarea 

cercetărilor din acest domeniu. 

 

XII. Beneficiarii studiilor efectuate sunt, în primul rând, instituțiile de învățământ, Facultățile de Litere, de 

Istorie, de Teologie, unde se țin cursuri de istorie a limbii, studiul textului, terminologie, traductologie, 

hermeneutică biblică. Valoarea artistică a Acatistelor, care sunt  imnuri religioase, va îmbogăți arsenalul 

figurilor retorice și de stil, de care sunt interesați specialiștii în materie de teorie literară.  
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FIŞELE PROIECTELOR PENTRU TINERI CERCETĂTORI  

Anexa 1.1a. 

Fişa proiectului pentru tineri cercetători 
 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Direcția strategică: Materiale, tehnologii și produse inovative 

Proiect: 16.80012.02.03F “Algoritmi de soluţionare a problemelor de optimizare pe sisteme 

stochastice” 

II. Obiectivele proiectului  

Principalele obiective ale proiectului sunt: 

 elaborarea algoritmilor secvențiali și paraleli: 

a) de soluționare a claselor generalizate de probleme de control optimal discret pe sisteme 

stochastice de tip Markov; 

b) de aflare a strategiilor optime în jocurile poziţionale, definite în baza problemelor 

stochastice de control optimal discret şi a problemelor decizionale Markov; 

c) de soluționare a problemelor de optimizare definite pe sisteme stochastice cu secvenţă 

finală de stări; 

d) de soluționare a jocurilor informațional extinse; 

e) de soluționare a problemelor orientării tranzitive în reţelele dinamice. 

 implementarea şi testarea procedurilor de calcul elaborate în sistemele pentru calcule ştiinţifice 

(MATLAB şi Wolfram Mathematica); 

 analiza şi optimizarea complexităţii de calcul şi a timpului real de calcul conform algoritmilor 

elaboraţi; 

 realizarea unui curs online la tematica proiectului pe platforma educaţională a USM; 

 integrarea rezultatelor obţinute şi a soft-urilor realizate în procesul de instruire, inclusiv şi prin 

tipărirea materialelor cu aspect didactic 

III. Termenul executării 

01.01.2017 – 31.12.2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

200,0 mii lei + 40,0 mii lei (cofinanțare) 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată: 100,0 mii lei Executată: 100,0 mii lei 

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

LCȘ “Modelare Matematică și Optimizare”, Departamentul Matematică 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

1. Lazari Alexandru, dr., cercetător științific superior, director de proiect 

2. Grigoriu Nicolae, dr., cercetător științific 

3. Buzatu Radu, dr., cercetător științific stagiar 

4. Cocîrlă Mihai, doctorand, cercetător științific stagiar 

5. Teacă Maria, masterand, tehnician 

VIII. Sumarul activităţilor realizate pînă în prezent (perioada realizării proiectului) 

Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului (150 de cuvinte) 

 elaborarea metodelor de soluționare a 

proble-melor de optimizare discretă pe 

sisteme sto-chastice Markov și rețele 

dinamice discrete; 

 obţinerea metodelor de soluționare a 

unor probleme de optimizare pe sisteme 

stochas-tice cu secvență finală de stări; 

 argumentarea teoretică a algoritmilor 

sec-vențiali și paraleli de soluționare a 

unor clase generalizate de probleme de 

control optimal discret pe sisteme 

– determinarea strategiilor optime, a duratei de joc 

și a probabilităților de câștig în jocurile definite 

pe siste-me stochastice cu secvență finală de stări, 

stări inter-dependente şi timp de trecere atât 

unitar, cât şi real; 

– caracterizarea probabilistică a costului total în 

siste-mele cu secvenţă finală de stări, costuri de 

trecere reale şi probabilităţi de trecere dinamice; 

– studierea sistemelor dinamice cu secvenţă finală 

de stări şi probabilităţi de trecere aproape 

asimptotic periodice; 
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stochastice Markov; 

 elaborarea algoritmilor secvențiali și 

paraleli de soluționare a problemelor de 

control optimal pe sisteme stochastice cu 

secvenţă finală de stări; 

 obţinerea procedurilor de calcul 

implemen-tate în program soft de 

specialitate; 

– analizarea complexității de calcul a 

metode-lor elaborate; 

– analizarea timpului de execuție a 

procedu-rilor de calcul implementate. 

– soluţionarea problemei de acoperire cu mulţimi 

d-convexe a diverselor clase de grafuri şi reţele 

dinamice şi analizarea complexităţii ei; 

– optimizarea algoritmilor elaboraţi anterior pentru 

descompunerea matricelor stochastice în raport 

cu valorile proprii ale ei; 

– studierea claselor particulare de grafuri tranzitiv 

orientabile obţinute prin reorientarea sau 

orientarea parţială a grafurilor tranzitive; 

– optimizarea algoritmilor elaboraţi anterior pentru 

soluţionarea jocurilor informaţional extinse; 

– implementarea și testarea metodelor și 

algoritmilor elaborați utilizând sisteme de calcul 

matematic; 

– analizarea domeniilor de aplicabilitate ale unor 

clase de probleme. 

IX. Sumarul activităţilor proiectului realizate în perioada evaluată  

Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului (150 de cuvinte) 

 elaborarea metodelor de soluționare a 

proble-melor de optimizare discretă pe 

sisteme sto-chastice Markov și rețele 

dinamice discrete; 

 obţinerea metodelor de soluționare a 

unor probleme de optimizare pe sisteme 

stochas-tice cu secvență finală de stări; 

 argumentarea teoretică a algoritmilor 

sec-vențiali și paraleli de soluționare a 

unor clase generalizate de probleme de 

control optimal discret pe sisteme 

stochastice Markov; 

 elaborarea algoritmilor secvențiali și 

paraleli de soluționare a problemelor de 

control optimal pe sisteme stochastice cu 

secvenţă finală de stări; 

 obţinerea procedurilor de calcul 

implemen-tate în program soft de 

specialitate; 

– analizarea complexității de calcul a 

metode-lor elaborate; 

– analizarea timpului de execuție a 

procedu-rilor de calcul implementate. 

– determinarea strategiilor optime, a duratei de joc 

și a probabilităților de câștig în jocurile definite 

pe siste-me stochastice cu secvență finală de stări, 

stări inter-dependente şi timp de trecere atât 

unitar, cât şi real; 

– caracterizarea probabilistică a costului total în 

siste-mele cu secvenţă finală de stări, costuri de 

trecere reale şi probabilităţi de trecere dinamice; 

– studierea sistemelor dinamice cu secvenţă finală 

de stări şi probabilităţi de trecere aproape 

asimptotic periodice; 

– soluţionarea problemei de acoperire cu mulţimi 

d-convexe a diverselor clase de grafuri şi reţele 

dinamice şi analizarea complexităţii ei; 

– optimizarea algoritmilor elaboraţi anterior pentru 

descompunerea matricelor stochastice în raport 

cu valorile proprii ale ei; 

– studierea claselor particulare de grafuri tranzitiv 

orientabile obţinute prin reorientarea sau 

orientarea parţială a grafurilor tranzitive; 

– optimizarea algoritmilor elaboraţi anterior pentru 

soluţionarea jocurilor informaţional extinse; 

– implementarea și testarea metodelor și 

algoritmilor elaborați utilizând sisteme de calcul 

matematic; 

– analizarea domeniilor de aplicabilitate ale unor 

clase de probleme. 

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

dat pe anul 2017 (conform formei 4 din structura raportului) 

– monografii: 

1. BUZATU R. Acoperirea cu mulțimi d-convexe a grafurilor neorientate. Teză de doctor în 

științe matematice. Chișinău: CEP USM, 2017, 149p. 

– articole din reviste naţionale (categoria A): 

1. BUZATU R., CATARANCIUC S. On nontrivial covers and partitions of graphs by convex 

sets (in press). Computer Science Journal of Moldova, n.3 (75), 2017, 12 p. 

2. LAZARI A. Stochastic Games on Markov Processes with Final Sequence of States. Buletinul 

Academiei de Științe a Republicii Moldova, Seria Matematica, N1 (83), p.77 – 94, 2017. 

– teze ale comunicărilor la conferințe internaționale: 
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1. BUZATU R. Algorithms for determining nontrivial convex covers of graphs. A XXV-a 

Conferință de Matematică Aplicată şi Industrială CAIM 2017 a Societății Române de 

Matematică Aplicată şi Industrială ROMAI, Iaşi, România, 14 – 17 septembrie 2017, p. 49 - 

50. 

2. BUZATU R. Maximum nontrivial convex cover of a tree. The 4th Conference of 

Mathematical Society of the Republic of Moldova, dedicated to the centenary of Vladimir 

Andrunachievici (1917 - 1997), Chișinău, Republic of Moldova, June 28 – July 2, 2017, p. 

365 - 368. 

3. GRIGORIU N. Aplicații ale grafurilor tranzitiv orientabile. A XXI-a Conferință Anuală a 

Societății de Științe Matematice din România, Botoșani, România, 11 – 14 mai 2017. 

4. GRIGORIU N. Reorientation of the transitive graphs. A XXV-a Conferință de Matematică 

Aplicată şi Industrială CAIM 2017 a Societății Române de Matematică Aplicată şi 

Industrială ROMAI, Iaşi, România, 14 – 17 septembrie 2017, p. 31 - 32. 

5. LAZARI A. Algorithmic complexity of stochastic matrix decompositions. International 

Conference on Applied and Pure Mathematics, Iaşi, România, 2 – 5 noiembrie 2017, p. 16. 

6. LAZARI A. Doze de dinamism în sistemele stochastice cu secvență finală de stări. A XXI-a 

Conferință Anuală a Societății de Științe Matematice din România, Botoșani, România, 11 – 

14 mai 2017. 

7. LAZARI A. Dynamical systems with final sequence of states and almost asymptotically 

periodic transition probabilities. A XXV-a Conferință de Matematică Aplicată şi Industrială 

CAIM 2017 a Societății Române de Matematică Aplicată şi Industrială ROMAI, Iaşi, 

România, 14 – 17 septembrie 2017, p. 51. 

8. LAZARI A. Stochastic games with real transition costs and final sequence of states. A 20-a 

Conferință a Societății de Probabilități și Statistică din România, Brașov, România, 28 – 29 

aprilie 2017. 

XI. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2017  

Au fost obținute rezultate esențiale noi referitoare la elaborarea și implementarea metodelor de 

soluționare a problemelor de optimizare discretă şi control optimal pe sisteme stochastice strategice 

și rețele dinamice. A fost soluționată o serie de probleme, ce au o aplicabilitate majoră la studierea 

acestor tipuri de sisteme, precum și la alte probleme matematice contemporane. Metodele elaborate 

au fost argumentate și implementate în formă de proceduri de calcul în sisteme moderne de calcul 

științific. 

Elaborările propuse au o valoare ştiinţifică importantă datorită gradului de noutate şi 

originalitate al domeniului. Impactul rezultatelor în elaborarea algoritmilor numerici pentru 

problemele decizionale dinamice este semnificativ datorită posibilităţii de aplicare a acestora la 

soluţionarea diverselor probleme aplicative. Metodele elaborate sunt noi şi au complexitate 

polinomială. 

Rezultatele științifice obținute vor sta la baza studierii unor procese de luare a deciziilor 

optime și probleme de evoluție și vor putea fi utilizate în procesul de instruire a studenților facultății 

și pregătire a cadrelor tinere pentru economia națională. Unele rezultate stabilite în cadrul proiectului 

de Buzatu Radu au fost incluse în teza de doctorat „Acoperirea cu mulțimi d-convexe a grafurilor 

neorientate”. Printre beneficiarii rezultatelor pot fi menționate grupurile de cercetare în domeniul 

matematicii aplicate, instituțiile de învățământ și companiile IT. 
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Anexa 1.1a. 

Fişa proiectului pentru tineri cercetători 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Materiale, tehnologii şi produse inovative 

16.819.02.02F  

Design-ul rațional a moleculelor magnetice în baza compușilor coordinativi ai manganului 

II. Obiectivele proiectului  

Obiectivul principal este sinteza şi dezvoltarea unor familii noi de compuși coordinativi ai 

manganului cu nuclearitate sporită şi design prestabilit. Se preconizează utilizarea diferitor metode 

originale de creştere a monocristalelor pentru analiza cu raze X. Va fi studiat influenţa 

substituenţilor donor-acceptori din fragmentul salicilic și radicalul S din tiosemicarbazidă asupra 

structurii şi proprietăţilor magnetice ale compuşilor finali. Pentru compuşii polinucleari va fi 

examinată influenţa solventului de reacţie asupra structurii - reţelei cristaline, participarea lui la 

interacţiuni intermoleculare care direct vor influenţa proprietățile magnetice. Vor fi examinate 

diferite teorii şi modele magnetice pentru evaluarea proprietăţilor exacte a compuşilor obţinuţi, 

stabilirea naturii interacţiunii (J) şi a valorii ei. În acest context se încadrează sistematizarea şi 

publicarea rezultatelor obținute, prezentarea lor la diferite forumuri naţionale şi internaţionale. 

III. Termenul executării  

01.08.2016-31.12.2017 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

Finanţarea planificată: buget de stat ( mii lei) 180,0 mii lei 

Cofinanţare 40,0 mii lei 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată  (mii lei) 90,0 mii lei Executată (mii lei) 90,0 mii lei 

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

LCȘ Materiale Avansate în Biofarmaceutică și Tehnică 

VII. Executorii    

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

  Palamarciuc Oleg, cerc. șt. coord., director de proiect 

 Popovici Eugenia, inginer coord. 

 Ceban Elena, laborant sup. 

 Stavinschi Mihai, laborant sup. 

VIII. Sumarul activităţilor realizate pînă în prezent (perioada realizării proiectului) 

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în 

cadrul proiectului (150 de cuvinte) 

1. 2016 

Sinteza și structura compușilor mono- și 

polinucleari: 

- sinteza liganzilor folosiți în procesul de 

coordinare; analiza lor - IR, H
1 

RMN, 

CHNS. 

- sinteza compușilor coordinativi mono-

nucleari. 

- obținerea produșilor de reacție în 

formă monocristalină prin utilizarea 

sistemelor bifazice. 

- analiza structurală cu raze X a 

produșilor de reacție. 

- sinteza compușilor coordinativi 

polinucleari ai manganului; 

- dirijarea reacțiilor de asamblare poli- 

și supramoleculare; 

- obținerea produșilor de reacție în 

formă monocristalină prin utilizarea 

sistemelor bifazice. 

Au fost obținuți opt liganzi organici, doi dintre 

care pentru prima dată. Au fost obținuți 16 

compuși coordinativi noi ai manganului(III) cu 

liganzii menționați. Pentru toti produșii au fost 

identificate condițiile de creștere a 

monocristalelor pentru analiza cu raze X pe 

monocristal. Analiza structurală cu raze X a 

demonstrat prezența a două serii de compuși 

mono- și binucleari. 
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- analiza structurală cu raze X a 

produșilor de reacție. 

 

 2017  

- efectuarea măsuratorilor magnetice în 

temperatură DC și AC. 

- tradarea datelor experimentale. 

- pentru compușii polinucleari 

evidențierea modelului magnetic pentru 

fitarea datelor. 

- stabilirea naturii interacțiunii magnetice 

și a valorii acesteia. 

- propunrea modelului magnetic optim 

pentru evidențierea proprietăților reale 

ale materialelor studiate; 

Studiul proprietăților magnetice în temperatură 

relatează două tipuri de comportamente magne-

tice: unul caracteristic compușilor monnucleari și 

unul pentru sisteme binucleare. Pentru compușii 

mononucleari se observă un comportament 

paramagnetic la temperature camerei și o 

interacțiune antiferomagnetică slabă la 

temperature joase, fapt datorat de interacțiunile 

intermoleculare în rețeaua cristalină. Pentru 

compușii binucleari se evidențiază un cuplaj 

feromagnetic la temepraturi joase. 

Măsurătorile magnetice în cîmp AC demonstrea-

ză comportamnet de molecule magnetice pentru 

compușii binucleari. La temperaturi joase 

compușii prezintă comportament de relaxare 

lentă a magnetizării, iar valoarea temperaturii de 

blocare este Δeff/kB = 15 K. 

   

IX. Sumarul activităţilor proiectului realizate în perioada evaluată  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în 

cadrul proiectului (150 de cuvinte) 

  

1. 2017  

- efectuarea măsuratorilor magnetice în 

temperatură DC și AC. 

- tradarea datelor experimentale. 

- pentru compușii polinucleari 

evidențierea modelului magnetic pentru 

fitarea datelor. 

- stabilirea naturii interacțiunii magnetice 

și a valorii acesteia. 

- propunrea modelului magnetic optim 

pentru evidențierea proprietăților reale 

ale materialelor studiate; 

Studiul proprietăților magnetice în temperatură 

relatează două tipuri de comportamente 

magnetice: unul caracteristic compușilor 

monnucleari și unul pentru sisteme binucleare. 

Pentru compușii mononucleari se observă un 

comportament paramagnetic la temperature 

camerei și o interacțiune antiferomagnetică slabă 

la temperature joase, fapt datorat de interacțiu-

nile intermoleculare în rețeaua cristalină. Pentru 

compușii binucleari se evidențiază un cuplaj 

feromagnetic la temepraturi joase. 

Măsurătorile magnetice în cîmp AC demonstrea-

ză comportamnet de molecule magnetice pentru 

compușii binucleari. La temperaturi joase 

compușii prezintă comportament de relaxare 

lentă a magnetizării, iar valoarea temperaturii de 

blocare este Δeff/kB = 15 K. 

 

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

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

2016 

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., SEC„-U 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, conferinţa ştiinţifică „INTEGRARE PRIN CERCETARE ȘI 
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INOVARE”, 28-29 septembrie 2016, Chișinău, Moldova p. 211-212. 

2017 

Articol din revista cu factor de impact: 
[1] Palamarciuc, O., Palamarciuc, T., Clérac, R., „Synthesis, structure and magnetic properties of 

manganese coordination compounds with S-methyl-isothiosemicarbazide derivatives” 

Polyhedron, 2017, under review. 

Teze la conferințe naționale și Internaționale: 
Palamarciuc O., Palamarciuc T., Stratulat E., Sova S., Clerac R., Rational design of coordination 

compounds based on thiosemicarbazide ligands, IX International conference in chemistry Kyiv-

Toulouse, p.51, Kyiv, 2017. 

XI. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2017  

2016 

În scopul realizării obiecivelor proiectului au fost realizate sintezele cu scopul de a obține 

opt liganzi derivați ai S-alchiltiosemicarbazidei și aldehidei salicilice, doi dintre care pentru prima 

dată. Produșii de reacție au fost caracterizați prin difeite metode fizico-chimice de analiză: IR, H
1
 

RMN. 

 Au fost descrise noi aspecte ale reactivităţii derivaților S-metiltiosemicarbazonei aldehidei 

salicilice cu acetilacetonatul de mangan(III) în diferiți solvenți. Aplicabilitatea acestui studiu constă 

în utilizara acestor reacţii pentru sinteza a 16 compuşi coordinativi noi ce reprezintă două serii de 

produși noi mono- și bi-nucleari precum și stabilirea structurii cristaline a produșilor cu raze X. 

 Este de menționat că au fost utilizate metode noi de sinteză în scopul obținerii rezultatului 

scontat și anume asupra amestecului solid al reactanților este adăugat dozat solventul care este 

supus încălzirii prin agitare, filtrare, iar apoi cristalizarea produșilor. 

            2017 

Studiul proprietăților magnetice în temperatură relatează două tipuri de comportamente 

magnetice: unul caracteristic compușilor monnucleari și unul pentru sisteme binucleare. Pentru 

compușii mononucleari se observă un comportament paramagnetic la temperature camerei și o 

interacțiune antiferomagnetică slabă la temperature joase, fapt datorat de interacțiunile 

intermoleculare în rețeaua cristalină. Pentru compușii binucleari se evidențiază un cuplaj 

feromagnetic la temepraturi joase. 

Măsurătorile magnetice în cîmp AC demonstrează comportamnet de molecule magnetice pentru 

compușii binucleari. La temperaturi joase compușii prezintă comportament de relaxare lentă a 

magnetizării, iar valoarea temperaturii de blocare este Δeff/kB = 15 K. 
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Anexa 1.1a.  

Fişa proiectului pentru tineri cercetători 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Materiale, tehnologii şi produse inovative 

16.80012.02.12F 

Design-ul și asamblarea moleculară a compușilor coordinativi ai fierului cu tranziție de spin 

II. Obiectivele proiectului  

Obiectivul principal al proiectului este sinteza, caracterizarea structurală și proprietățile magnetice 

ale compușilor coordinativi ai fierului cu derivații aromatici ai tiosemicarbazonei aldehidie 

salicilice. Se preconizează sinteza a două tipuri de compuși coordinativi cu formula generală 

[Fe(L)(HL)]
.
nSolv și Kat[Fe(HL)2]

.
nSolv. Pentru fiecare produs livrat va fi studiată structura 

cristalină cu raze X. Pentru realizarea acestui obiectiv vor fi utilizate diferite tehnici de cristalizare 

(precipitare forțată, difuzie lentă, absorpția solventului, interacțiune de suprafață etc.) a produșilor. 

Vor fi studiate influențele de natură chimică: pH, solvent, raport de combinare asupra naturii și 

geometriei compușilor separați. Vor fi utilizate trei tipuri de baze pentru a putea evalua influența 

cationului asupra proprietăților magnetice: KOH, (CH3)4NOH, (C4H9)4NOH. Proprietățile fizice: 

SQUID, DSC, microscopie electronică, reflectivitate optică vor fi studiate la diferite temeraturi, 

presiune și cîmp magnetic. 

III. Termenul executării  

01.01.2017-31.12.2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

(mii lei) 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată  (mii lei) 100,0 mii lei Executată (mii lei) 100,0 mii lei 

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

LCȘ Materiale Avansate în Biofarmaceutică și Tehnică 

VII. Executorii    

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

  Palamarciuc Tatiana, cerc. șt. sup., director de proiect 

 Popușoi Ana, cerc. șt. 

 Rusu Ana, lab. sup. 

 Gogu Ludmila, lab. 

 Ciobanu Viorica, lab. 

VIII. Sumarul activităţilor realizate pînă în prezent (perioada realizării proiectului) 

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în 

cadrul proiectului (150 de cuvinte) 

1. Sinteza agenților de coordinare; 

Proprietățile acido-bazice ale liganzilor și 

sinteza compușilor coordinativi cu 

formula generală [FeL(HL)]
.
nSolv 

În urma reacțiilor de transformare a aminelor 

aromatice au fost obținute tiosemicarbazide N4 

substituite cu grupe aromatice mono sau 

policondensate. Tiosemicarbazidele respective au 

fost condensate cu derivații aldehidei saliiclice iar 

produșii de reacție au fost utilizați în calitate de 

liganzi. 

Pentru prima dată sunt raportați liganzi organici 

tridentati derivați ai tiosemicarbazidei ce conțin 

inele aromatice multiple. Liganzii respectivi 

posedă o reactivitate mai mare față de cei 

cunoscuți. Au fost sintetizați compuși coordinatvi 

cu formula generală [FeL(HL)]
.
nSolv. Pentru 

materialele sintetizate au fost efectuate analizele 

fizico-chimice: IR și raze X pe monocristal. 

IX. Sumarul activităţilor proiectului realizate în perioada evaluată  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în 

cadrul proiectului (150 de cuvinte) 
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1.   

 

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

dat  pe anul 2015 (conform formei 4 din structura raportului) 

Articol din revista cu factor de impact: 
1.  Palamarciuc, T., Popovici, E., Rotaru, A., et all., Presure induce spin crossover in Iron(III) 

coordination compounds, Polyhedron, 2017, submited. 

Teze la conferințe naționale și Internaționale: 
2.  Palamarciuc T., Palamarciuc O., Iron coordination compounds and spin crossover, IX 

International conference in chemistry Kyiv-Toulouse, p.47, Kyiv, 2017. 

3.  Palamarciuc T., Popovici E., Palamarciuc O., Intelligent molecular materials „Alexandru Ioan 

Cuza” University Days, Faculty of Chemistry Conference, Iași, 2017, P38. 

XI. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2017  

- Au fost realizate sintezele de obținere a N4 difenil și N4 p-terfenil tiosemicarazidelor. Pentru 

derivatul N4 p-terfenil randamentul reacției este foarte mic (cca 5%). 

- Tiosemicarbazidele obținute au fost condensate cu derivații aldehidei salicilice; 

- A fost obținuți 10 lganzi dintre care 6 pentru prima dată; 

- Produșii separați a fost caracterizați cu IR, RMN și analiză CHNS;  

- Au fost efectuate unele sinteze ale compuşilor coordinativi ai fierului cu liganzii obținuți. În 

soluții concentrate au fost separați produși în formă cristalină;. 

 

 



 123 

Anexa 1.1a.  

Fişa proiectului pentru tineri cercetători 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Materiale, tehnologii și produse inovative; 16.80012.50.04A ” Obținerea 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; 

 Obţinerea noilor specii de alge cianofite în culturii brute; 

 Obţinerea noilor specii de alge cianofite în culturi monoalgale; 

 Obţinerea culturilor de alge cianofite axenice; 

 Selectarea mediilor de cultivare şi menţinere în colecţie a culturilor de alge cianofite 

axenice. 

III. Termenul executării  

01.08.2016-31.12.2017 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

(mii lei) 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată  (mii lei)  90,0 Executată (mii lei)   90,0 

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

LCȘ ”Algologie V. Șalaru” 

VII. Executorii    

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

 1 Dobrojan Sergiu, dr. cerc. șt. sup., director de proiect 

2 Stratulat Irina, cerc. șt. 

3 Dobrojan Galina, cerc. șt. 

4 Semeniuc Eugen, cerc. șt. 

5 Guţu Cristina 

  

VIII. Sumarul activităţilor realizate pînă în prezent (perioada realizării proiectului) 

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în 

cadrul proiectului (150 de cuvinte) 

1. Selectarea noilor specii de alge cianofite. 

Obținerea culturilor monoalgale. 

1. Identificarea speciilor de alge cianofite care se 

dezvoltă intens; 2. Stabilirea celor mai optime 

metode de selectare a speciilor de alge cianofite; 

3.  

A fost obținută în cultură monoalgale specia 

Calothrix sp. 

 

2.  Obținerea culturilor algologice pure. 

Stabilirea caracteristicilor morfo-

fiziologice şi biochimice a noilor specii 

de alge cianofite 

1. Identificarea metodei optime de obținerea a 

culturii algale axenică; 2. A fost stabilită specia 

obținută în monoculturi (Calothrix gracilis F.E. 

Fritsch); 3. Studierea caracteristicilor morfo-

fiziologice și biochimice a specie selectate; 3. 

Pașaportizarea și transmiterea specie în colecția 

națională.  

IX. Sumarul activităţilor proiectului realizate în perioada evaluată  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în 

cadrul proiectului (150 de cuvinte) 

  

1. Obţinerea culturilor algologice pure. 

Stabilirea caracteristicilor morfo-

fiziologice şi biochimice a noilor specii 

de alge cianofite 

În cadrul realizării prezentei etape a proiectului 

au fost efectuate toate activitățile planificate, care 

au permis obținerea următoarelor rezultate: 1. 

Identificarea metodei optime de obținerea a 

culturii algale axenică; 2. A fost determinată 
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specia obținută în monocultura (Calothrix gracilis 

F.E. Fritsch); 3. Studierea caracteristicilor morfo-

fiziologice și biochimice a specie selectate; 3. 

Pașaportizarea și transmiterea specie în Colecția 

Națională de Microorganisme Nepatogene. 

 

 

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

dat  pe anul 2017 (conform formei 4 din structura raportului) 

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

1. DOBROJAN, S.; STRATULAT, I.; DOBROJAN, G. Studierea procesului de creştere a algei 

cianofite Calothrix sp. cultivată pe mediul nutritiv lichid BG-11. Studia Universitatis Moldaviae, Seria 

Științe reale şi ale naturii, 2017. ISSN 1814-3237, ISSN online 1857-498X (IF: 1.1594), nr. 1(101), p. 

61-64.  

Articole din reviste naţionale  categoria C 
1. DOBROJAN, S.; DOBROJAN, G. Unele aspecte ale creșterii algei cianofite Calothrix sp. 

cultivată pe mediul nutritiv lichid Z-8. Buletinul Ştiinţific, Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi 

Muzeologie, 2017 (articolul este supu analizei de către redacție). 

Articole în culegeri (naţionale / internaționale) 

1. DOBROJAN, S.; STRATULAT, I.; DOBROJAN, G. Analysis of alga Calothrix sp. growing 

process at cultivation on Drew nutritive medium. Международной научно-технической 

конференции «Системы контроля окружающей среды – 2017» - (articolul a fost acceptat şi a fost 

publicat urmează să ne transmită culegerea).  

XI.  

XII. Relevanța rezultatelor ştiinţifice obţinute (până la 200 de cuvinte), 2017  

Proiectul dat are o importantă valoare teoretică caracterizată prin studierea și evidențierea noilor 

metode și tehnici de obținere în cultură a speciilor de alge cianofite fixatoare de azot. Actualmente 

atât în țară cât  și peste hotare nu se prezintă metode specifice pentru obținerea rapidă, calitativă și 

eficientă a noilor specii de alge cianofite, care sunt evidențiate în prezentul proiect.  Rezultatele 

obținute au eficiență tehnică și economică caracterizată prin: a) aplicarea metodei de obținere a 

monoculturilor din culturi brute dense care asigură obținerea rapidă a culturii algale; b) utilizarea 

antibioticului Benzilpenicilina potasica în doza stabilită c) sau expunerea culturii algale la lumina 

ultraviolet pe o perioadă de 10-20 min contribuie la eliminarea bacteriilor doar la probele cu 

distanță de 10-50 cm care permit obținerea culturii axenice. Rezultatele obținute au un impact 

considerabil asupra R. Moldova deoarece ele identifică baza metodologică de obținere în cultură 

monoalgale axenică a noilor specii de alge, iar tulpina selectată are perspective majore de utilizare 

în calitate de sursă de substanțe biologic  active și de biofertilizant.  
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FIŞELE PROIECTELOR DIN CADRUL PROGRAMELOR DE STAT 
 

Anexa 1.2.  

Fişa proiectului din cadrul Programului de stat 

 

I. Codul şi denumirea proiectului  

16.00353.50.02A Materiale avansate in biofarmaceutica. Sinteza chimica, proprietati anticancer si 

antibacteriene 

II. Denumirea Programului de stat, Denumirea direcţiei strategice 

„Design-ul substanţelor chimice şi dirijarea arhitecturii materialelor pentru diverse aplicaţii”, 

direcţia strategică 50.07 Materiale, tehnologii şi produse inovative 

III. Obiectivele proiectului  

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

compuşilor coordinativi ai metalelor non-platinice în calitate de generatie noua cu proprietăţi 

anticancer şi antibacteriene. 

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

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

3. Studiul proprietăţilor antiproliferative şi antimicrobiene şi eficienţa selectivă în testările 

preclinice.  

4. Cercetări teoretice pentru elucidarea relaţiilor STRUCTURĂ-ACTIVITATE, controlul şi 

estimarea proprietăţilor anticancer  

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

IV. Termenul executării  

2016-2017 

V. Volumul total planificat al finanţării 

320,0 (mii lei) 

VI. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată 160,0  (mii lei) Executată 160,0 (mii lei) 

VII. Volumul cofinanţării (mii lei) 

80,0 

VIII. Organizaţiile, subdiviziunile - executori ai proiectului (institut, laborator, secţie, sector etc.) 

Universitatea de Stat din Moldova, Institutul Cercetări şi Inovare,  Laboratorul de Cercetări 

Ştiinţifice „Materiale Avansate în Biofarmaceutiă și Tehnică” 

IX. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

1  Gulea Aurelian, cerc. şt. principal , director de proiect 

2  Ţapcov Victor, cerc. şt. coord.  

3  Gudumac Valentin, cerc. şt. coord.  

4  Bulimestru Ion, cerc. şt. superior  

5  Cotovaia Aliona, cerc. şt. superior  

6  Bîrca Maria, cerc. şt. superior  

7  Graur Vasilii, cerc. şt.  

8  Popa Nelea, cerc. şt.  

9  Garbuz Olga, cerc. şt.  

10  Zariciuc Elena, cerc. şt.  

X. Sumarul activităţilor realizate pînă în prezent 

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în 

cadrul proiectului (150 de cuvinte) 

1. 1. Designul şi sinteza dirijată de noi 

inhibitori moleculari pentru cancerul 

cervical, cancerul la ficat în baza 

compuşilor coordinativi ai metaleor non-

platinice cu S-alchil-4-

aliltiosemicarbazone aldehidelor 

salicilice substituite. 

2. Analiza structurală şi compoziţională a 

1. Au fost elaborate metode de sinteza a 

moleculelor noi de provenenţă organică în baza 

S-alchil-4-aliltiosemicarbaonelor aldehidelor 

salicilice substituite, care inhibă creşterea şi 

multiplicarea celulelor cancerului la ficat, 

cancerului cervical sau manifestă proprietăţi 

antimicrobiene. 

2. Au fost sintetizate şi investigate structura, 
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agenţilor de inhibiţie utilizînd metode 

moderne de investigaţie: difracţia razelor 

X, spectroscopia RMN 
1
H, 

13
C, 

15
N şi IR. 

Corelarea propietăţilor structură-

activitate antitumorală, antimicrobiană şi 

antifungică. 

3. Studiul experimental al activităţii  

antimicrobiene şi antifungice ale 

compuşilor sintetizaţi 

proprietăţile fizico-chimice, cancerostatice, 

antimicrobiene şi antifungice a 

tiosemicarbazonelor şi compuşilor coordinativi ai 

biometalelor cu aceşti liganzi.  

 

XI. Sumarul activităţilor proiectului realizate în perioada evaluată  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în 

cadrul proiectului (150  de cuvinte) 

  

1. 1. Sinteza dirijată de noi inhibitori 

moleculari pentru diferite forme de 

cancer în baza  compuşilor coordinativi 

ai biometale cu 4-metoxifenil-

tiosemicarbazone aldehidelor salicilice 

substituite. 

2. Analiza structurală şi compoziţională a 

agenţilor de inhibiţie utilizînd metode 

moderne de investigaţie: difracţia razelor 

X, spectroscopia IR, UV-VIS, RES, 

spectrometria de masă, magnetochimia şi 

a. Corelarea propietăţilor structură-

activitate antitumorală, antimicrobiană şi 

antifungică.  

3. Studiul experimental al activităţii 

anticancer, antimicrobiene şi antifungice 

ale compuşilor  sintetizaţi. 

1. Au fost asamblate molecule noi de provenenţă 

organică în baza 4-(orto-, meta- şi para-

metoxifenil)tiosemicarbazonelor aldehidei 

salicilice, care inhibă creşterea şi multiplicarea 

celuleor de cancer MeW 194, HeLa, BxPc3 şi 

celule normale MDCK sau manifestă proprietăţi 

antimicrobiene şi antifungice 

2. Au fost realizate sinteze şi investigate 

structura, propri-etîţile fizico-chimice, 

cancerostatice, antimicrobiene şi antifungice a 

tiosemicarbazonelor şi compuşilor coordinativi ai 

biometalelor cu aceşti liganzi. 

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

dat pe anul 2017 (conform formei 4 din structura raportului) 

Articole din reviste naţionale: categoria B  
1. TODERAŞ, I.; GULEA, A.; ROŞCOV, E.; GARBUZ, O. Biotestarea şi estimarea toxicităţii 

compuşilor metaloorganici asupra populaţiei de paramecium caudatum. Studia universitatis 

moldaviae. 2016, 6(96), 164-169.ISSN 1814-3237.  

2. RUSNAC, R.; RUSNAC, A.; GARBUZ, O.; BARBĂ, N.; GULEA, A. Sinteza unor 

tiosemicarbazone în baza N-{4-[(hidrazinilcarconotioil)amino]fenil}acetamidei. Studia 

universitatis moldaviae. 2016, 6(96), 189-194. ISSN 1814-3237.  

3. GULEA, A. P.; TSAPKOV, V. I.; GRAUR, V. O.; Synthesis, structure and biological activity 

of substituted thiosemicarbazones and Their coordination compounds. Articol în Springer 

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

antiproliferative activity. Articol în Springer 

5. GULEA, A.; ERHAN, T.; ZARICIUC, E.; PETRENKO, P.; CHUMAKOV, YU.; JALBA, S.; 

TSAPKOV, V. Synthesis, structure and antimicrobial activity of salicylaldehyde 4-

(dimethylphenyl)thiosemicarbazones and biometal coordination compounds with these ligands  

The 6
th
 International Conference Ecological & Environmental Chemistry-2017. March 2-3, 2017. 

Chisinau, Republic of Moldova. Abstract book.  P.215. 

6. GRAUR, V.; ZARICIUC, E; TSAPKOV,V.; RUDIC, V.;  GULEA A. Synthesis, structure and 

antimicrobial activity of copper salicylidene-4-allylthiosemicarbazidates with some heteroaromatic 

amines. 4
th
 French-Romanian Colloquium on Medicinal Chemistry, Iasi, Romania – October 05-07, 

2017. p. 73. 

7. IRINA USATAIA, I; GRAUR, V.; TSAPKOV, V.; GARBUZ, O.; GULEA A. Synthesis, 

structure and antitumor activity of some 3d-metal coordination compounds with methyl N-prop-2-

en-1-yl-N'-(pyridin-2-ylmethylidene)carbamohydrazonothioate. 4
th
 French-Romanian Colloquium 

on Medicinal Chemistry, Iasi, Romania – October 05-07, 2017. p. 76. 
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8. TSAPKOV, V.;  MITKEVICH, N.; IVASCIUC, I.; GUDUMAC, V.; GULEA, A. Antioxidant 

activity of iron(III), cobalt (III), nickel(II), and copper(II) coordination compounds with 2-

hydroxybenzaldehyde and 2-hydroxi-1-naphtaldehide (o-, m-, and p-

methoxiphenyl)thiosemicacbazones.  4
th
 French-Romanian Colloquium on Medicinal Chemistry, 

Iasi, Romania – October 05-07, 2017. p. 77. 

 

Brevete de invenţii:  
9. OLTU, IU.; GUŢU, T.; GULEA, A.; ŢAPCOV, V. Utilizarea N-(2,4-dimetilfenil)-2-(2-

hidroxibenziliden)-hidrazincarbotioamidei în calitate de inhibitor  al proliferării fungilor din 

specia Candida albicans. Brevet de invenţie MD 4452. 2016-12-30.  

10. ISTRATI, D.; GULEA, A.; ŢAPCOV, V.; ZARICIUC, E.; COTOVAIA, A. Cloro-{N-(3,4-

dimetilfenil)-2-[1-(2-hidroxifenil)etiliden]-hidrazincarbotioamido(1-)}nichel, care manifestă 

activitate antimicrobiană faţă de bacteriile din speciile Klebsiella pneumoniae şi Pseudomonas 

aeruginosa. Brevet de invenţie MD. 4462. 2017-1-30. 

11. TODERAS I., GULEA A., GUDUMAC V., ROȘCOV E., GARBUZ O. Express method for 

testing toxic substances on the Paramecium caudatum culture using the Red Neutral Dye// Patent 

application S2017 0067 с 2017-05-23 

 

2 medalii de aur  
GULEA, A.; OLTU, IU; GUTU, T.; TSAPCOV, V.; RUDIC, V.; GROPPA, V. N-(2,4-

dimethylphenyl)-2-(2-hydroxy)benziliden-Hydrazine carbothiamide as inhibitor of fungi Candida 

albicans. Barcelona, Eureka, 5th May 2017.  

GULEA, A.; OLTU, IU; GUTU, T.; TSAPCOV, V. N-(dimethylphenyl)-2-(2-hydroxy-

benzylidene)-hydrazinecarbothioamides – new antifungal inhibitors Inventica 2017, Iaşi 

 

XIII. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2017  

1. S-a elaborat o metoda nouă de determinare a toxicităţii preparatelor. 

2. Au fost sintetizate 4-(2-, 3- şi 4-metoxifenil)tiosemicarbazide şi 6 saliciliden- şi naftaliden-

tiosemicarbazone, compoziţia şi puritatea cărora a fost confirmată folosind spectroscopia RMN (
1
H, 

13
C), IR și analiza cu raze X.  

3. Au fost găsite condiţii de sinteză a 10 saliciliden- şi a 6 naftiliden-metoxifenil 

tiosemicarbazidaţilor de cupru, nichel şi cobalt, pentru care în baza datelor analizei la metal a fost 

stabilită compoziţia: Cu(HL
1-6

)X  unde: X= Cl
-
 , NO3

-
 ; CuL

1-3
 • H2O; Ni(HL

1-3
)2; Ni(L

1-3
)• H2O; 

Co(L
1,3

)2X unde: X= Cl
-
 , NO3

-
.  

4. S-a stabilit că activitatea antiproliferativa compușilor sintetizați este funcție de natura ligandului, 

natura metalului, a pozitiei grupei metoxi în inelul benzenic.  

5. Tiosemicarbazonele sintetizate manifestă activitate antimicrobiană şi antifungică în diapazonul 

concentraţiilor 2-500 µg/ml, iar compuşii coordinativi sintetizaţi în diapazonul 125-500 µg/ml. 

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

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale 
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Anexa 1.2.  
Fişa proiectului din cadrul Programului de stat 

 

I. Codul şi denumirea proiectului  

Codul: 17.00419.06.01F  

Denumirea: Traumă, strategii de supraviețuire şi probleme de reintegrare socială 

în memoriile victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească. Cercetări în 

raioanele din centrul Republicii Moldova 

 

II. Denumirea Programului de stat, Denumirea direcţiei strategice 

„Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist 

din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953” 

Direcţia strategică: 18.06 Patrimoniu naţional şi dezvoltare a societăţii 

 

III. Obiectivele proiectului  

Scopul proiectului: cercetarea istorică complexă a memoriei traumatizante a victimelor 

regimului totalitar comunist în RSS Moldovenească în anii 1940-1941, 1944-1953 cu scopul 

elucidării politicilor și practicilor represive aplicate în perioada instaurării puterii sovietice. 

Cercetările vor fi realizate în localitățile din regiunea de centru a Republicii Moldova, iar 

proiectul reprezintă continuarea eforturilor științifice de recuperare, digitizare și cercetare a 

memoriilor și mărturiilor documentare din cadrul proiectului MEMOREC, astfel, următoarea 

etapă ale cercetărilor implicând aprofundarea investigațiilor privind fenomenul totalitar-

comunist în RSS Moldovenească și consecințele lui asupra mentalului colectiv. 

Obiectivele proiectului: recuperarea, digitizarea memoriilor și mărturiilor documentare, 

cercetarea interdisciplinară a procesului de rememorare a traumei și comunicării inter-

generaționale a memoriei traumatizante; analiza strategiilor de supravieţuire şi practicilor de 

integrare socială a victimelor regimului totalitar-comunist; diseminarea în mediul academic și 

societatea civilă a rezultatelor cercetării; antrenarea tinerei generații, inclusiv cercetători în 

formare, în procesul de recuperare și valorificare a memoriei victimelor regimului totalitar-

sovietic în RSS Moldovenească.  

 

IV. Termenul executării  

2 ani: 1 ianuarie, 2017 – 31 decembrie, 2018 

V. Volumul total planificat al finanţării 

(mii lei) 

320,0 (trei sute douăzeci) mii lei 

VI. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată  (mii lei) 

160,0 (una sută şi șasezeci) mii lei 

Executată (mii lei) 

160,0 (una sută şi șasezeci) mii lei 

VII. Volumul cofinanţării (mii lei) 

USM – 5,0 (cinci) mii lei şi Centrul de Excelență Institutul „ProMemoria”  – 5,0 (cinci) mii lei 

VIII. Organizaţiile, subdiviziunile - executori ai proiectului (institut, laborator, secţie, sector etc.) 

Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea de Istorie și Filozofie 

Centrul de Excelență Institutul de Istorie Socială „ProMemoria” 

IX. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

1.  COJOCARU, Ludmila, dr. conf. univ. – director de proiect 

2.  PETRENCU, Anatol, prof. univ., dr. hab. – cercetător științific principal 

3.  OLARU-CEMÎRTAN, Viorica, dr. conf. univ. – cercetător științific superior 

4.  BOLEA, Zinaida – dr. conf. univ. – cercetător științific superior 

5.  CORMAN, Galina, dr. conf. univ. – cercetător științific superior 

6.  DAN, Radu, drd. – cercetător șt. stagiar 

7.  BĂLĂNICI, Ion – tehnician cat. I 

8.  COTOVIȚCAIA, Galina – tehnician cat. I 

9.  LÎSÎI, Tatiana – tehnician cat. I 
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X. Sumarul activităţilor realizate până în prezent 

 

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului 

(150 de cuvinte) 

1. Documentarea şi 

perfecționarea 

metodologiei de 

cercetare; cercetări de 

teren în localitățile din 

raioanele de сentru  

Colectarea circa 43 de studii de caz cu mărturii de istorie orală la 

tema proiectului, colectate din regiunea de centru a Republicii 

Moldova, cu transmiterea dreptului de autor de către persoana 

intervievată către intervievator pentru a fi publicate și puse în 

circuitul științific în cadrul proiectului. 

2. Cercetarea, 

digitalizarea, 

descifrarea, 

sistematizarea în arhiva 

digitală a memoriilor și 

mărturiilor 

documentare, 

materialului de teren 

colectat  

Corpul de narațiuni audio ale interviurilor de istorie orală a fost 

supus procesului de transliterare și digitizare pentru intrare în 

colecția de istorie orală a Programului de Stat. 

Mărturiile de istorie orală  au fost completate prin documente ale 

vremii (acte oficiale, scrisori, fotografii, texte de jurnal) din arhiva 

personală a persoanei intervievate, cu transmiterea dreptului de a fi 

publicate și valorificate în cadrul proiectului, cât și în cercetările de 

viitor. 

3. Elaborarea textelor 

pentru 1 volum de 

mărturii, memorii, 

documente (20 c.a.) 

Elaborarea, editarea și publicarea colecției de documente de istorie 

orală care valorifică materialul colectat pe teren de la 

supraviețuitorii regimului totalitar-comunist cu titlul:  

1. COJOCARU, Ludmila D. (editor), Arhivele memoriei: 

recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor 

regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă 

Moldovenească. Memorii. Documente. Studii de caz. Cercetări 

realizate in localităţile din centrul Republicii Moldova. Vol. I, 

tom 2. Chişinău: Balacron, 2017. 336 p. (Colecția Arhivele 

Memoriei) ISBN 978-9975-936-97-2. 

2. OLARU-CEMÎRTAN, Viorica. Deportările din Basarabia, 

1940-1941, 1944-1956, Chișinău: Ed. Lexon Prim, 2017, 640 

p. ISBN 978-9975-139-23-6 

4. Publicare articole șt. în 

ediții periodice naț./int. 

sau colecții de 

studii/documente (0,6 

c.a.) 

În studiile elaborate a fost analizat și valorificat materialul de 

istorie orală colectat în rezultatul documentărilor de teren și 

coroborării materialelor de arhivă. Articolele au fost prezentate spre 

publicare în ediții periodice naționale și internaționale. 

5. Conjugarea experienței 

acumulate de 

cercetători în procesul 

cercetare şi valorificare 

științifică a memoriei 

victimelor regimului 

stalinist în RSS 

Moldovenească. 

- Masa rotundă cu participarea organizatorilor expoziției 

internaționale „Sub cer străin. Locuitorii Lituaniei în lagărele şi 

locurile de exil din URSS. Anii 1940-1958”, Facultatea de 

Istorie și Filozofie, USM, aud. 511, 18 octombrie 2017, 

http://istorie.usm.md/?p=8604 

- Inaugurarea expoziției internaționale „Recuperarea şi 

valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-

comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-

1941 şi 1944-1953”, autori E. Postică și L. Cojocaru, 13 iunie-1 

iulie 2017, Muzeul Universității „Al. Ioan Cuza” din Iași, 

România. Prezentare: dr. Cristiana PREUTU (co-organizator) 

- Inaugurarea expoziției internaționale „Recuperarea şi 

valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-

comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-

1941 şi 1944-1953”, (autori) E. Postică, L. Cojocaru, în cadrul 

Colocviului național „Lanțul generațiilor: trecutul ca imagine”, 

Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane “C.S. 

Nicolăescu-Plopşor”, Muzeul „N.Bălcescu”, jud. Vâlcea, 14-17 

septembrie 2017. Prezentare: dr. N. MIHAI (co-organizatori) 

- Organizarea vernisării Expoziției internaționale „Sub cer străin. 

http://istorie.usm.md/?p=8604
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Locuitorii Lituaniei în lagărele şi locurile de exil din URSS. 

Anii 1940-1958”, 17 octombrie 2017, MNIM, 

http://usm.md/?p=17337&lang=ro, 

http://istorie.usm.md/?p=8572 (co-organizator) 

- Organizarea vernisării Expoziției internaționale „Sub cer străin. 

Locuitorii Lituaniei în lagărele şi locurile de exil din URSS. 

Anii 1940-1958”, 6-24 noiembrie 2017, Universitatea de  Stat 

„Al. Russo” din Bălți (co-organizator) 

- Organizarea vernisării Expoziției internaționale „Sub cer străin. 

Locuitorii Lituaniei în lagărele şi locurile de exil din URSS. 

Anii 1940-1958”, 27 noiembrie-12 decembrie 2017, 

Universitatea din Comrat, 

https://www.youtube.com/watch?v=pn7Dw_CUazU&feature=s

hare (co-organizator) 

- Prezentare de carte: seria de volume din colecția „Arhivele 

Memoriei” (vol. I, tom 1, ed. Cojocaru; vol. II, tom. 1, ed. 

Postică; vol. III, tom. 1, dr. Pădureac), Memorialul Ipoteşti-

Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu, în parteneriat cu 

Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu”, Botoşani, 14 

septembrie 2017 (co-organizatori). 

 

XI. Sumarul activităţilor proiectului realizate în perioada evaluată  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului 

(150 de cuvinte) 

1. Documentarea şi 

perfecționarea 

metodologiei de 

cercetare; cercetări de 

teren în localitățile din 

raioanele de сentru  

Colectarea circa 43 de studii de caz cu mărturii de istorie orală la 

tema proiectului, colectate din regiunea de centru a Republicii 

Moldova, cu transmiterea dreptului de autor de către persoana 

intervievată către intervievator pentru a fi publicate și puse în 

circuitul științific în cadrul proiectului. 

2. Cercetarea, 

digitalizarea, 

descifrarea, 

sistematizarea în arhiva 

digitală a memoriilor și 

mărturiilor 

documentare, 

materialului de teren 

colectat  

Corpul de narațiuni audio ale interviurilor de istorie orală a fost 

supus procesului de transliterare și digitizare pentru intrare în 

colecția de istorie orală a Programului de Stat. 

Mărturiile de istorie orală  au fost completate prin documente ale 

vremii (acte oficiale, scrisori, fotografii, texte de jurnal) din arhiva 

personală a persoanei intervievate, cu transmiterea dreptului de a fi 

publicate și valorificate în cadrul proiectului, cât și în cercetările de 

viitor. 

3. Elaborarea textelor 

pentru 1 volum de 

mărturii, memorii, 

documente (20 c.a.) 

Elaborarea, editarea și publicarea colecției de documente de istorie 

orală care valorifică materialul colectat pe teren de la 

supraviețuitorii regimului totalitar-comunist cu titlul:  

1. COJOCARU, Ludmila D. (editor), Arhivele memoriei: 

recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor 

regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică 

Socialistă Moldovenească. Memorii. Documente. Studii de 

caz. Cercetări realizate in localităţile din centrul 

Republicii Moldova. Vol. I, tom 2. Chişinău: Balacron, 

2017. 336 p. (Colecția Arhivele Memoriei) ISBN 978-

9975-936-97-2. 

 

2. OLARU-CEMÎRTAN, Viorica. Deportările din Basarabia, 

1940-1941, 1944-1956, Chișinău: Ed. Lexon Prim, 2017, 

640 p. ISBN 978-9975-139-23-6 

http://usm.md/?p=17337&lang=ro
http://istorie.usm.md/?p=8572
https://www.youtube.com/watch?v=pn7Dw_CUazU&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=pn7Dw_CUazU&feature=share


 131 

4. Publicare articole șt. în 

ediții periodice naț./int. 

sau colecții de 

studii/documente (0,6 

c.a.) 

În studiile elaborate a fost analizat și valorificat materialul de 

istorie orală colectat în rezultatul documentărilor de teren și 

coroborării materialelor de arhivă. Articolele au fost prezentate spre 

publicare în ediții periodice naționale și internaționale. 

5. Conjugarea experienței 

acumulate de 

cercetători în procesul 

cercetare şi valorificare 

științifică a memoriei 

victimelor regimului 

stalinist în RSS 

Moldovenească. 

- Masa rotundă cu participarea organizatorilor expoziției 

internaționale: „Sub cer străin. Locuitorii Lituaniei în lagărele 

şi locurile de exil din URSS. Anii 1940-1958”, Facultatea de 

Istorie și Filozofie, USM, aud. 511, 18 octombrie 2017, 

http://istorie.usm.md/?p=8604 

- Inaugurarea expoziției internaționale „Recuperarea şi 

valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-

comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-

1941 şi 1944-1953”, autori E. Postică și L. Cojocaru, 13 iunie-1 

iulie 2017, Muzeul Universității „Al. Ioan Cuza” din Iași, 

România. Prezentare: dr. Cristiana PREUTU (co-organizator) 

- Inaugurarea expoziției internaționale „Recuperarea şi 

valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-

comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-

1941 şi 1944-1953”, (autori) E. Postică, L. Cojocaru, în cadrul 

Colocviului național „Lanțul generațiilor: trecutul ca imagine”, 

Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane “C.S. 

Nicolăescu-Plopşor”, Muzeul „N.Bălcescu”, jud. Vâlcea, 14-17 

septembrie 2017. Prezentare: dr. N. MIHAI (co-organizatori) 

- Organizarea vernisării Expoziției internaționale „Sub cer străin. 

Locuitorii Lituaniei în lagărele şi locurile de exil din URSS. 

Anii 1940-1958”, 17 octombrie 2017, Muzeul Naţional de 

Istorie a Moldovei, http://usm.md/?p=17337&lang=ro, 

http://istorie.usm.md/?p=8572 (co-organizator) 

- Organizarea vernisării Expoziției internaționale „Sub cer străin. 

Locuitorii Lituaniei în lagărele şi locurile de exil din URSS. 

Anii 1940-1958”, 6-24 noiembrie 2017, Universitatea de  Stat 

„Al. Russo” din Bălți (co-organizator) 

- Organizarea vernisării Expoziției internaționale „Sub cer străin. 

Locuitorii Lituaniei în lagărele şi locurile de exil din URSS. 

Anii 1940-1958”, 27 noiembrie-12 decembrie 2017, 

Universitatea din Comrat, 

https://www.youtube.com/watch?v=pn7Dw_CUazU&feature=s

hare (co-organizator) 

- Prezentare de carte: seria de volume din colecția „Arhivele 

Memoriei” (vol. I, tom 1, ed. Cojocaru; vol. II, tom. 1, ed. 

Postică; vol. III, tom. 1, dr. Pădureac), Memorialul Ipoteşti-

Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu, în parteneriat cu 

Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu”, Botoşani, 14 

septembrie 2017 (co-organizatori). 

 

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

dat pe anul 2015 (conform formei 4 din structura raportului) 

Colecție de studii și documente de istorie orală: 

1. COJOCARU, Ludmila D. (editor), Arhivele memoriei: recuperarea şi valorificarea 

istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică 

Socialistă Moldovenească. Memorii. Documente. Studii de caz. Cercetări realizate în 

localităţile din centrul Republicii Moldova. Vol. I, tom 2. Chişinău: Balacron, 2017. 336 p. 

(Colecția Arhivele Memoriei) ISBN 978-9975-936-97-2. 

Monografie: 

1. OLARU-CEMÎRTAN, Viorica. Deportările din Basarabia, 1940-1941, 1944-1956, 

http://istorie.usm.md/?p=8604
http://usm.md/?p=17337&lang=ro
http://istorie.usm.md/?p=8572
https://www.youtube.com/watch?v=pn7Dw_CUazU&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=pn7Dw_CUazU&feature=share
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Chișinău: Ed. Lexon Prim, 2017, 640 p. ISBN 978-9975-139-23-6 

Colecții de mărturii cu caracter civic-educațional: 

1. OLARU-CEMÎRTAN, Viorica. Prin empatie si toleranta spre coeziune: viața bate filmul, 

Chișinau: Tipografia Centrală, 2017, 44 p. ISBN 978-9975-53-816-9 

2. OLARU-CEMÎRTAN, Viorica. Through Empathy and Tolerance to Cohesion: Truth is 

Stranger than Fiction, Ch: Tipog. Centrală, 2017, 44 p. ISBN 978-9975-53-817-6; 44 p.  

3. OLARU-CEMÎRTAN, V. Через сопереживание и терпимость к сплоченности: 

жизнь безжалостнее кино, Ch: Tip. Centrală, 2017, 44 p. ISBN 978-9975-53-818-3 

Capitole în monografii şi culegeri: 

1. BOLEA, Zinaida. Totem și tabu: despre importanța practicilor comemorative. În: 

România identitară. Schițe și reflecții. G. MICU, Șt. DUMITRECU (coordonatori), 

București: Ed. Oscar Print, 2017, p. 105-111. ISBN 978-973-668-471-5 

2. COJOCARU, Ludmila. Reconcilierea în societatea din Republica Moldova. În: România 

identitară. Schițe și reflecții. G. MICU, Șt. DUMITRECU (coordonatori), București: Ed. 

Oscar Print, p. 111-116. ISBN: 978-973-668-471-1.  

3. COJOCARU, Ludmila D. Elena Cebanu: „Mi-au furat copilăria”. 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. Ludmila COJOCARU 

(editor), vol. I, tom 2. Chişinău: Balacron, 2017, p. 101-130. (Colecția Arhivele Memoriei) 

ISBN 978-9975-936-97-2 

4. OLARU-CEMÎRTAN, Viorica. Evghenia Petrova-Novac: „Să nu se mai repete!”. 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. 

Elena PPOSTICĂ (editor), vol. II, tom 2. Chişinău: Balacron, 2016, p. (Colecția Arhivele 

Memoriei) 173-183 ISBN 978-9975-128-87-2. 

5. DAN, Radu. Petru Fluier: „Știu foarte bine unde am fost!”. 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. L. COJOCARU (ed.), vol. 

I, tom 2. Chişinău: Balacron, 2017, p. 131-144. ISBN 978-9975-936-97-2 

6. DAN, Radu; Ludmila D. COJOCARU; Galina COTOVIȚCAIA. Larisa Lașkevici: În 

această țară, mulți bărbați au murit. În: Arhivele memoriei: recuperarea şi valorificarea 

istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică 

Socialistă Moldovenească. Memorii. Documente. Studii de caz. Cercetări realizate in 

localităţile din sudul Republicii Moldova. L. COJOCARU (ed.), vol. I, tom 2. Chişinău: 

Balacron, 2017, p. 215-239.  ISBN 978-9975-936-97-2 

7. OLARU-CEMÎRTAN, Viorica. Maria Brânză: „Bade Isaie, mata ai murit și apoi ai 

înviat!”. În: Arhivele memoriei: recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei 

victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. 

Memorii. Documente. Studii de caz. Cercetări realizate in localităţile din sudul Republicii 

Moldova. Ludmila COJOCARU (editor), vol. I, tom 2. Chişinău: Balacron, 2017, p. 262-

276. (Colecția Arhivele Memoriei) ISBN 978-9975-936-97-2 

8. PETRENCU, Anatol. Gheorghi Kirov: „Eu țin minte!”. În: Arhivele memoriei: 

recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist 

din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii. Documente. Studii de caz. 

Cercetări realizate in localităţile din sudul Republicii Moldova. Ludmila COJOCARU 

(editor), vol. I, tom 2. Chişinău: Balacron, 2017, p. 190-214. (Colecția Arhivele Memoriei) 

ISBN 978-9975-936-97-2 

9. PETRENCU, Anatol. Deportări, demolări identitare şi impunerea unor identităţi false. În: 

România identitară. Schițe și reflecții. G. MICU, Șt. DUMITRECU (coordonatori), 

Bucureşti: Ed. Oscar Print, 2017, p. 117-121. ISBN 978-973-668-471-5 

10. PETRENCU, Anatol. Monumente noi, înălţate în Republica Moldova – parte a 

patrimoniului cultural-istoric. În: Cercetarea şi valorificarea patrimoniului naţional şi 

universal în învăţământul preuniversitar. Culegere de studii, Chişinău: UPS „I. Creangă”, 

2016, p. 7-12. ISBN 978-9975-46-291-4. 
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11. PETRENCU, Anatol. Drama deportaţilor basarabeni: memoriile supravieţuitorilor. În: 

Istorie, cultură şi cercetare, vol. II, Târgovişte: Ed. Cetatea de Scaun, 2017, p. 246-254. 

ISBN 978-606-537-336-5 

12. PETRENCU, Anatol. URSS: primul lagăr de exterminare (Solovki). În: Volum omagial 

dedicat profesorului Vladimir Iliescu la 90 de ani, Chişinău: Ed. Cartdidact, 2016, p. 219-

226. ISBN 978-9975-9682-8-7 

Articole din reviste cu factor de impact 

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

1. PETRENCU, Anatol. Bolşevismul în acţiune: cazul familiei Holban. În: Studia Universitatis 

Petru Maior. Historia, 2016 [Târgu Mureş], p. 65-78. ISSN 1582-8433; e-ISSN 2286-4214 

Articole din reviste naţionale 

categoria B 

1. BOLEA, Zinaida, NACU A. Perspective psihanalitice asupra dimensiunilor traumatice în 

deportări. În: Revista „Studia Universitatis Moldaviae”. Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, 

Chişinău: CEP USM, nr. 9(99), 2016, p. 175-178. ISSN 1857-2103 

2. PETRENCU, Anatol. Comemorarea victimelor deportărilor staliniste la Academia Română. 

În: Akademos. Revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi artă, nr. 2(45), 2017, p. 16-18. ISSN 

1857-0461, 

http://www.akademos.asm.md/files/16_18_Comemorarea%20victimelor%20deportarilor%20s

taliniste%20la%20Academia%20Romana.pdf  

Articole din alte reviste naţionale  

1. COJOCARU, Ludmila D. Istoria memoriei. Liubov Pojoga [Notă introductivă și consemnare 

interviu de istorie orală]. În: Patrimoniul Istoric, nr. 6, 2017, p. 85-103. ISSN: 2345-1637.  

2. PETRENCU, Anatol. Соловки – вторая Голгофа [Rec. la cartea Ioann Blajennîi. Solovki – 

vtoraja Golgofa, Ujgorod, 2014, 559 p.]. În: Destin Românesc, 2016, nr. 3 (97), p. 115-119. 

ISSN 1857-1964 

3. PETRENCU, Anatol. „Niciodată nu ni s-a oferit deschis şi cu dragă inimă ceea la ce aveam 

dreptul…” Anatol Petrencu în dialog cu Petru Cocârţă. În: Destin Românesc, 2016, nr. 4 (98), 

p. 6-17. ISSN 1857-1964 

4. PETRENCU, Anatol. Lansarea volumelor „Arhivele memoriei” la Universitatea din 

Bucureşti. În: Patrimoniu Istoric, nr. 6, 2017, p. 111-113. ISSN 2345-1637  

5. PETRENCU, Anatol. Stalinismul cotidian [Rec. la lucrarea Sheila Fitzpatrick. Stalinismul de 

fiecare zi. Viaţa cotidiană în Rusia Sovietică a anilor 1930, Bucureşti: Ed. Corint, 2016, 523 

p.]. În: Patrimoniu Istoric, 2016, nr. 5, p. 69-74. ISSN 2345-1637 

Organizare și vernisare expoziții: 

1. POSTICĂ, Elena; Ludmila D. COJOCARU (autori). Inaugurarea expoziției internaționale 

„Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din 

RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941 şi 1944-1953”, 13 iunie - 1 iulie 2017, 

Muzeul Universității „Al. Ioan Cuza” din Iași, România. Prezentare: dr. Cristiana PREUTU, 

http://www.uaic.ro/event/simpozionul-istoria-orala-proiecte-si-proiectii-de-o-parte-si-de-alta-

a-prutului/, http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/fie-2017-simpozion-pe-teme-de-istorie-la-

academia-romana--162164.html 

2. POSTICĂ, Elena; Ludmila D. COJOCARU (autori). Inaugurarea expoziției internaționale 

„Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din 

RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941 şi 1944-1953” în cadrul Colocviului 

național „Lanțul generațiilor: trecutul ca imagine”, Academia Română, Institutul de Cercetări 

Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, Muzeul „N. Bălcescu”, jud. Vâlcea, 14-17 

septembrie 2017. Prezentare: dr. Nicolae MIHAI 

3. POSTICĂ, Elena; Ludmila D. COJOCARU (autori). Inaugurare expoziției internaționale 

„Bessarabians in the Gulag” în următoarele instituții de peste hotare: 

 Muzeul Ocupației din Riga, Letonia, 24 august - 1 octombrie 2017, 

http://okupacijasmuzejs.lv/en/news/new-exhibition-bessarabians-in-gulag-at-the-

museum-395/ ; http://www.letonia.mfa.md/news/508730/, 

http://www.letonia.mfa.md/noutati/508729/ 

 Muzeul Ocupaţiei Republicii Estonia, Tallinn, 9-20 octombrie 2017, 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1879655988714723&id=19

0455707634768 

http://www.akademos.asm.md/files/16_18_Comemorarea%20victimelor%20deportarilor%20staliniste%20la%20Academia%20Romana.pdf
http://www.akademos.asm.md/files/16_18_Comemorarea%20victimelor%20deportarilor%20staliniste%20la%20Academia%20Romana.pdf
http://www.uaic.ro/event/simpozionul-istoria-orala-proiecte-si-proiectii-de-o-parte-si-de-alta-a-prutului/
http://www.uaic.ro/event/simpozionul-istoria-orala-proiecte-si-proiectii-de-o-parte-si-de-alta-a-prutului/
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/fie-2017-simpozion-pe-teme-de-istorie-la-academia-romana--162164.html
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/fie-2017-simpozion-pe-teme-de-istorie-la-academia-romana--162164.html
http://okupacijasmuzejs.lv/en/news/new-exhibition-bessarabians-in-gulag-at-the-museum-395/
http://okupacijasmuzejs.lv/en/news/new-exhibition-bessarabians-in-gulag-at-the-museum-395/
http://www.letonia.mfa.md/news/508730/
http://www.letonia.mfa.md/noutati/508729/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1879655988714723&id=190455707634768
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1879655988714723&id=190455707634768
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4. Organizarea vernisării Expoziţiei internaționale „Sub cer străin. Locuitorii Lituaniei în lagărele 

şi locurile de exil din URSS. Anii 1940-1958”, realizată de către Muzeul Victimelor 

Genocidului din cadrul Centrului de Cercetare a Genocidului şi Rezistenţei Populaţiei 

Lituaniei, în următoarele instituții publice din Republica Moldova: 

 12-30 octombrie 2017, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, 

http://usm.md/?p=17337&lang=ro, http://diez.md/2017/10/16/sub-cer-strain-o-

expozitie-foto-documentara-despre-deportarile-locuitorilor-lituaniei-lagarele-de-exil-

din-urss-la-usm/ ; http://www.realitatea.md/crimele-comise-de-regimul-urss-in-

lituania--reflectate-intr-o-expozitie-inedita--care-va-fi-inaugurata-azi--la-muzeul-

national-de-istorie_65649.html ;  http://www.infotag.md/populis-en/253560/  

 6-24 noiembrie 2017, Universitatea de Stat „Al. Russo” din Bălți 

 27 noiembrie-12 decembrie 2017, Universitatea de Stat din Comrat, 

https://www.youtube.com/watch?v=pn7Dw_CUazU&feature=share 

 

Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri 

1. BOLEA, Zinaida. Mecanisme  de transmitere transgenerațională a traumei. În: 

Materialele conferinței științifice naționale cu participare internațională „Integrare prin 

cercetare și inovare”,  9-10 noiembrie, 2017, USM, Chișinău: USM, 2017, p.180-183, 

ISBN 978-9975-71-701-4 

2. COJOCARU, Ludmila. Impactul politicilor represive de sovietizare în rândul persoanelor 

minore din RSS Moldovenească (1940-1941, 1944-1953): considerații asupra unei 

probleme de cercetare. În: Sesiunea ştiinţifică a Departamentului Istoria Românilor, 

Universală şi Arheologie, ediţia a IV-a „In memoriam Gheorghe Palade (1950-2016)”, 

Rezumatele comunicărilor, USM, FIF, Chişinău, 28 aprilie 2017, Chișinău: CEP USM, 

2017, p. 86. ISBN 978-9975-71-901-8 

3. DAN, Radu. Orașul Odessa sub administrație românească (în memoriile represaților din 

Tiraspol). În: Південі України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний 

виміри: збірка наукових праць, вип. 6, відп. ред. М. І. Михайлуца. Херсон: ФОП 

Грінь Д.С., 2017, c. 107-116. ISBN 978-966-930-178-9. 

4. DAN, Radu. Un an de activitate a administraţiei româneşti în oraşul Odessa. În: Sesiunea 

ştiinţifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală şi Arheologie, 28 aprilie 

2017, Chișinău: CEP USM, 2017, p. 85. ISBN 978-9975-71-901-8 

5. COTOVIŢCAIA, Galina. Alimentarea, traiul şi viaţa deţinuţilor din Lagărul cu destinaţie 

specială de la Solovki. În: Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti: Ştiinţe 

umanistice, 4-5 mai 2017, USM. Rezumatele comunicărilor, (resp. ed.) T. Bulimaga, 

Chişinău: CEP USM, 2017, p. 92-95, 

http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1134. 

6. PETRENCU, Anatol. Includerea în lista deportaţilor: practici utilizate (cazul familiei 

Kirov din Tvardiţa, r-nul Ceadâr-Lunga). În: Conferinţa ştiinţifică naţională cu 

participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, 9-10 noiembrie 2017, 

Chişinău: CEP USM, 2017, p. 171-174. ISBN 978-9975-71-568-3 

Teze de master: 

1. BĂLĂNICI, Ion. Teza de Master la specialitatea Istorie „Deportarea din RSS 

Moldovenească (1949): trăsături generale şi particularităţi specifice”, coord. șt. Anatol 

PETRENCU, USM, iunie 2017. 

2. COTOVIŢCAIA, Galina. Teza de Master la specialitatea Istorie „Începutul politicii 

represive în URSS: Lagărul cu destinaţie specială Solovețk”, coord. șt. Anatol 

PETRENCU, USM, iunie 2017. 

Teze de licență: 

CIPELENCO Maria. Teza de licență la specialitatea Istorie „Kolîma – «pământul morţii»”, 

coordonator șt. Anatol PETRENCU, USM, iunie 2017. 

 

XIII. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute (până la 200 de cuvinte), 2017  

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 

http://usm.md/?p=17337&lang=ro
http://diez.md/2017/10/16/sub-cer-strain-o-expozitie-foto-documentara-despre-deportarile-locuitorilor-lituaniei-lagarele-de-exil-din-urss-la-usm/
http://diez.md/2017/10/16/sub-cer-strain-o-expozitie-foto-documentara-despre-deportarile-locuitorilor-lituaniei-lagarele-de-exil-din-urss-la-usm/
http://diez.md/2017/10/16/sub-cer-strain-o-expozitie-foto-documentara-despre-deportarile-locuitorilor-lituaniei-lagarele-de-exil-din-urss-la-usm/
http://www.realitatea.md/crimele-comise-de-regimul-urss-in-lituania--reflectate-intr-o-expozitie-inedita--care-va-fi-inaugurata-azi--la-muzeul-national-de-istorie_65649.html
http://www.realitatea.md/crimele-comise-de-regimul-urss-in-lituania--reflectate-intr-o-expozitie-inedita--care-va-fi-inaugurata-azi--la-muzeul-national-de-istorie_65649.html
http://www.realitatea.md/crimele-comise-de-regimul-urss-in-lituania--reflectate-intr-o-expozitie-inedita--care-va-fi-inaugurata-azi--la-muzeul-national-de-istorie_65649.html
http://www.infotag.md/populis-en/253560/
https://www.youtube.com/watch?v=pn7Dw_CUazU&feature=share
http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1134
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naţionale a  R. Moldova, beneficiarii rezultatelor. 

Proiectul continuă să promoveze un domeniu nou de cercetare pentru mediul științific din Republica 

Moldova, contribuind la sincronizarea teoretică și metodologică novatorie aplicată în instituțiile de 

occidentale de cercetare în domeniu. Rezultatele studiilor de teren prin metoda istoriei orale, în 

complex cu metoda observației participative și etnografică, au fost valorificate în comunicările 

științifice și studii prezentate la conferințe științifice naționale și internaționale.  

Proiectul a extins și diseminat experiența de cercetare și valorificare a memoriei colective prin 

elaborarea colecției de documente de istorie orală (colecția Arhivele Memoriei), materiale-suport 

pentru programele de studii de nivel universitar, crearea bazelor de date la nivelul centrelor de 

instruire, resurse web, organizarea seminarelor pentru profesorii școlari. Participarea la evenimentele 

științifice din domeniu a susținut schimbul de experiență cu cercetătorii de peste hotare și din alte 

centre de studiu din Republica Moldova. 

Proiectul a contribuit la constituirea bazei de date digitale tematice la Universitatea de Stat din 

Moldova, promovarea paginilor web la nivel de comunități locale dedicate temei victimelor regimului 

stalinist. La fel, contribuie la cunoaşterea reciprocă a comunităților, coeziunea socială, implicarea 

civică şi comunicarea între generații. 

Publicațiile și materialele științifice și didactice elaborate în cadrul proiectului servesc organelor de stat 

pentru elaborarea politicilor memoriei în cadrul planului de acțiuni privind integrarea europeană a 

Republicii Moldova fiind puse la dispoziţia specialiştilor, instituțiilor societății civile, comunităților 

memoriei naţionale şi internaţionale.  

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

Pe parcursul anului 2017, au fost atrase în activitățile proiectului instituții muzeale, ale învățământului 

superior universitar și preuniversitar, precum și asociații ale deportaților, structuri ale administrației 

locale: 

- Muzeul Național de Istorie a Moldovei 

- Asociația Foștilor Deportați şi Deținuți Politici  

- Biblioteca Națională a Republicii Moldova 

- Muzeul Memoria Neamului 

- Institutul de Științe ale Educației 

- Muzeul de Istorie și Etnografie din Bălți 

- Universitatea de Stat „Ion Creangă” 

- Liceul „Alexe Mateevici” din Șoldănești  

- Primăria or. Orhei, Primăria or. Hâncești, Primăria or. Nisporeni, Primăria or. Căușeni 

- Primăria or. Florești 

Peste 30 de biblioteci școlare şi raionale. 
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FIŞELE PROIECTELOR INTERNAŢIONALE 
Anexa 1.4. 

 

Fişa proiectului internaţional 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi 

17.80013.16.02.04/Ua „Grafenul şi nanostructurile grafen/Au pentru spectroscopia superficială 

amplificată Raman şi managementul termic eficient” 

II. Obiectivele proiectului  

În proiect va fi efectuată cercetarea teoretico-experimentală complexă a transportului termic și a 

mecanismelor difuziunii superficiale amplificate Raman în grafen și în nanostructurile grafen/Au cu 

biomolecule de pyridostigmine adsorbite. Va fi elaborată tehnologia de obținere a nanostructurilor 

drafen/Au și efectuată analiza structurală a nanostructurilor obținute. Vor fi determinați parametrii 

geometrici optimali (grosimea straturilor) și cei structurali (rugozitatea suprafeței, defectele rețelei 

cristaline) pentru obținerea conductibilității termice maximale și a unui răspuns Raman maximal. 

Vor fi interpretate maximumurile spectrului Raman în aceste structuri și identificați parametrii de 

bază, care influențează poziția și intensitatea maximumurilor. Va fi cercetată dependența 

conductibilității termice a nanostructurilor grafen/Au de rugozitatea frontierei dintre straturi, 

defectele rețelei cristaline și de temperatură. Rezultatele, obținute în cadrul proiectului, vor permite 

de a stabili gradul de perspectivitate al nanostructurilor grafen/Au pentru aplicațiile în evacuarea 

eficientă a căldurii și în spectroscopia superficială amplificată Raman. 

III. Termenul executării  

2017-2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

100,0 (mii lei) 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată 50,0 ( mii lei) Executată 50,0 (mii lei) 

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

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

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

1 NICA Denis, c.ș.principal, director de proiect 

2 BRÎNZARI Vladimir, c.ş.c. 

3 COCEMASOV Alexandr, c.ş.s. 

4 ISACOVA Calina, c.ş. 

 

VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2017  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului (150 de  cuvinte) 

1. Fononii în grafen și în 

nanostructurile grafen/Au 

În cadrul modelelor dinamice ale rețelei cristaline 

Valence Force Field și Born von Karman au fost cercetate 

teoretic oscilațiile rețelei cristaline în grafen și în 

nanostructurile grafen/Au. Au fost cercetate dependențele 

spectrelor energetice a fononilor și densităților stărilor 

fononice de parametrii potențialului de interacțiune dintre 

atomii de carbon și aur. 

2. Împrăștierea fononilor în 

grafen și structurile grafen/Au 

Au fost studiate principalele mecanisme de împrăștiere a 

fononilor în grafen și în nanostructurile grafen/Au. A fost 

cercetată dependența împrăștierii fononilor de parametrii 

geometrici ai nanostructurilor și potențialul de interacțiune 

dintre atomi pe interfața grafen/Au. 

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

dat pe anul 2017 (conform formei 4 din structura raportului) 

capitole în monografii şi culegeri internaţionale 
1. NIKA, D.; COCEMASOV, A.; BALANDIN, A. Chapter 3. Two-dimensional thermal 
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transport in graphene. In: Thermal transport in carbon-based nanomaterials. Elsevier: Micro & 

Nano Technologies Series, Editor: Gang Zhang, 2017, pp.57 – 84. ISBN: 978-0-323-46240-2 

articole din reviste cu factor de impact: 

articole din reviste cu factor de impact mai mare de  3 

2. NIKA, D.L.; BALANDIN, A. A. Phonons and thermal transport in graphene and graphene-

based materials. Reports on Progress in Physics. 2017, 80, 036502 (21 pages). ISSN: 0034-

4885.  doi:10.1088/1361-6633/80/3/036502. (IF: 12.93). 

articole din alte reviste editate în străinătate  

3. KOROTCENKOV, G.;  BRINZARI, V.; CHO, B.K., Surface functionalization by gold 

nanoparticles and its prospects for application in conductometric metal oxide gas sensors. AIP 

Conference Proceedings. 2017, 1808, 020026 (8 pages). ISSN: 0094-243X. 

dx.doi.org/10.1063/1.4975259. 

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

culegeri (naţionale / internaţionale)  
4. BRINZARI, V.; NIKA, D.; COCEMASOV, A.; DAMASKIN, I.; KOROTCENKOV, G. 

Enhanced thermoelectric figure of merit in nanoscale ITO films: experiment and simualtion, 

ISPC "Modern information and electronic technologies", MIET-2017, 22-26 May, Odessa, 

Ukraine, pp. 67-68. 

5. COCEMASOV, A. Phonon dispersion and specific heat in twisted bilayer graphene. ISPC 

"Modern information and electronic technologies", MIET-2017, 22-26 May, Odessa, Ukraine, 

pp. 65-66. 

6. KLYUKANOV, А.; NIKA, D. Rezonant effects of spin-orbit interaction in solids. Conferința 

Științifică Națională cu Participare Internațională “Integrare prin Cercetatre și Inovare”. 

Chisinau, Moldova, 9−10 noiembrie 2017. Rezumate ale comunicărilor. Știinșe ale nfturii și 

exacte. Științe economice. p. 208. 

7. NIKA, D. L. Phonon thermal conductivity in graphene. 4th Central and Eastern European 

Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC4). Chisinau, Moldova, 28−31 

August 2017. Book of abstracts. p. 56. 

8. ИСАКОВА, К. Я.; КОЧЕМАСОВ, А. И.; НИКА, Д. Л.  Зависимость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

теплопроводности сегментированных нанонитей на основе кремния от их геометрии и 

физических параметров материалов. ISPC "Modern information and electronic 

technologies", MIET-2017, 22-26 May, Odessa, Ukraine, pp. 69-70. 

 

X.   Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2017 

În cadrul modelului dinamicii rețelei cristaline „Born-von Karman” au fost cercetate teoretic 

proprietățile fononice ale grafenului bistrat, depus pe substrat din aur. Am arătat, că în spectrul 

energetic al fononilor apar modele hibride grafen-Au. Aceste mode majorează densitatea stărilor 

fononice în partea de energie joasă a spectrului și micșorează viteza de grup medie a fononilor 

pentru ω < 500 cm
-1

 comparativ cu grafenul bistrat suspendat. De asemenea am arătat, că modele 

fononice de energie joasă în structura grafen-Au se împrăștie mai puternic decât modele fononice 

corespunzătoare din grafen și grafenul bistrat. În rezultat, perioada de relaxare a modelor fononice 

în structura grafen-Au se dovedește a fi mai mică decât perioada de relaxare a modelor 

corespunzătoare în grafen și grafenul bistrat. Rezultatele obținute vor fi utilizate în etapele 

următoare de realizare a proiectului la studierea transportului fononic în nanostructurile grafen/Au. 

 

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

anul 2017 (pînă la 300 cuvinte) 

Cel mai important rezult fundamental, obținut în perioada dării de seamă, este demonstrarea efectului 

împrăștierii mai puternice a modelor fononice de energie joasă în structurile grafen/Au  comparativ cu 

grafenul și grafenul bistrat. Noi presupunem, că acest efect va juca un rol principal în micșorarea 

conductibilității termice de rețea în structura grafen/Au.  

 

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

Întreprinderile și institutele de cercetare științifică, care se ocupă de ingineria proprietăților 

electronice, optoelectronice și termice ale nanostructurilor.  
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Anexa 1.4.  

Fişa proiectului internaţional 

 

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 și 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 posibilităților comune de aplicabilitate a rezultatelor științifice ale cercetătorilor. 

IV. Termenul executării  

2016-2018 

V. Costul total al proiectului   

200,0 mii lei 

VI. Cofinanţarea din partea Republicii Moldova (în cazul cofinanţării) 

Cofinanţarea totală planificată (mii lei) 

40,0 

Cofinanţarea pe perioada evaluată (mii lei) 

20,0 

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

Institutul de Cercetare şi Inovare 

Secția Protecția și Valorificarea Elaborărilor Științifice 

Secția Managementul activității de Cercetare 

Incubatorul de Inovare „Inventica USM” 

Biroul Studii Doctorale a USM 

VIII. Executorii   

Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

Paladi Florentin Cercet. șt. principal, de director proiect Dr.hab. 

Jalencu Marian Cercet. șt. coord. Dr. 

Gorceac Leonid Cercet. șt. coord. Dr. 

Bulimaga Tatiana Cercet. șt.  

Cretu Raisa Cercet. șt.  

Savva Marianna Cercet. șt.  

Baltag Ana Cercet. șt. stagiar  

Țurcan Cristina  Cercet. șt. stagiar  

 

IX. Sumarul activităţilor realizate în perioada evaluată  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului (150 de cuvinte) 

  

1. Activitatea A1. Analiza stadiului 

implementării principiilor strategice 

ale UE privind cercetarea științifică 

în UAIC și USM  

Activitatea A2

rii fondurilor 

disponibile din programele de 

cercetare și inovare la nivel 

internaţional 

Activitatea A3. Analiza 

comparativă şi dezvoltarea 

În scopul efectuării Analizei Interne la USM și UAIC 

Chestionarul a fost elaborat şi armonizat pentru a fi 

aplicat în ambele universităţi.  Chestionarul - Analiză 

Internă, bazată pe aplicarea practică a principiilor 

Cartei Europene a Cercetătorului şi Codului de 

Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor, după cum 

urmează: 

• Dimensiunea 1. Recrutarea Deschisă a 

Cercetătorilor şi Portabilitatea Granturilor – 9 itemi  

• Dimensiunea 2. Securitatea Socială – 6 itemi  

• Dimensiunea 3. Atractivitatea Condițiilor de 

Angajare şi de Lucru – 9 itemi  

• Dimensiunea 4. Dezvoltarea Competențelor 



 139 

capacităţii de cooperare 

Activitatea A4. Publicarea şi 

diseminarea rezultatelor. 

 

Profesionale şi Oportunități de Pregătire a 

Cercetătorilor – 6 itemi. 

În perioada ianuarie-martie 2017 Chestionarul a fost 

aplicat în toate structurile universitare ale USM. Au 

fost completate chestionarele de către 403 respondenți.  

Au fost demarate prelucrarea statistică şi analiza 

chestionarele utilizând aceleași instrumente  pentru 

ambele universități – USM şi UAIC.  

În scopul fortificării statutului cercetătorului și al 

asigurării transparenței în procesul de selectare al 

personalului, echipa de proiect a propus spre 

examinare Comisiei pentru Cercetare a Senatului 

USM Politica de Recrutare Deschisă, Transparentă și 

Bazată pe merite (a se vedea http://usm.md/wp-

content/uploads/OTM-R-policy-MSU_2017.pdf) – 

document realizat la recomandarea Comisiei Europene 

în vederea implementării Strategiei Resurselor Umane 

pentru Cercetători. 

În aceeași ordine de idei, Comisiei Europene i-au fost 

transmise pentru examinare și alte documente privind 

punerea în practică a Planului de Acțiuni pentru 

implementării Strategiei Resurselor Umane pentru 

Cercetători: Planul de Acțiuni revizuit (a se vedea 

http://usm.md/wp-

content/uploads/MSU_hr_rev_act_plan_2017-1.pdf), 

lista de control privind îndeplinirea condițiilor de 

Recrutare Deschisă, Transparentă și Bazată pe merite 

(a se vedea http://usm.md/wp-content/uploads/OTM-

R-checklist_MSU_1.pdf) în conformitate cu 

standardele CE, precum și documentul de analiză 

interna (a se vedea http://usm.md/wp-

content/uploads/MSU_template-3-internal-

review_2017.pdf). 

În perioada de referință a fost realizată o analiză a 

potențialului de cercetare de la USM: structuri 

responsabile de cercetare, echipe, colaborări pe plan 

național și internațional. Scopul analizei a fost 

realizarea unei radiografii a cercetării și inovării la 

USM. Rezultatul acestei analize sunt materializate în 

Prospectul „Universitatea de Stat: Cercetare și 

Inovare”. 

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. Irina Manolescu, Carmen Aruștei, Florentin Paladi. Schimbări în managementul universitar în 

vederea creşterii impactului cercetării. GEBA Iaşi – 19-22 octombrie. GEBA Iași, 19-22 

octombrie, 2017. 

2. Irina Manolescu, Carmen Aruștei, Marian Jalencu, Tatiana Bulimaga. Analiza stakeholderilor 

universităților în vederea fundamentării planurilor de acțiune privind creșterea vizibilității 

cercetării. Chisinau, 3-4 noiembrie, 2017. 

3. Irina Manolescu, Carmen Aruștei, Leonid Gorceac. Analiza potențialului colaborativ în cercetare 

din cadrul universităților din Euroregiunea Siret-Prut-Nistru. Conferința Euroregiunilor, Iași, 10 

noiembrie, 2017. 

4. Tatiana Bulimaga, Carmen Aruștei, Irina Manolescu. Development projects sustainability from 

universities within structural change context. The 13th International Conference of the SEA 

events. Brașov, 17-18 noiembrie 2017. 

5. Irina Manolescu, Carmen Aruştei, Marian Jalencu. Instrumente manageriale pentru stimularea 

http://usm.md/wp-content/uploads/OTM-R-policy-MSU_2017.pdf
http://usm.md/wp-content/uploads/OTM-R-policy-MSU_2017.pdf
http://usm.md/wp-content/uploads/MSU_hr_rev_act_plan_2017-1.pdf
http://usm.md/wp-content/uploads/MSU_hr_rev_act_plan_2017-1.pdf
http://usm.md/wp-content/uploads/OTM-R-checklist_MSU_1.pdf
http://usm.md/wp-content/uploads/OTM-R-checklist_MSU_1.pdf
http://usm.md/wp-content/uploads/MSU_template-3-internal-review_2017.pdf
http://usm.md/wp-content/uploads/MSU_template-3-internal-review_2017.pdf
http://usm.md/wp-content/uploads/MSU_template-3-internal-review_2017.pdf
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cercetării în universități. Conferinta Zane Iaşi - 6 oct. 

6. Irina Manolescu, Carmen Aruştei, Tatiana Bulimaga. Sustenabilitatea proiectelor de dezvoltare 

din universităţi în contextul schimbărilor structural. SEA Braşov – 17-18 noiembrie. 

7. Irina Manolescu, Nelu Florea, Marian Jalencu. Valorificarea iniţiativelor antreprenoriale prin 

universităţi. Conferinţa USM – 3-4 noiembrie, Chişinău. 

8. Tatiana Bulimaga.  Modalităţi de efiecientizare a managementului proiectelor: exemplul USM. 

În: Conferința științifică națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare și 

inovare”, 9-10 noiembrie 2017. Rezumatele comunicărilor. Științe ale naturii și exacte. Științe 

economice. Chișinău: CEP USM, 2017, p.357-364 

Articole în culegeri naționale 

1. BULIMAGA T. The importance of the Technology Transfer Offices for Universities. În: 

Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaționale „Perspectivele și problemele integrării în spațiul 

european al cercetării și educației”, 7 Iunie 2017, Volumul I., 5 pag. 

 

 

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. 
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Anexa 1.4.  

Fişa proiectului internaţional 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

“Sisteme microalgale utilizate pentru reducerea emisiilor de СO2 de la fermentarea biomasei” 

cu cifrul  16.80013.5807.11/Ro 

II. Obiectivele proiectului  

Cresterea eficientei energetice a instalatiilor de biogas cu ecologizarea proceselor de fermentatie 

enzimatica alcoolica prin reducerea emisiilor 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. 

III. Termenul executării  

01.09.2016-31.08.2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

(mii lei)    200,0 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată ( mii lei)  100,0 Executată ( mii lei)  100,0 

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

USM, Institutul de Cercetare și Inovare, Laboratorul “Redox procese și tehnologii avansate în apă, 

produse cosmetice, farmaceutice și alimentare” 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

  

 1. Covaliov Victor,dr. în chimie, cerc.șt.coord., director de proiect 

2. Nenno Vladimir, dr. în șt.tehnice, cerc, șt.super. 

3. Bobeică Valentin, dr.hab. în chimie, cerc, șt.super. 

4. Covaliova Olga, dr,hab. în chimie, cerc.șt.coord. 

5. Sliusarenco Valentin, dr. în șt.tehnice, cerc, șt.super. 

6. Morari Iurie, ing. 

7. Pșenovschi Grigore, ing. 

VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2017  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului (150 de  cuvinte) 

1. A1.Intensificarea proceselor de 

fermentare metanogenă a 

biomasei pentru creşterea 

randamentului proceselor 

anaerobe şi producţia de biogas 

cu putere calorică sporită, prin 

adaos de biocatalizatori.  

A2.Utilizarea conţinutului de 

CO2 din fluxurile rezultate în 

urma fermentaţiei, pentru 

cultivarea microalgae.  

A3. Purificarea eficienta a 

biogazului de impuritati de 

hidrogen sulfurat folosind o 

noua metoda de generare a 

formelor galvano-chimice de  

hidroxid de fier si izolarea 

În calitate de stimulent se utilizează ”escina” 

obţinută din seminţele castanului Aesculus hippocastanum. 

În condiţii propuse, viteza de emisie a biogazului a crescut 

cu 15%, cantitatea totală de biogaz  - cu 7,5%,  conţinutul 

de biometan - cu 6,6%, iar puterea calorică - cu 10%. 

Cultivarea microalgae a fost testată, folosind 

lumina cu lămpi LED cu raportul între culorile roşie (λ = 

660 nm) şi albastru (λ = 470 nm). Se propune ingroşarea 

masei de alge prin flotare, deshidratarea  şi  utilizarea  ca 

aditivi proteinici în hrana animalelor. 

A fost elaborat procesul de purificare a biogazului 

de hidrogen sulfurat. Biogazul este barbotat prin 

galvanocoagulatorul, umplut cu talaşul metalic (anod) în 

amestec cu cocs (catod) în raport masic (3-5):1, în soluţie  

NaCl 0,5-1,0%. 

Pentru a ridica valoare calorifică a biogazului, a 

fost elaborat procedeul de purificare selectiva a CO2i prin  

http://usm.md/?page_id=9984
http://usm.md/?page_id=9984
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sulfurii insolubile din faza 

gazoasa intr-un mediu omogen.  

A6. Purificarea selectiva a 

CO2-ului prin metoda de 

hidroabsorbtie si dozarea 

dirijata in mediul de cultivare a 

microalgelor pentru a accelera 

cresterea biomasei si 

ingrosarea prin flotatie.  

 

hidroabsorbtie si dozarea dirijata a acestuia in mediul de 

cultivare a microalgelor. 

 

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

dat pe anul 2017 (conform formei 4 din structura raportului) 

LISTA  

lucrărilor publicate în anul 2017  

 

– Monografii (naţionale / internaţionale):  

1. КОВАЛЕВ, В.; ДУКА, Г.; КОВАЛЕВА, О. Зеленая энергия: инновационные 

экобиотехнологии и комбинированные реакторы. Антология изобретений.  Кишинэу: 

CEP USM, 2017. 504 c. ISBN 978-9975-71-902-5 

– Articole în culegeri (naţionale / internaţionale): 

1. КОВАЛЕВ, В.; КОВАЛЕВА, О.; ПОЛЕЩУК, Г.; НЕННО, В., БОБЕЙКЭ, В.  

Технологическая концепция по предотвращению сбросов агропромышленных 

отходов в бассейн реки Днестр. В: Материалы Международной конференции 

«Интегрированное управление бассейном трансграничного Днестра: платформа для 

сотрудничества и современные вызовы», Тирасполь,  26-27 октября 2017 г. (Proc. of 

Intl Conf. “Transboundary Dniester River Basin Management: Platform for Cooperation 

and Current Challenges”, Tiraspol, October 26-27, 2017.), pp. 172-175 

– Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri (naţionale / 

internaţionale) 

1. COVALIOVA, O.; COVALIOV, V. Conditioning and Utilization of СО2 from 

Fermentation Industries for the Cultivation of Microalgae. In: Abstract Book of VIth 

Intl.Conf. on Ecological and Environmental Chemistry-2017 (EEC-2017), 2-3 March 2017, 

Chisinau: Pontos, R.Moldova, p.153. ISBN 978-9975-51-810-9 

2. COVALIOVA, O.; COVALIOV, V. Integrated Process of Biogas Absorbtion Purification 

and Utilization of Extracted CO2 for Microalgae Cultivation. In: Abstracts of 20th 

Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering. Poiana 

Brasov, ROMANIA - September 6-9, 2017, S4-226 

3. MATEI, C.B.; VELEA, S.; GALAN, A.-M.; STEPAN, E.; STILPEANU, D.; COVALIOV, 

V;  WOINAROSCHY, A. Mathematical Modelling of Anaerobic Co-Digestion of Defatted 

Chlorella vulgaris Microalgae Biomass and Food Waste. In: Abstracts of 20th Romanian 

International Conference on Chemistry and Chemical Engineering. Poiana Brasov, 

ROMANIA - September 6-9, 2017, S4-215 

4. VELEA, S.; GALAN, A.-M.; VINTILA, A.; CRISTIAN N.;  COVALIOVA, O; CAPRA, 

L.; ENASCUTA, C.E.; RADU, E. Microalgae cultivation using liquid digestate as growth 

medium. In: Abstracts of 20th Romanian International Conference on Chemistry and 

Chemical Engineering. Poiana Brasov, ROMANIA - September 6-9, 2017, S5-214 

5. COVALIOV, V; COVALIOVA, O.; Bobeica, Valentin; Morari, Iurie. Integrated set-up for 

selective extraction of CO2 from biogas for microalgae cultivation. In: Abstracts of 

PRIOCHIM Intl. Conf., Bucharest, Romania, 25-27 octombrie, 2017, p.52 

X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2017  

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

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

socială, recomandările principale vizând implementarea rezultatelor ştiinţifice aplicative şi a 

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

economiei şi culturii naţionale a  R. Moldova, beneficiarii rezultatelor. 

      Procesele de fermentaţie alcoolică şi metanogenă a biomasei numai in producţiile 

agroindustriale ale Republicii Moldova generează anual peste 500 de milioane de m
3
 de dioxid de 
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carbon (CO2). Doar numai o mică parte din aceste emisii este utilizată pentru lichefiere (1-3%), cota 

principală nimereşte in atmosferă. 

      Conceptul ştiinţific şi tehnic al proiectului propus include două abordări inovatoare.     

      Prima, include soluţii referitoare la fermentaţie alcoolică in producerile de bioetanol şi 

elaborarea tehnologiei de producere prin fotosinteza diurnal a microalgelor, precum şi modificarea 

bioreactoarelor prin dotarea cu sisteme de condiţionare şi dozare a CO2 rezultat in 

procesele de fermentare in mediile de cultivare a microalgelor pentru a spori eficienţa cultivării, 

asigurand o creştere accelerată a acestora, inclusiv şi prin utilizarea luminii cu lămpi LED-uri 

eficiente, ingroşarea masei lor prin flotare şi deshidratare in scopul utilizării ulterioară in calitate de 

aditivi proteinici in hrana animalelor. 

A doua abordare se bazează pe imbunătăţirea proceselor de metanogeneză prin stimularea 

lor fitocatalitică cu substanţe naturale bioactive şi separarea selectivă ulterioară a CO2 din biogaz, 

purificarea acestuia de compuşii impurităţi, concentraţia şi imbogăţirea cu CO2 a amestecului 

lichid-gaz, conditionarea şi neutralizarea acestuia cu nutrienţi de azot pentru a imbunătăţi eficienţa 

de creştere a microalgelor şi biosintezei proteinelor. 

 

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

anul 2017 (pînă la 300 cuvinte) 

A fost propusă metoda intensificată de producere anaerobă a biogazului, cu inroducerea de 

microadausuri naturale stimulente în biomasa de deşeuri agroindustriale. În calitate de stimulent se utilizează  

”escina”. A fost demonstrată posibilitatea utilizării seminţelor de caştan în caliutate de fito-catalizator, în loc 

de escină extrasă pură, ceea ce permite reducerea costurilor procesului.   Ridicarea dozei de semințe de 

castan fin dispersate, ce conțin aescinum  duce la ridicarea conținutului de metan în biogasul degajat de la 

67-65 până la 85-88 mass.%, iar viteza de digestie anaerobă se ridică în 1,5/2 ori. 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. 

Au fost elaborate Conceptul şi Schema tehnologică generală a procesului de tratare integrată a apelor 

reziduale cu obţinerea unei şir de produse utile, incluzând utilizarea fluxului de bioxidul de carbon izolat 

pentru cultivarea microalgae care are servi pentru hrana animalelor în agricultura.  

  A fost elaborat procesul tehnologic de purificare a biogazului de impuritati de hidrogen sulfurat 

folosind o metoda de generare a formelor galvano-chimice de  hidroxid de fier si izolarea sulfurii insolubile 

din faza gazoasă intr-un mediu omogen. Conform tehnologiei propuse, biogazul este barbotat periodic prin 

galvanocoagulatorul (aparat rotativ), umplut cu talaşul metalic de oţel (anod) în amestec cu cocs (catod) în 

raport masic de   (3-5):1, în soluţie de NaCl 0,5-1,0%. Biogazul este barbotat în condiţii de amestec periodic 

prin rotirea dispozitivuluiProcesul asigură purificarea rapidă şi eficientă a biogazului de gazele 

impurificătoare- în primul rînd a hidroxidului sulfurat.  

Pentru a ridica valoare calorifică a biogazului format, a fost elaborat procedeul de purificare selectiva a 

CO2-ului prin metoda de hidroabsorbtie si dozarea dirijata a acestuia in mediul de cultivare a microalgelor.  

 

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

 

Beneficiarele principale ale rezultatelor cercetărilor sunt Ministerul Ariculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului RM, precum și Ministerul Economiei și Infrastructurii RM.   

Spre exemplu, procedeul intensificat de producere a biogazului folosind fitocatalizatorul nou propus, precum 

și metodele de purificare a biogazului de gazelle impurificătoare – bioxidul de carbon ți hoidrogenul sulfurat 

– pot fi recomandate  pentru implementare în practica  în instalițiile industriale de obținere a biogazului din 

materii prime vegetale sau din biomasă mixtă (s.Colonița, mun.Chișinău, s.Fărlădeni, r.Hâncești), precum și 

în alte instalații similare perspective.  

 

Procedeul propus de cultivare a microalgae, colectare a lor și îngroșare ulterioară în vederea obținerii apei 

pentru irigare cu conținut de substanțe nutritive, după cercetpri adiționale și expertiza sanitară, poate fi 

aplicat pentru irigarea câmpurilor cu culturi agricole tehnice.   Microalgae pot fi utlizite în componența 

mixurilor pentru hrana animalelor (păsărilor) în zootehnie.  
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FIŞELE ELABORĂRILOR 

Anexa E1  

I. Denumirea elaborării  

II. Data şi codul/nr. documentului de înregistrare a elaborării 

 

Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia 

 a fost realizată elaborarea  

 

15.817.02.34A: Dispozitive optoelectronice şi de înregistrare a 

informaţiei optice obţinute pe bază de materiale semiconductoare 

multifuncţionale şi de structuri nanolamelare 
 

III. Organizaţia-executor 

Denumirea organizaţiei USM 

Localitate str. Mateevici, 60 

Telefon/Fax  

E-mail/Pagina WEB  

IV. Autorii elaborării  

Gleb V. Colibaba, dr. în şt. fiz.- mat., conf. cerc. GKolibaba@yandex.ru 

V. Descrierea elaborării (pînă la 150 de cuvinte) 

A fost elaborată tehnologia de obţinere a cristalelor masive de n-ZnO cu orientarea nepolară (m), 

polară ((0001)Zn) şi semipolară a reţelei hexagonale utilizând HCl+С ca agent chimic de transport; în 

scopul utilizării lor în calitate de filtre optice, elemente structurale ale convertoarelor de energie solară, 

LED şi laseri pe corp solid. 

VI. Tipul elaborării:  

Inovaţie 

VII. Costul estimativ total al elaborării, domeniul de implementare şi evaluarea potenţialului economic în urma 

implementării 

Domeniul de implementare este sursele de radiaţie laser, energetica solară 

VIII. Caracteristici tehnice şi economice, încercări experimentale 

Caracteristicile suporturilor pe baza cristalelor de n-ZnO: suprafată pînă la 1,5 cm
2
, intervalul de valori 

posibile ale concentraţiei purtătorilor de sarcină (1 30) 10
17

 сm
-3

, impurităţi – Cl, perfecţiunea înaltă 

structurală - cavităţi, margini ale sublaturii lipsesc, densitatea dislocaţiilor este mai mică de 10
4
 cm

-2
. 

IX. Stadiul de pregătire pentru implementare  

Au fost obţinute probe experimentale 

X. Drepturile de autor 

 

XI. Posibilităţile de realizare pe piaţa autohtonă şi mondială 

Elaborarea tehnologiilor cost-efective de producere a suporturilor de ZnO va interesa atît grupuri de 

cercetători din instituţii naţionale şi internaţionale, cît şi organizaţii industriale, care elaborează surse de 

lumină, şi se ocupă cu problemele energeticii solare. 

XII. Beneficiar (pentru elaborări finanţate din surse extrabugetare) 

 

XIII. Avantaje (în comparaţie cu produsele analoage existente), efectul economic şi social preconizat sau real.  

Tehnologia cost-efectivă de producere a suporturilor de ZnO cu densitatea joasă a defectelor de structură, 

poate fi implementată la întreprinderile din Republica Moldova sau de peste hotare. 

TEHNOLOGIA DE OBŢINERE A MONOCRISTALELOR DE ZNO 

CU DIRECŢIE CONTROLATĂ DE CREŞTERE  

mailto:GKolibaba@yandex.ru
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Anexa E1  

 

 

I. Denumirea elaborării  

 

 

II. Data şi codul/nr. documentului de înregistrare a elaborării 

 

 

III. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată elaborarea  

15.817.02.34A: Dispozitive optoelectronice şi de înregistrare a informaţiei optice obţinute pe bază de 

materiale semiconductoare multifuncţionale şi de structuri nanolamelare 
 

IV. Organizaţia-executor 

Denumirea organizaţiei USM 

Localitate Chişinău 

Telefon/Fax  

E-mail/Pagina WEB  

V. Autorii elaborării  

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, telefon, e-mail 

Arcadi Chiriţa, dr. În şt. fiz.   chirizza@yahoo.com 

VI. Descrierea elaborării (pînă la 150 de cuvinte) 

Aparatul este construit în baza unui sistem optic cu distanţă focală mare, a unui sistem de filtre 

interferenţiale, şi a unei camere foto digitale. Aparatul este destinat pentru cercetarea spectrelor de 

reflexie pentru obiecte ce se află aproape de la distanţe mari. Dezvoltarea ulterioară a metodei 

presupune iluminarea obiectelor cu radiaţie laser 405 nm sau din regiunea UV pentru excitarea 

spectrelor de luminescenţă a obiectelor cercetatela distanţă. Metoda propusă va permite separarea 

spectrelor de reflexie de spectrele de luminescenţă pentru identificarea obiectelor de la distanţă. 

VII. Tipul elaborării:  

Se evidenţiază tipul elaborării: 

Inovaţie 

VIII. Costul estimativ total al elaborării, domeniul de implementare şi evaluarea potenţialului economic în urma 

implementării 

 

IX. Caracteristici tehnice şi economice, încercări experimentale 

Aparatul permite cercetarea spectrelor de reflexie şi luminescenţă a obiectelor cu dimensiuni de la 1 

mm de la o distanţă de 15-25 m. Au fost efectuate testări şi obţinute spectre de reflexie de la pelicule de 

policlorură de vinil având dimensiuni de 1,2х1,4 mm (distanţa dintre obiecte 1,5 mm) de diferite culori 

de la o distanţă de 15 m. 

X. Stadiul de pregătire pentru implementare  

Crearea obiectului de inovare. Fabricarea mostrelor de laborator Încercări de laborator. Experienţele 

de teren. 

XI. Drepturile de autor 

 

XII. Posibilităţile de realizare pe piaţa autohtonă şi mondială 

 

XIII. Beneficiar (pentru elaborări finanţate din surse extrabugetare) 

 

XIV. Avantaje (în comparaţie cu produsele analoage existente), efectul economic şi social preconizat sau real.  

Aparat pentru studierea dependenţei spectrale a reflectanţei obiectelor de 

dimensiuni mici (de la 1 mm) la distanţă 
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Anexa E1  

 

I. Denumirea elaborării  

Tulburări psihice și de comportament în epilepsie: clasificarea, diagnosticul, algoritmii de conduită, 

anamneza, manifestările clinice, investigaţiile paraclinice, tratamentul, reabilitarea, resursele 

necesare, profilaxia, ghidul pentru pacient și persoanele care asistă. - USM, 2016. 61 p. 

 

II. Data şi codul/nr. documentului de înregistrare a elaborării 

14.12.2016, № 5526. Seria OȘ (operă științifică) 

 

III. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată elaborarea  

Proiectul: Dezvoltarea sistemelor informatice inteligente orientate pe familii de probleme 

decizionale cu aplicare în educaţie şi cercetare, cifrul 15.817.02.38A 

 

IV. Organizaţia-executor 

Denumirea organizaţiei Universitatea de Stat din Moldova 

Localitate Mun. Chișinău 

Telefon/Fax +373 22 24 22 53/+373 22 24 42 48 

E-mail/Pagina WEB departamentcercetare@yahoo.com/www.usm.md 

V. Autorii elaborării 

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, telefon, e-mail 

Popov Alexandru: 

i. Cercetător științific, LCȘ ”Tehnologii Informaționale”, Departamentul Informatică, Facultatea 

de Matematică și Informatică, USM 

ii. Doctorand USMF „Nicolae Testemiţanu” 

iii. Medic psihiatru-epileptolog categorie superioară, IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie, 

Ministerului Sănătăţii din Republica Moldova 

Butnaru Mariana: 

(a) Cercetător științific în LCȘ ”Tehnologii Informaționale”, Departamentul Informatică, 

Facultatea de Matematică și Informatică, USM 

(b) Doctorandă USM 

(c) lector universitar, Departamentul Informatică, Facultatea de Matematică și Informatică, 

Universitatea de Stat din Moldova 

Căpătână Ana: 

(a) Cercetător științific, LCȘ ”Tehnologii Informaționale”, Departamentul Informatică, Facultatea 

de Matematică și Informatică, USM 

(b) Lector superior universitar, Departamentul „Biologie și Ecologie”, Facultatea Biologie și 

Pedologie, Universitatea de Stat din Moldova, doctor în științe biologice (genetica) 

Căpătână Gheorghe: 

(a) șeful LCȘ ”Tehnologii Informaționale”, Facultatea de Matematică și Informatică, USM 

(b) profesor universitar, Departamentul Informatică, Facultatea de Matematică și Informatică, 

doctor inginer 

VI. Descrierea elaborării (până la 150 de cuvinte) 

În opera științifică sunt expuse : clasificarea, diagnosticul, algoritmii de conduită, anamneza, 

manifestările clinice, investigaţiile paraclinice, tratamentul, reabilitarea pacienților cu tulburări psihice 

(TPCE) și de comportament în epilepsie și resursele necesare, profilaxia, ghidul pentru pacient și 

persoanele care asistă pacienții cu TPCE. 

VII. Tipul elaborării: 

Se evidenţiază tipul elaborării: Inovaţie/optimizare (îmbunătăţirea unui produs sau a unei idei 

existente). 

Opera literară pentru prima dată în Republica Moldova, generalizând experiența obținerii remisiunilor 

la peste 100 de pacienți cu TPCE, tratează: clasificarea, diagnosticul, algoritmii de conduită, anamneza, 

manifestările clinice, investigaţiile paraclinice, tratamentul, reabilitarea pacienților cu tulburări psihice 

(TPCE) și de comportament în epilepsie și resursele necesare, profilaxia, ghidul pentru pacient și 

persoanele care asistă pacienții cu TPCE 
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VIII. Costul estimativ total al elaborării, domeniul de implementare şi evaluarea potenţialului economic în urma 

implementării 

Autorii se conduc de principiile etice a cercetării medicale și nu exagerează prețul de cost al lucrării pe 

contul pacienților cu probleme de sănătate. Factorii de decizie ar trebui să manifeste mai mult interes, 

ca rezultatele cercetării să aducă impact Sistemului Național de Sănătate Mintală din Republica 

Moldova, România și eventual alte țări. Costul estimativ al lucrării se discută cu Conducerea 

Universității de Stat din Moldova și se calculează cel puțin luând în considerare salarizarea 

specialiștilor și gradul lor de calificare. 

IX. Caracteristici tehnice şi economice, încercări experimentale 

Caracteristicile tehnice. Preţul de cost al produsului. Comparaţi preţul de cost cu preţurile produselor 

de pe piaţă.  

A fost deja efectuată exploatarea experimentală a elaborării? Descrieţi rezultatele. 

Experiențele medicale durează de peste 25 de ani. Prima publicație, care confirmă demararea 

modelărilor pe computer cu mijloace de inteligență artificială și SSD (sisteme suport pentru decizii) a 

fenomenului remisiunilor TPCE a apărut în anul 2005. 

În literatura de specialitate și Internet nu am întâlnit performanțe similare de remisiune a TPCE 

competitive cu rezultatele echipei noastre de cercetători. 

Autorii, au expus cu anumite rezerve, rezultatele și experiența acumulată în cadrul prezentelor 

cercetări. 

X. Stadiul de pregătire pentru implementare  

Se evidenţiază stadiul de pregătire pentru implementare:  

Crearea obiectului de inovare. Fabricarea mostrelor de laborator Încercări de laborator. Experienţele 

de teren. Transmiterea la Comisia de Stat pentru Încercarea Soiurilor de Plante.Elaborarea 

documentelor necesare. Pregătirea pentru transfer tehnologic. Pregătirea pentru implementare. 

Volumul implementării 

Cercetările în domeniul TPCE se efectuează direct în 2 spitale din Sistemul Național de Sănătate 

Mintală. În fiecare lună se obțin noi remisiuni a pacienților cu TPCE. 

Experiența în atingerii remisiunilor TPCE și elaborării produselor program inteligente este aplicată în 

procesul de pregătire a specialiștilor la USM și USMF ”Nicolae Testemițanu” (doctorat și masterat). 

XI. Drepturile de autor 

Certificat AGEPI de înregistrare a obiectelor dreptului de autor și drepturilor conexe. Seria OȘ (operă 

științifică) № 5526 din 14.12.2016. 

XII. Posibilităţile de realizare pe piaţa autohtonă şi mondială 

Descrieţi posibilitatea de implementare a rezultatelor ştiinţifice pe piaţa locală. Care este volumul pieţei 

naţionale? 

Lucrarea prezintă interes pentru medici, studenți, pacienți și persoanele care asistă pacienții cu TPCE. 

Colectivul de cercetători se va ocupa de marketing asistați de serviciile competente ale USM. În prezent 

suntem concentrați la atingerea unor anumite finalități științifice demarate. 

XIII. Beneficiar (pentru elaborări finanţate din surse extrabugetare) 

 Ministerul Educației al Republicii Moldova. 

 Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova. 

 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”. 

 Centrele Comunitare de Sănătate Mintală (psihiatrii, psihoterapeuţii, psihologii, asistentele medicale). 

 Centrele medicilor de familie (medicii de familie). 

 Cabinetele de consultaţie psihiatrică în centrele de consultație raționale sau comunitare; 

 Secţiile psihiatrice în spitalele generale municipale, raionale. 

 Spitalele psihiatrice republicane (medicii-psihiatri). 

 Centrele medicinii de urgență (medici serviciul urgenţă). 

 Centrele de criză (medicii-psihiatri, psihoterapeuţii, psihologii, asistentele medicale). 

 Ministerul Sănătății din România. 

XIV. Avantaje (în comparaţie cu produsele analoage existente), efectul economic şi social preconizat sau real.  

Cercetările echipei noastre sunt orientate la obținerea remisiunilor terapeutice și atingerea unui nou nivel 

de calitate a vieții pentru pacienții cu TPCE. Grație aportului cercetărilor noastre unii pacienți cu TPCE, 

trec din categoria persoane bolnave în categoria persoane sănătoase. Efectul social și economic este 

evident. 
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Anexa E2 

 
I. Denumirea și tipul lucrării 

NIKA, D.L.; BALANDIN, A. A. Phonons and thermal transport in graphene and graphene-based 

materials. Reports on Progress in Physics. 2017, 80, 036502 (21 pagini). 

Articol științific, publicat în revista internațională cu factorul de impact 14.3. 

 

II. Denumirea și codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

15.817.02.29F. Fenomene fononice şi termoelectronice în materiale nanostructurizate. 

 

III. ISBN-ul lucrării 

ISSN: 0034-4885.  doi:10.1088/1361-6633/80/3/036502. 

 

IV. Autorul (ii) lucrării 

Denis Nica, dr. hab. în șt. fiz., conf. cerc., USM, Moldova; 

Alexander Balandin, profesor, Universitatea din California – Riverside, SUA. 

 

V. Descrierea științifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

A fost efectuată o analiză critică și o comparare a rezultatelor cunoscute în lume privind 

transportul de căldură în grafen și în grafenul multistrat și referitoare la aportul comparativ al unor 

ramuri fononice separate în conductibilitatea termică. A fost analizată detaliat corelarea dintre 

spectrul fononic și valoarea conductibilității termice de rețea. 
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Anexa E2 

 
I. Denumirea și tipul lucrării 

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

characterization. Critical Review in Solid State and Materials Sciences. 2017, pages 1-50.  

Articol științific, publicat în revista internațională cu factorul de impact 7.76. 

 

II. Denumirea și codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

15.817.02.29F. Fenomene fononice şi termoelectronice în materiale nanostructurizate. 

 

III. ISBN-ul lucrării 

ISSN: 1040-8436. doi.org/10.1080/10408436.2017.1287661. 

 

IV. Autorul (ii) lucrării 

Ghenadii Korotcenkov, dr. Hab. în şt. fiz.-mat., professor, Gwangju Intitute of Science and 

Technology, Gwangju, Republic of Korea; 

Vladimir Brînzari, dr. în şt. fiz.-mat., conferenţiar cercetător, LCŞ „Fizica şi ingineria 

nanomaterialelor şi sinergectica E. Pokatilov”, Universitatea de Stat din Moldova; 

B.K. Cho, PhD, professor, Gwangju Intitute of Science and Technology, Gwangju, Republic of 

Korea; 

 

V. Descrierea științifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

A fost efectuată sinteza amplă din punct de vedere a al materialelor  privind elaborarea senzorilor 

conductometrici de ozon în baza oxizilor metalici In2O3 și SnO2. Am atras atenția asupra 

parametrilor structurali și compoziționali, care determină caracteristicile de bază ale sensorului de 

gaze. Au fost formulate principalele cerințe față de valorile optimale ale acestor parametri, care 

asigură cele mai bune valori a caracteristicilor de lucru la detectarea ozonului. A fost efectuată o 

analiză comparativă a avantajelor și dezavantajelor pe care le posedă sensorii în baza unui ori altui 

material. 

 

http://dx.doi.org/10.1080/10408436.2017.1287661
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Anexa E2 

 
 

I. Denumirea și tipul lucrării 

LI, G.; YARALI, M.; COCEMASOV, A.; BAUNACK S.; NIKA, D.L.; FOMIN, V.M.; SINGH, 

S; GEMMING, T.; ZHU, F.; MAVROKEFALOS, A.; SCHMIDT, O.G. In-plane thermal 

conductivity of radial and planar Si/SiOx hybrid nanomembrane superlattices. ACS Nano, 2017, 

11, 8215-8222. 

Articol științific, publicat în revista internațională cu factorul de impact 13.942. 

 

II. Denumirea și codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

15.817.02.29F. Fenomene fononice şi termoelectronice în materiale nanostructurizate. 

 

III. ISBN-ul lucrării 

ISSN: 1936-086X. doi: 10.1021/acsnano.7b03219 

 

IV. Autorul (ii) lucrării 

Guodong Li, PhD, Institul de Științe Nanointegrative, Dresda, Germania; 

Milard Yarali, PhD, Uniersitatea din Houston, Statele Unite ale Americii; 

Alexandr Cocemasov, dr. în șt. fiz, Universitatea de Stat din Moldova; 

Stefan Baunack, PhD, Institul de Științe Nanointegrative, Dresda, Germania; 

Denis L. Nika, dr. hab. în șt. fiz., Universitatea de Stat din Moldova; 

Vladimir M. Fomin, professor, Institul de Științe Nanointegrative, Dresda, Germania; 

Shivkant Singh, doctorand, Uniersitatea din Houston, Statele Unite ale Americii; 

Thomas Gemming, PhD, Institul de Științe Nanointegrative, Dresda, Germania 

Feng Zhu, PhD, Institul de Științe Nanointegrative, Dresda, Germania; 

Anastassios Mavrokefalos, professor, Uniersitatea din Houston, Statele Unite ale Americii; 

Oliver G. Schmidt, professor, Institul de Științe Nanointegrative, Dresda, Germania; 

 

V. Descrierea științifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

În articol se arată, că nanostructurile hibride cristalin-amorfe Si/SiO2 plane și răsucite posedă 

valori joase a  conductibilității termice de rețea de  5 – 10 W/mK la temperatura camerei. Aceste 

valori joase, care sunt de 15 ori mai mici decât în cazul siliciului volumetric, fac astfel de 

structuri drept obiecte de perspectivă pentru aplicațiile termoelectrice și termoizolante. 
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I. Denumirea și tipul lucrării 

Mechanism of band gap persistent photoconductivity (PPC) in SnO2 nanoscrystalline films: 

Nature of local states, simulation of PPC and comparison with experiment. Applied Surface 

Science 411 437–448 (2017).  

Articol științific, publicat în revista internațională cu factorul de impact 3.387. 

 

II. Denumirea și codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

15.817.02.29F. Fenomene fononice şi termoelectronice în materiale nanostructurizate. 

 

III. ISBN-ul lucrării 

 ISSN: 0169-4332. dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2017.03.209 

 

IV. Autorul (ii) lucrării 

Vladimir Brînzari Vladimir, doctor în şt. fiz.-mat., conferenţiar cercetător,  

LCŞ „Fizica şi ingineria nanomaterialelor şi sinergectica E. Pokatilov”, Universitatea de Stat din 

Moldova; 

 

V. Descrierea științifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

În articol este dezvoltat modelul cantitativ al fotoconductibilității (FC) intrazonale de lungă durată 

în SnO2 nanodimensional. Mechanismul de FC se determină doar de efectele superficiale. Centrele 

de generare a electronilor în banda de conducție sunt stările electronice situate în partea inferioară 

a benzii interzise, legate de vacanțele superficiale de diferită natură a oxigenului. Incovoierea 

superficială în sus a benzilor datorită încărcării chemisorbționale a oxigenului împedică 

recombinarea purtătorilor de sarcină neechilibrați. Timpul de stabilire a fotorăspunsului se 

determină de numărul centrelor de generare menționate și de intensitatea de radiație în diapazonul 

dat al energiilor fotonice. Perioda de cădere este determinată de valoarea barierei de potențial 

superficiale. Se arată, că dispersia dimensiunii granulelor peliculei și creșterea grosimii ei duc la 

distribuția asimetrică (distribuția Levi) a înălțimilor barierilor de potențial superficiale  și la o 

curbă exponențială "întinsă" de cădere a fotoconductibilității. 
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I. Denumirea şi tipul lucrării 

Acoperirea cu mulțimi d-convexe a grafurilor neorientate. Teză de doctor în științe matematice. 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

16.80012.02.03F „Algoritmi de soluţionare a problemelor de optimizare pe sisteme stochastice” 

III. ISBN-ul lucrării 

- 

IV. Autorul (ii) lucrării 

Buzatu Radu, dr., Universitatea de Stat din Moldova 

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

Scopul urmărit prin realizarea tezei constă în studierea și soluționarea problemei de acoperire a 

unui graf neorientat cu mulțimi d-convexe. Pentru atingerea scopului sunt fixate următoarele obiective: 

examinarea complexității problemei de acoperire a grafului cu un număr p>1 de mulțimi d-convexe; 

stabilirea condițiilor de existență a unei familii de mulțimi d-convexe, ce formează o acoperire a grafului 

neorientat; soluționarea problemei de acoperire a grafului cu mulțimi d-convexe netriviale; elaborarea 

algoritmilor pentru problema de acoperire/divizare a grafului cu mulțimi d-convexe; estimarea numărului 

de acoperire d-convexă minimă/maximă. 
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I. Denumirea şi tipul lucrării 

monografie, manual, culegere tematică etc. 

Studiu de evaluare a rezultatelor școlare / competențelor de bază ale absolvenților învățământului 

primar și gimnazial, anul de studii 2015-2016, la Matematică, Limba română și Limba rusă. 

Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, Chișinău, Ministerul Educației, 2017. -324 p. 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată 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 lucrării 

 

IV. Autorul (ii) lucrării 

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă  

TOPALĂ Anatol, dr.: 

(a) Șef Direcție Ministerul Educației 

(b) Conferențiar universitar, Departamentul Matematică, Facultatea de Matematică și 

Informatică, Universitatea de Stat din Moldova 

SPINEI Ion, dr., conferențiar universitar, prorector pentru activitatea didactică, Institutul de Formare 

Continuă. 

GRIGORCEA Viorel 

(a) Cercetător științific, LCȘ ”Tehnologii Informaționale”, Departamentul Informatică, Facultatea de 

Matematică și Informatică, USM 

(b) Doctorand USM 

(c) Lector superior universitar, Departamentul Informatică, Facultatea de Matematică și Informatică, 

USM 

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

Pentru Ministerul Educației din Moldova au fost evaluate rezultatele școlare / competențelor de bază 

ale absolvenților învățământului primar și gimnazial, anul de studii 2015-2016, la Matematică, Limba 

română și Limba rusă. 
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I. Denumirea şi tipul lucrării 

monografie, manual, culegere tematică etc. 

Dezvoltarea resurselor educaționale digitale: Cadru metodologic. - Chişinău, CEP USM, 2017, 129 p. 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată 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 lucrării 

ISBN 978-9975-71-932-2. 

IV. Autorul (ii) lucrării 

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă  

BRAGARU T.  

(a) Cercetător științific superior, LCȘ ”Tehnologii Informaționale”, Departamentul Informatică, 

Facultatea de Matematică și Informatică, USM 

(b) Conferențiar universitar, Departamentul Informatică, Facultatea de Matematică și Informatică, 

USM 

ARNAUT V. 

(a) Cercetător științific superior, LCȘ ”Tehnologii Informaționale”, Departamentul Informatică, 

Facultatea de Matematică și Informatică, USM 

(b) Conferențiar universitar, Departamentul Informatică, Facultatea de Matematică și Informatică, 

USM 

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

A fost descris cadrul metodologic referitor la dezvoltarea resurselor educaționale digitale în USM. 
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I. Denumirea şi tipul lucrării 

monografie, manual, culegere tematică etc. 

Проектирование информационных систем, методическое руководство по выполнению 

лабораторных и индивидуальных работ, Кишинев, CEP USM, 2017. 85 с. 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată 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 lucrării 

ISBN 978-9975-71-893-6 

IV. Autorul (ii) lucrării 

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă  

Pleșca Natalia: 

(a) Cercetător științific în LCȘ ”Tehnologii Informaționale”, Departamentul Informatică, Facultatea 

de Matematică și Informatică, USM 

(b) Doctorand USM 

(c) Lector universitar Departamentul Informatică, Facultatea de Matematică și Informatică, USM 

 

Nigrețcaia-Croitor Ludmila: 

(a) Cercetător științific în LCȘ ”Tehnologii Informaționale”, Departamentul Informatică, Facultatea 

de Matematică și Informatică, USM 

(b) Doctorand USM 

(c) Lector universitar Departamentul Informatică, Facultatea de Matematică și Informatică, USM 

 

Goncearenco Ruslana: 

(a) Doctorand USM 

(b) Lector superior universitar Departamentul Informatică, Facultatea de Matematică și Informatică, 

USM 

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

Indicații metodice referitoare la realizarea lucrărilor de laborator la disciplina ”Proiectarea Sistemelor 

Informaționale” 
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I. Denumirea şi tipul lucrării 

monografie, manual, culegere tematică etc. 

Note de curs la disciplina „Limbaje formale şi automate” - Chişinău: CEP USM, 2017. 95 p. 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată 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 lucrării 

 

IV. Autorul (ii) lucrării 

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă  

STURZA Greta: 

(a) Doctorand USM 

(b) Lector universitar Departamentul Informatică, Facultatea de Matematică și Informatică, USM 

 

PLEŞCA Natalia: 

(a) Cercetător științific în LCȘ ”Tehnologii Informaționale”, Departamentul Informatică, Facultatea 

de Matematică și Informatică, USM 

(b) Doctorand USM 

(c) Lector universitar Departamentul Informatică, Facultatea de Matematică și Informatică, USM 

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

Indicații metodice referitoare la realizarea lucrărilor de laborator la disciplina ”Limbaje formale şi 

automate” 
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I. Denumirea şi tipul lucrării 

monografie, manual, culegere tematică etc. 

Sisteme Suport pentru Decizii. Îndrumar metodic. Univ. de Stat din Moldova, Facultatea de Fizică şi 

Inginerie, Catedra de Fizică Aplicată și Informatică. - Chișinău.: CEP USM, 2016. - 37 p. (a apărut in 

2017). 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată 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 lucrării 

ISBN 978-9975-71-842-4 

IV. Autorul (ii) lucrării 

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă  

Beldiga Maria, dr.: 

(a) Cercetător științific superior, LCȘ ”Tehnologii Informaționale”, Departamentul Informatică, 

Facultatea de Matematică și Informatică, USM 

(b) Conferențiar universitar interimar, Departamentul Fizică Aplicată și Informatică, Facultatea de 

Fizică și Inginerie, USM 

 

Căpătână Gheorghe, dr ing.: 

(a) șeful LCȘ ”Tehnologii Informaționale”, Facultatea de Matematică și Informatică, USM 

(b) profesor universitar, Departamentul Informatică, Facultatea de Matematică și Informatică  

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

Indicații metodice referitoare la realizarea lucrărilor de laborator la disciplina ”Sisteme Suport pentru 

Decizii” 
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I 

I. Denumirea şi tipul lucrării -  monografie 

КОВАЛЕВ, В.; ДУКА, Г.; КОВАЛЕВА, О. Зеленая энергия: инновационные экобиотехнологии и 

комбинированные реакторы. Антология изобретений.  Кишинэу: CEP USM, 2017. 504 c.  

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

Proiectul Instituțional „Elaborarea procedeelor de epurare a apelor reziduale 

de poluanţi greu bipodegradabili şi compoziţia, autopurificarea chimică, 

posibilităţi de valorificare a apelor din bazinul Nistrului de Jos” 

Cifrul proiectului     15.817.02.35A 

III.  ISBN-ul lucrării 

ISBN 978-9975-71-902-5 

IV. Autorul (ii) lucrării 

Covaliov Victor, dr.în științe chimice, omul emerit, USM 

Duca Gheorghe, dr. hab. în științe chimice, profesor, acadmician, ASM 

Covaliova Olga,  dr. hab. în științe chimice, Institutul de Chimie al AȘM 

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

Monografia include aproape 100 inovații elaborate de autorii în domeniul de 

biotehnologii ecologice, aspecte teoretice și practice de tratare biochimică a 

deșeurilor organice, procese aerobe și anaerobe și reactoare pentru obținerea 

biogazului cu conținut ridicat de biometan și biohidrogen, precum și 

cianocobalamică (vitamină B12). Este prezentată o abordare tehnologică nouă 

privind obținere electrochimică a hidrogenului pur în condiții avantajoase din 

punct de vedere economic. Sunt descrise soluțiile noi în domeniul purificării 

și condiționării biometanului pentru cogenerare a energiei termice și 

electrice, utilizării bioxidului de carbon și transformarea acestuia în metan. 

Sunt descrise procesele inovaționale de epurare biochimică a apelor 

reziduale.   
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I. Denumirea şi tipul lucrării 

LEŞANU M., BERNAZ-SICORSCHI N., RUDIC GH. Biologie: manual de clasa a XII-a (coautori:), 

Chişinău, Prut Internaţional, 2017. ISBN 978-9975-54-344-657(075.3), B 33 

 

II.Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

Substanţele biologic active ca bază a valorificării biotehnologiilor moderne în modularea şi adaptarea 

proceselor metabolice ale organismelor vii cu cifrul 15.817.05.02F. 

III.ISBN-ul lucrării 

ISBN 978-9975-54-344-657 

ISBN 978-9975-54-346-0 

IV.Autorul (ii) lucrării 

LEŞANU M ., dr., conf. univ., decan USM 

V.Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

Manualul de biologie în limba română și rusă este aprobat de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi 

Cercetării. El include compartimentele: Genetica, Biotehnologia, Evoluţionismul şi Ecologia, în care sunt 

reflectate realizările ştiinţifice în aceste domenii în conformitate cu curricula disciplinei. 
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VI. Denumirea şi tipul lucrării 

Migrația și dezvoltarea: aspecte politico-juridice, 118 p.  

manual 

 

VII. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

 

VIII.  ISBN-ul lucrării 

978-9975-89-075-5. 

IX. Autorul (ii) lucrării 

MOȘNEAGA Valeriu, dr. hab., prof univ., Departamentul Științe Politice și 

Administrative, USM. 

X. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

Conținutul manualului este structurat pe 9 teme, respectându-se principiul de trecere de la 

general la particular. În primele teme este analizată legătura dintre migraţia internaţională 

şi dezvoltare, examinându-se modul în care migraţia internaţională şi dezvoltarea se 

intersectează, este menționat impactul pozitiv şi negativ al procesului migraţional asupra 

dezvoltării, sunt scoase în evidență şi modalitățile de integrare a migraţiei în strategiile și 

politicile de dezvoltare ale statului. În temele ulterioare a fost reflectată situația din 

Republica Moldova în contextul migrațiilor internaționale, evidențiindu-se gestionarea 

procesului migrațional (cadrul normativ și instituțional) și tendințele autorităților 

moldovenești de a valorifica efectele benefice ale migraţiei şi a ameliora consecinţele 

negative ale acesteia prin integrarea migrației în politicile naționale de dezvoltare.  
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I. Denumirea şi tipul lucrării 

Document de politici educaţionale 

 

 

 

 

 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

Cadrul de Referinţă al Curriculumului Naţional 

III.  ISBN-ul lucrării 

978-9975-3157-7-7 

IV. Autorul (ii) lucrării 

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă 

Vladimir Guţu, dr.hab., prof.univ, USM 

s.a. 

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

Cadrul de Referinţă al Curriculumului Naţional reprezintă documentul care 

defineşte fundamentele conceptuale, metodologice şi praxiologice ale 

politicilor curriculare. Acesta se încadrează în realizarea demersului prioritar 

al Strategiei Naţionale de Dezvoltare „Moldova 2020”, care prevede 

„modernizarea sistemului educaţionale pentru a răspunde atît nevoilor 

individuale ale tinerilor, cît şi cerinţelor pieţei de muncă...” Cadrul de 

Referinţă al Curriculumului Naţional va asigura implementarea unor 

schimbări de esenţă, prevăzute de Codul Educaţiei al Republicii Moldova, 

Strategia de Dezvoltare a Educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţie 2020”, 

documente internaţionale care reglementează spaţiul european pentru 

educaţie.  
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I. Denumirea şi tipul lucrării 

Ghid metodologic 

 

 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

Evaluarea curriculumului şcolar 

III.  ISBN-ul lucrării 

978-9975-3157-5-3 

IV. Autorul (ii) lucrării 

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă 

Vladimir Guţu, dr.hab., prof.univ, USM 

s.a. 

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

Elaborarea curriculumului educaţional face parte din paradigma postmodernă 

a curriculumului – dimensiunea procesuală. În acest sens, evaluarea oferă 

informaţii necesare pentru conceptorii de curricula, profesori şcolari, 

manageri educaţionali, experţi în curriculum privind starea actuală  şi reală a 

curriculumului şcolar şi realizarea deedback-ului respectiv. Evaluarea 

curriculumului are un rol reglator, fiind gestionată de  un ansamblu de 

principii şi criterii specifice acestui proces. Metodologia de evaluare a 

curriculumului şcolar  poate fi aplicată pentru analiza şi aprecierea calităţii 

curriculumului şcolar proiectat la o disciplină şcolară în diferite forme: 

curriculumul pe discipline, manualul şcolar, ghidul metodologic etc. 
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I. Denumirea şi tipul lucrării 

 

 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

- 

III.  ISBN-ul lucrării 

ISBN 978-9975-71-797-7. 

IV. Autorul (ii) lucrării 

TOLSTAIA Svetlana, dr. conf. univ., USM  

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

Lucrarea analizează specificul, principiile și metodele utilizării 

cardurilor metaforice în procesul de consiliere a familiei, prezentând 

sinteze teoretice și o serie de aplicații practice referitoare la acest 

proces. 

 

Monografie 
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XI. Denumirea şi tipul lucrării 

Realități poetice în zig-zag. Iași: Junimea, 176 p. 

Volum de exegeze literare. 

XII. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

Literatura în spaţiul reprezentărilor: între Est şi Vest, cu cifrul  

15.817.06.19F 

XIII.  ISBN-ul lucrării 

ISBN: 978-973-37-2059-1 

XIV. Autorul (ii) lucrării 

PILCHIN Maria, USM 

XV. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

Volumul conține exegeze asupra poeziei române contemporane. Autoarea 

urmărește implicit specificul poeziei actuale, utilizând un discurs integrator 

a tuturor poeților de limbă română într-un spațiu literar unitar. 
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I. Denumirea şi tipul lucrării 

Început de secol XXI. Literatura din Basarabia. Roman. Ch.: 

Arc&Știința, 2017. Vol. 1 -408 p.; Vol. II – 416 p.  

Antologie, studiu introductiv, note bibliografice, rezumate. 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

Literatura în spaţiul reprezentărilor: între Est şi Vest, cu cifrul  

15.817.06.19F 

III.  ISBN-ul lucrării 

ISBN 978-9975-0-0052-9;  ISBN 978-9975-0-0053-6 

IV. Autorul (ii) lucrării 

Dr. conf. univ. ȘLEAHTIȚCHI Maria, Secretar științific, SȘUA, AȘM 

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

Antologia include 12 fragmente esențiale din romanele scrise de scriitorii 

basarabeni în anii 2000-2017. Criteriul de selecția a fost unul axiologic. Din 

mai bine de 120 de romane care s-au publicat în perioada vizată au fost 

selectate lucrări de A.Busuioc, V.Beșleagă, S.Saka, N.Popa, Em. Galaicu-

Păun, Gh, Postolache, Val. Butnaru, Iu.Ciocan, D.Crudu, Ș. Baștovoi, 

L.Corobca, T. Țîbuleac. Studiul introductiv „Expansiunea romanului” 

reprezintă o sinteză asupra manifestărilor genului romanesc în literatura 

actuală din Republica Moldova.   
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Anexa E2 

 

 

 

I. Denumirea şi tipul lucrării 

Caligrafii. O antologie a poeziei șaptezeciste din Basarabia. Selecție, studiu 

introductiv, note biobibliografice. Ch.: Cartier, 2017. 208 p.  

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

Literatura în spaţiul reprezentărilor: între Est şi Vest, cu cifrul   

15.817.06.19F 

III.  ISBN-ul lucrării 

ISBN: 978-9975-86-191-5 

IV. Autorul (ii) lucrării 

Dr. conf. univ. ȚURCANU Lucia, redactor-șef adjunct, Editura Arc. 

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

Volumul conține selecția valorică a poeziei poeților șaptezeciști. În studiul 

introductiv este analizat profilul generației și locul ei în istoria literaturii 

române. 
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Anexa E2 

 

 

I. Denumirea şi tipul lucrării 

Început de secol XXI. Literatura din Basarabia. Poezie. Selecție, studiu introductiv, 

note biobibliografice. Ch.: Știința, 2017. 264 p 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

Literatura în spaţiul reprezentărilor: între Est şi Vest, cu cifrul  

15.817.06.19F 

III.  ISBN-ul lucrării 

ISBN: 978-9975-85-093-3 

IV. Autorul (ii) lucrării 

Dr. conf. univ. ȚURCANU Lucia, redactor-șef adjunct, Editura Arc. 

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

Antologia include cele mai relevante poeme scrise de poeții basarabeni în 

perioada 2000-2017. Criteriul valoric care stă la baza selecției scoate în 

evidență limbaje și scriituri originale, viziuni și perspective lirice inedite. 
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            Anexa E2 

    

 

 
 

I. Denumirea şi tipul lucrării 

Liviu Deleanu, Dincolo de crudul mâine. Selecție, studiu introductiv. Ch.: ARC, 

2017. 64 p.  

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

Literatura în spaţiul reprezentărilor: între Est şi Vest, cu cifrul  

15.817.06.19F 

III.  ISBN-ul lucrării 

ISBN: 978-9975-137-96-6 

IV. Autorul (ii) lucrării 

Dr. conf. univ. ȚURCANU Lucia, redactor-șef adjunct, Editura Arc. 

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

Antologia include cele mai relevante poeme scrise de poetul Liviu Deleanu 

de-a lungul întregii activități de poet. Criteriul valoric care stă la baza 

selecției scoate textele care au rezistat în fața timpului și oferă cititorului de 

azi bucuria lecturii și reverberații lirice. 
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I. Denumirea şi tipul lucrării 

Fortificațiile din epoca fierului din spațiul tiso-nistrean. 

Culegere de articole  

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

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. 

III.  ISBN-ul lucrării 

ISBN 978-606-654-244-9 

IV. Editorii lucrării 

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă 

Zanoci Aurel, doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat 

din Moldova 

Sîrbu Valeriu, doctor, Muzeul Brăilei „Carol I”, România 

Băț Mihail, Universitatea de Stat din Moldova. 

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

Lucrarea inserează opt studii închinate unui șir de situri arheologice 

relevante din spațiul dintre Tisa și Nistru, care se încadrează în limitele 

cronologice ale epocii fierului, prezentând diverse caracteristici ale 

manifestărilor culturale ale acestei epoci. Articolele semnate de autori 

din R. Moldova, România și Ucraina abordează aspecte privind 

specificul sistemelor defensive din epoca fierului, dar și a 

funcționalității așezărilor fortificate. De asemenea, prezentând noi 

materiale analizate, autorii contribuie cu anumite precizări cronologice 

și cu noi ipoteze formulate. 
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I. Denumirea şi tipul lucrării 

Ghid metodic pentru practica arheologică.  

Suport didactic. 

 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

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. 

III.  ISBN-ul lucrării 

ISBN 978-9975-71-891-2 

IV. Autorii lucrării 

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă 

Zanoci Aurel, doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din 

Moldova 

Băț Mihail, Universitatea de Stat din Moldova. 

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

Ghidul metodic este adresat studenților istorici, care urmează practica 

de inițiere arheologică, pentru a facilita pregătirea teoretică și practică a 

acestora în domeniul salvgardării, cercetării și promovării patrimoniului 

arheologic. Lucrarea conține note de curs despre noțiunile de bază ale 

cercetărilor arheologice de teren, acte legislative, regulamente, mostra 

jurnalului de șantier, mostre de desene etc. 
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I. Denumirea şi tipul lucrării 

 Istoria veche a spațiului românesc. Culegere de documente 

 

 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

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. 

III.  ISBN-ul lucrării 

ISBN 978-9975-87-224-9 

IV. Editorii lucrării 

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă 

Zanoci Aurel, doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat 

din Moldova 

Băț Mihail, Universitatea de Stat din Moldova. 

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

Culegerea de documente prezintă o crestomație adresată studenților, 

profesorilor, elevilor și tuturor celor interesați de istoria veche. 

Volumul inserează texte ale autorilor antici selectate din corpusuri de 

izvoare și publicații, care se referă la istoria veche a comunităților din 

regiunile carpato-danubiano-pontice. 
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I. Denumirea şi tipul lucrării 

Colecție de documente de istorie orală: 

COJOCARU, L. (editor), Arhivele memoriei: recuperarea şi valorificarea istorică 

a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică 

Socialistă Moldovenească. Memorii. Documente. Studii de caz. Cercetări realizate 

în localităţile din centrul Republicii Moldova. Vol. I, tom 2. Chişinău: Balacron, 

2017. 336 p. ISBN 978-9975-936-97-2 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

proiectul Traumă, strategii de supraviețuire şi probleme de reintegrare 

socială în memoriile victimelor regimului totalitar-comunist din RSS 

Moldovenească. Cercetări în raioanele din centrul Republicii Moldova cu 

cifrul 17.00419.06.01F 

III. ISBN-ul lucrării 

ISBN 978-9975-936-97-2 

IV. Autorul (ii) lucrării 

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă 

Ludmila D. Cojocaru, dr., conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova 

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

Cercetarea regimului totalitar sovietic a adus în centrul atenției, după 1989, 

documente nevalorificate anterior de istoriografia oficială. Volumul prezintă 

un studiu al memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din primii ani de 

instaurare a puterii sovietice în Basarabia (1940-41, 1944-1949, 1951). 

Memoriile basarabenilor despre Gulag vin să complementeze mărturiile 

păstrate în dosarele vremii, contribuind la elucidarea atrocităților 

comunismului; în același timp, efortul naratorilor de a mărturisi ororile 

sistemului prezintă, astăzi, și un omagiu adus semenilor pieriți sub regim. 

Conţinutul memoriilor publicate include detalii şi informaţii mai puţin 

elucidate în literatura de specialitate iar, pe alocuri, încă își revendică funcția 

de contra-memorie în raport cu discursul oficial. 
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I. Denumirea şi tipul lucrării 

Monografie: 

OLARU-CEMÎRTAN, Viorica. Deportările din Basarabia, 1940-1941, 1944-

1956, Chișinău: Ed. Lexon Prim, 2017, 640 p. ISBN 978-9975-139-23-6 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

proiectul Traumă, strategii de supraviețuire şi probleme de reintegrare 

socială în memoriile victimelor regimului totalitar-comunist din RSS 

Moldovenească. Cercetări în raioanele din centrul Republicii Moldova cu 

cifrul 17.00419.06.01F 

III. ISBN-ul lucrării 

ISBN 978-9975-139-23-6 

IV. Autorul (ii) lucrării 

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă 

Viorica Olaru-Cemîrtan, dr., conf. univ. 

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

Studiul monografic analizează fenomenul deportărilor din RSS 

Moldovenească. Autoarea se oprește cu multă acribie și, deopotrivă, cu un 

interes nedisimulat asupra problemelor cu care s-au confruntat victimele 

regimului totalitar după revenirea la baștină, inclusiv a celor de restituire a 

averii și a statutului social al părinților deportați. 
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Anexa A 

F I Ş A  

raportului de activitate în anul 2017 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 proiectului din cadrul programului de stat și proiectului instituțional 

1. 15.817.02.24FStrategii de elaborare a inhibitorilor moleculari antitumorali de o nouă 

generaţie. Sinteză, proprietăţi şi mecanisme de acţiune. 

2. 16.00353.50.02A Materiale avansate in biofarmaceutica. Sinteza chimica, proprietati 

anticancer si antibacteriene 

III. Rezultatele ştiinţifice principale 

Monografii în ediţii internaţionale  

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 2 

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 4 

Articole în reviste naţionale, categoria C  

Articole în culegeri  

Participarea la foruri ştiinţifice 31 

Activitatea inovaţională 

Numărul de cereri prezentate   

Numărul de hotărîri pozitive obţinute  

Numărul de brevete obţinute 6 

Numărul de brevete implementate  

IV. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă ( până la 100 de cuvinte) 

1. S-a elaborat o metoda nouă de determinare a toxicităţii preparatelor. 

2. Au fost sintetizaţi inhibitori moleculari de proliferare a celulelor HL-60 şi HeLa în baza 4-alil-S-

alchilizotiosemicarbazonelor aldehidelor salicilice și 2-formilpiridinelor substituite, 6 saliciliden- şi 

naftaliden-4-(2,3 sau 4-metoxifenil)tiosemicarbazide şi peste 100 compuşi coordinativi ai fierului, 

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

stabilită în baza datelor investigaţiei spectrelor RMN (
1
H şi 

13
C), IR, magnetochimiei şi analizei cu 

raze X.  

3. Au fost cercetaţi proprietăţile antimicrobiene şi antifungice ale compușilor sintetizați. Complecşii 

investigaţi manifestă acţiune antimicrobiană, antifungică și selectiv inhibă celulele canceroase faţă 

de celulele normale. Între proprietăţile anticancer şi antimicrobiene există corelaţie: cele mai active 

substanţe cu proprietăţi anticancer în acelaşi timp manifestă cea mai înaltă activitatea 

antimicrobiană. În toate cazurile complecşii cuprului manifestă cea mai înaltă activitatea biologică.  

4. S-a stabilit că activitatea antiproliferativa compușilor sintetizați este funcție de natura ligandului, 

natura metalului, a pozitiei grupei metoxi în inelul benzenic.  

5. Tiosemicarbazonele sintetizate şi compuşii coordinativi sintetizaţi în baza lor manifestă 

activitatea antimicrobiană şi antifungică selectivă în diapazonul concentraţiilor 2-500 µg/ml. 

V. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute 4 

Numărul total de persoane la care a  fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat 5 

Numărul persoanelor la care a  fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza  3 

Numărul manualelor, materialelor didactice editate  
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VI. Activitatea managerială 

- Director  al centrului  Chimie Aplicata și Ecologica 

- Membrul Senatului Universitatii de Stat din Moldova; 
- 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", Barcelona  și  Geneva;   

- Academician coordonator al Secţiei de Ştiinţe Naturale şi Exacte al Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei; 

- Vice – Academician coordonator al secţiei de ştiinţe Biologice, Chimice şi Ecologice a Academiei 

de Ştiinţe din Moldova; 

- Membru al Comitetului Organizatoric şi al Juriului Expoziţiei Internaţionale „Infoinvent”. 

Informaţii generale  

 

Expoziția Internațională de Invenții Geneva  

Gulea A., Istrati D., Usataia I., Graur V., Tsapkov V., Zariciuc E. . New antimicotic agents. 45
th
 International 

Exhibition of Inventions Geneva, Diploma Gorodissky and Partners patent and trademark attorneys, Ip 

lawyers, 29 march- 2 april 2017. 

Gulea A., Istrati D., Usataia I., Graur V., Tsapkov V., Zariciuc E. . New antimicotic agents against Candida 

albicans. 45
th
 International Exhibition of Inventions Geneva, Diploma on behalf of the Scientific Community 

of România, 29 march- 2 april 2017. 

 

Medalii 

Sebastien Floquet, Emmanuel Cadot Toderas Ion, Gulea Aurelian, Cebotari Valentina, Buzu Ion, 

Fuior Arcadie. New stimulators containinc molybdenum in feeding of bee families Apis mellifera. 

Barcelona, Eureka, 5th May 2017. 

Gulea A.; Oltu  Iu; Gutu T.; Tsapcov V.; Rudic V.; Groppa V. N-(2,4-dimethylphenyl)-2-(2-

hydroxy)benziliden-Hydrazine carbothiamide as inhibitor of fongi Candida albicans. Barcelona, 

Eureka, 5th May 2017. 

Aurelian GULEA, Dorin ISTRATI, Irina USATAIA, Vasile GRAUR, Victor TSAPKOV, Elena 

ZARICIUC, Valeriu RUDIC. New antimicotic agents against candida albicans. Inventica 2017, 

Iași, 28-30 iunie 2017 

Aurelian GULEA, Yulian OLTU, Tatiana GUTU, Victor TSAPKOV. N-(dimethylphenyl)-2-(2-

hydroxybenzylidene)-hydrazinecarbothioamides – new antifungal inhibitors. Inventica 2017, Iași, 

28-30 iunie 2017 

 

 

Infoinvent 2017 

Gulea Aurelian, Gudumac Valentin, Garbuz Olga, Usataia Irina, Graur Vasilii, Țapcov Victor, 

Pahonțu Elena-Mihaela. Noi antioxidanți sintetici. Universitatea de Stat din Moldova, Expozoția 

Internațională Specializată, 15-18 noiembrie. Infoinvent 2017. Ediția a XI-a. Brivet: MD 4469, 

Cerere: MD a 2017 0060, Secțiunea C, p. 151. 

Gulea Aurelian, Graur Vasilii, Țapcov Victor. Inhibitori de proliferare a celulelor leucemiei 

mieloide umane HL-60. Universitatea de Stat din Moldova, Expozoția Internațională Specializată, 

15-18 noiembrie. Infoinvent 2017. Ediția a XI-a. Brivet: MD 4407, Secțiunea C, p. 151. 

Floquet Sebastien, FR; Cadot Emmanuel, FR; Toderaș Ion, MD; Cebotari Valentina, MD; Buzu 

Ion, MD; Gulea Aurelian, MD; Rudic Valeriu, MD; Ungureanu Laura, MD; Fuior Arcadie, MD. 

Noi stimulatori cu conținut de molibden pentru hrănirea familiilor de Apis Melifera. Institutul de 

zoologie al AȘM, Universitatea din Versailles ST-Quentin-et-Yvents (FR), Universitatea de Stat din 

Moldova, Institutul de microbiologie și biotehnologie al AȘM. Expozoția Internațională 

Specializată, 15-18 noiembrie. Infoinvent 2017. Ediția a XI-a. Brivet: MD 4438, Secțiunea D, p. 

171. 

Boronciuc George, Țurcanu Ștefan, Gulea Aurelian, Roșca Nicolae, Balan Ion, Bpîrcă Maria, 

Dădilică Iana. Ciclul de stimulatoare ale Spermatogenezei la cocoși. Institutul de sanocreatologie al 
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AȘM, Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Expozoția Internațională Specializată, 15-18 

noiembrie. Infoinvent 2017. Ediția a XI-a. Brivet: MD 4166, 4193, Compartimentul IV, p. 213. 

VII. 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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Forma 4 

Anexă la Raportul de activitate al  

Universității de Stat din Moldova 

 

LISTA 

lucrărilor publicate în anul 2017 

– monografii (naţionale / internaţionale),  

1. КОВАЛЕВ, В., ДУКА, Г., КОВАЛЕВА, О. «Зеленая энергия»: инновационные экобиотехнологии 

и комбинированные реакторы. Антология изобретений. Акад.наук Молдовы, Ин-т химии 

Акад.наук Молдовы, Научн.-исслед. Центр Прикладной и экологической химии Молдавского 

госуниверситета. Кишинэу: CEP USM, 2017- 504 c/. ISBN 978-9975-71-902-5. 

2. MATVEEVICI, V., GONŢA, M., MOCANU, L., IAMBARŢEV, V., DUCA Gh. Înlăturarea 

coloranţilor şi surfactanţilor din apele reziduale textile.  În redacție. 

3. BUZATU R. Acoperirea cu mulțimi d-convexe a grafurilor neorientate. Teză de doctor în științe 

matematice. Chișinău: CEP USM, 2017, 149p. 

4. TOPALĂ A., SPINEI I., GRIGORCEA V. Studiu de evaluare a rezultatelor școlare / competențelor de 

bază ale absolvenților învățământului primar și gimnazial, anul de studii 2015-2016, la Matematică, 

Limba română și Limba rusă. Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, Chișinău, 2017. 324 p. 

5. ТОЛСТАЯ, С. Метафорические ассоциативные карты в семейном консультировании. Chișinău: 

CEP USM, 2017. 269 p. (11.5 c.a.) ISBN 978-9975-71-797-7. 

6. COJOCARU, Ludmila D. (editor), Arhivele memoriei: recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei 

victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii. 

Documente. Studii de caz. Cercetări realizate în localităţile din centrul Republicii Moldova. Vol. I, tom 

2. Chişinău: Balacron, 2017. 336 p. (Colecția Arhivele Memoriei) ISBN 978-9975-936-97-2. 

7. OLARU-CEMÎRTAN, Viorica. Deportările din Basarabia, 1940-1941, 1944-1956, Chișinău: Ed. 

Lexon  Prim, 2017, 640 p. ISBN 978-9975-139-23-6 

 

- monografii colective 

1. BÎRNAZ N., BUTNARI N. Metacognitive Strategies in Higher Education: Development of Spiritual 

Intelligence Strategies Within Training of the Academic Staff. In: Railean, E., Elci, A., Elci, A. (Eds). 

Metacognition and Successful Learning Strategies in Higher Education. IGI Global, 2017, pp.109-136. 

http://www.igi-global.com/book/metacognition-successful-learning-strategies-higher/172960 

2. DANDARA O. Intervențiile educaționale ale comunității: factori, resurse, modalități de implicare. În: 

Angajarea comunității în susținerea educației. Studii, experiențe, recomandări. Chișinău: Editura UST, 

2017. 

3. GORAŞ-POSTICĂ V. Accesul la educație de calitate. În: Raportul Național de dezvoltare umană în 

Republica Moldova. Inegalități în dezvoltarea umană, 2015-2016, p.67-79, Idis viitorul, PNUD 

Moldova, 2017. 

4. GORAŞ-POSTICĂ V. De la programa analitică la curriculum: rigori actuale în contextul educației 

nonformale a adulților. În: Ghid de proiectare a activităților de formare în educația adulților, p.14-25, 

Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-3013-3-6. 

5. GORAŞ-POSTICĂ V., BEZEDE R., GORINCIOI V., VOICU O.  Resurse educaționale deschise: 

oportunități pentru acces, calitate și relevanță în educație. Centrul Educaţional PRO Didactica, 2017, 

44 p., ISBN 978-9975-3013-2-9. 

6. GUȚU Vl.(coaut.), CALLO T.(coord.), ȚVIRCUN V., POGOLȘA L., CUZNEȚOV L., COJOCARU 

V. Interogații pedagogice. Institutul de Științe ale Educației. Chişinău: Tipografia ”Impressum”, 2017, 

208 p. 

 

Studii  ştiinţifice, ediţii documentare 

1. GUȚU Vl., POGOLȘA L.(coord.), CRUDU V. (coord.), BUCUN N., GHICOV A., ACHIRI I., 

GREMALSCHI A., VELIȘCO N., GORAȘ M., GAICIUC V., LUNGU C., CEAPA V., 

COTOVIȚCAIA D., MARȚ V., GHENCIU N., GÎNU D., EFTODI A. Cadrul de Referință al 

Curriculumului Național. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul și 

Științe ale Educației. Chişinău: Lyceum 2017, p.104, ISBN 978-9975-3157-7-7. 

2. ŞEVCIUC M. (coaut.), VELIȘCO N., (coord.), BULAT G. (coord.), BALAN V., BORTĂ L., 

BOTNARI V., EFTODI A., GÎNU D., LISNIC E., PETROV E., PRIȚCAN V. Educaţie incluzivă. 

http://www.igi-global.com/book/metacognition-successful-learning-strategies-higher/172960
http://www.igi-global.com/book/metacognition-successful-learning-strategies-higher/172960
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Unitate de curs. Ed..rev.și compl. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. 

Chişinău: Tipogrtafia ”Bons Offices”, 2017, 308 p., ISBN 978-9975-87-298-0. 

 

- manuale/ dicţionare/ lucrări didactice (naţionale / internaţionale) 
1. PALADI, F. Culegere de probleme rezolvate la bazele calculului vectorial şi tensorial. Note (suport) de 

curs. Chişinău: CEP-USM, 2017. 56 p., ISBN: 978-9975-71-950-6. 

2. Dragalina, G; Velișco, N.; Bulmaga, P., Revenco, M., Chimie, manual pentru  cl.12, Chișinău, ed. ARC, 

2017, 192 pagini. ISBN 978-9975-61-619-5. 

3. Драгалина Г., Велишко Н., Булмага Р., Ревенко М. ХИМИЯ, учебник для 12-го класса. Изд-во 

Aрк, Chişinău, 2017, 192 стр. ISBN 978-9975-0-0006-2. 

4. COTOVAIA, A., GLADCHI, V. Aplicarea metodelor spectrale în analiza compuşilor chimici: 

Problemar. Ch.: CEP USM, 2017. 100 p. ISBN 978-9975-71-885-1. 

5. BRAGARU T., ARNAUT V. Dezvoltarea resurselor educaționale digitale: Cadru metodologic. - 

Chişinău, CEP USM, 2017. 129 p., ISBN 978-9975-71-932-2. 

6. ПЛЕШКА Н., НИГРЕЦКАЯ-КРОИТОР Л., ГОНЧЯРЕНКО Р. Проектирование информационных 

систем, методическое руководство по выполнению лабораторных и индивидуальных работ, 

Кишинев, CEP USM, 2017. 85 с., ISBN 978-9975-71-893-6. 

7. STURZA G., PLEŞCA N. Note de curs la disciplina „Limbaje formale şi automate”. - Chişinău: CEP 

USM, 2017. 95 p. 

8. BELDIGA M., CĂPĂȚÂNĂ Gh. Sisteme Suport pentru Decizii. Îndrumar metodic. Univ. de Stat din 

Moldova, Facultatea de Fizică şi Inginerie, Catedra de Fizică Aplicată și Informatică. - Chișinău.: CEP 

USM, 2016. 37 p., ISBN 978-9975-71-842-4. 

9. LEŞANU M., BERNAZ-SICORSCHI N., RUDIC GH. Biologie: manual de clasa a XII-a (coautori:), 

Chişinău, Prut Internaţional, 2017. ISBN 978-9975-54-344-657(075.3), B 33. 

10. LEŞANU M., BERNAZ-SICORSCHI N., RUDIC GH. Биология. Учебник. 12 класс (coautori:), 

Chişinău, Prut Internaţional, 2017. ISBN 978-9975-54-346-0, 57(075.3), Б 954. 

11. LEŞANU M., Evoluţionismul, Chişinău: CEP USM, 2017. (în presă). 

12. FALA, A.; JIGIGĂU, Gh. Ghid privind promovarea Managementului Integrat de Protecție a Plantelor și 

Agriculturii Conservative pentru Formarea Formatorilor și instruirea producătorilor agricoli în cadrul 

Școlilor de Câmp al Fermierilor. AGENȚIA NAȚIONALĂ DE DEZVOLTARE RURALĂ. Chișinău 2017. 

13. BÎRNAZ N. (coaut. Leșanu M., Rudic Gh.). Biologie. Manual pentru clasa a XII-a. Chişinău: Editura 

Prut Internaţional, 2017, 176 p. 

14. BÎRNAZ N., BÎRSAN A., FRUNZE M. Practica pedagogică. Caiet de sarcini pentru studenți. 

Chişinău: CEP USM, 2017, 50 p. 

15. GUȚU Vl (coaut.), POGLȘA L. (coord.), CRUDU V. (coord.), BUCUN N., GHICOV A., ACHIRI I., 

PALADI O., GORAȘ M., LUNGU C., GAICIUC V., CEAPA V., COTOVIȚCAIA D., MARIN M., 

NASTAS S. Evaluarea Curriculumului Școlar. Ghid metodologic. Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării al Republicii Moldova, Institutul și Științe ale Educației, Chişinău: Lyceum 2017, 76 p, ISBN 

978-9975-3157-5-3. 

16. ZANOCI, A.; BĂȚ, M. Ghid metodic pentru practica arheologică. Ch.: CEP USM, 2017. 74 p. ISBN 

978-9975-71-891-2. 

17. Istoria veche a spaţiului românesc. Culegere de documente. Selecţie, note şi comentarii – A.Zanoci, M. 

Băţ, Ch.: CEP USM, 2017. 244 p. ISBN 978-9975-87-224-9. 

18. DRAGNEV, E. Молдавское княжество. География. Население. Язык и письменность. История, în 

Православная Энциклопедия, том 46, Москва, Церковно-научный центр «Православная 

энциклопедия», p. 422-440, 2017, (ISBN 978-5-89572-053-0). (coautor D. Dragnev). . 

19. DRAGNEV, E.  Молдавское княжество. Архитектура. Монументальная живопись. Иконопись. 

Миниатюра. Лицевое шитье, în Православная Энциклопедия, том 46, Москва, Церковно-научный 

центр «Православная энциклопедия», p. 440-469, 2017, (ISBN 978-5-89572-053-0).  

20. DRAGNEV, E.  Молдавская митрополия, în Православная Энциклопедия, том 46, Москва, 

Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2017, p. 399-422, (ISBN 978-5-89572-

053-0).  

21. DRAGNEV, E. Молдовы и Буковины митрополия, în Православная Энциклопедия, том 46, 

Москва, Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2017, p. 475-479, (ISBN 978-5-

89572-053-0).  

22. DRAGNEV, E. Молдавия (Республика Молдова). География. Население. Гос. устройство. 

Религия. Религ. законодательство. История, în Православная Энциклопедия, том 46, Москва, 



 179 

Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2017, p. 374-384, (ISBN 978-5-89572-

053-0). (coautori: D. Dragnev),   

23. DRAGNEV, E.  Молдавия (Республика Молдова). История христ. конфессий: Армянская 

апостольская Церковь. Католицизм.Лютеранство. Баптисты, адвентисты, пятидесятники и 

иеговисты, în Православная Энциклопедия, том 46, Москва, Церковно-научный центр 

«Православная энциклопедия», 2017, p. 390-392, (ISBN 978-5-89572-053-0). (coautori: V. G. 

Pidgaiko, S. V. Taranetz).  

24. DRAGNEV, E.  Молдавия (Республика Молдова). Архитектура и искусство, în Православная 

Энциклопедия, том 46, Москва, Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2017, 

p. 393-399, (ISBN 978-5-89572-053-0). 

25. DRAGNEV, E. Михай-водэ, монастырь, în Православная Энциклопедия, том 46, Москва, 

Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2017, p.67-72, ISBN 978-5-89572-053-0  

26. GUMENÂI, I., MOŞIN OCTAVIAN Evenimente şi personalităţi marcante ale vieţii spirituale din 

spaţiul pruto-nistrean şi vecinătățile lui în sec. XIX-XX, Lucrările simpozionului ştiinţific internaţional, 

Chişinău, 24-25 noembrie 2017, Ch: CEP.USM, 2017, 430 p. 

27. OLARU-CEMÎRTAN, Viorica. Prin empatie si toleranta spre coeziune: viața bate filmul, Chișinau: 

Tipografia Centrală, 2017, 44 p. ISBN 978-9975-53-816-9 

28. OLARU-CEMÎRTAN, Viorica. Through Empathy and Tolerance to Cohesion: Truth is Stranger than 

Fiction, Chisinau: Tipografia Centrală, 2017, 44 p. ISBN 978-9975-53-817-6; 44 p.  

29. OLARU-CEMÎRTAN, Viorica. Через сопереживание и терпимость к сплоченности: жизнь 

безжалостнее кино, Chisinau: Tipografia Centrală, 2017, 44 p. ISBN 978-9975-53-818-3 

30. PILCHIN, M. Realităţi poetice în zigzag, Iaşi: Junimea, 2017, 176 p. ISBN: 978-973-37-2059-1. 

31. SLEAHTIȚCHI, Maria (coord.). Literatură și reprezentare (volum colectiv elaborat în cadrul proiectului 

instituțional). Ch.: Arc, 2017. – 248 p. (în curs de apariție) 

32. ȘLEAHTIȚCHI, Maria. Început de secol XXI. Literatura din Basarabia. Roman. Antologie. Selecție, 

studiu introductiv, rezumate, note biobibliografice. Ch.: Știința&Arc, 2017. Vol. 1 ISBN 978-9975-0-

0052-9 (Arc). 408 p.; Vol. 2 ISBN 978-9975-0-0053-6 (Arc). 416 p.   

33. ȚURCANU, L. Caligrafii. O antologie a poeziei șaptezeciste din Basarabia. Selecție, studiu introductiv, 

note biobibliografice. Ch.: Cartier, 2017. 208 p. ISBN: 978-9975-86-191-5. 

34. ȚURCANU, L. Liviu Deleanu, Dincolo de crudul mâine. Selecție, studiu introductiv. Ch.: ARC, 2017. 

64 p. ISBN: 978-9975-137-96-6. 

35. ȚURCANU, L. Poezie. Literatura din Basarabia. Început de secol XXI. Selecție, studiu introductiv, note 

biobibliografice. Ch.: Știința, 2017. 264 p. ISBN: 978-9975-85-093-3. 

Culegeri colective: 

1. Evenimente şi personalităţi marcante ale vieţii spirituale din spaţiul pruto-nistrean şi vecinătăţile lui 

din sec. XIX-XX”, simpozionul ştiinţific internaţional (3 ; 2017; Chişinău). Simpozionul ştiinţific 

internaţional „Evenimente şi personalităţi marcante ale vieţii spirituale din spaţiul pruto-nistrean şi 

vecinătăţile lui din sec. XIX-XX”: Chişinău, Republica Moldova, 24-25 noiembrie 2017 / coord.: 

Octavian MOŞIN, Ion Gumenâi. – Chişinău: CEP USM, 2017. – 431 p. – ISBN 978-9975-71-952-0.  

2. Educaţia din perspectiva valorilor (9 ; 2017 ; Chişinău). Educaţia din perspectiva valorilor. Tom 11 : 

Summa Theologiae / ed.: Octavian MOŞIN, Ioan Scheau, Dorin Opriş. –  Cluj Napoca: Eikon, 2017. – 

341 p. – ISBN 978-606-711-685-4. 

 

- capitole în monografii şi culegeri internaţionale 
1. NIKA, D.; COCEMASOV, A.; BALANDIN, A. Chapter 3. Two-dimensional thermal transport in 

graphene. In: Thermal transport in carbon-based nanomaterials. Elsevier: Micro & Nano Technologies 

Series, Editor: Gang Zhang, 2017, pp.57 – 84. ISBN: 978-0-323-46240-2 

2. БАНИЧУК, Н.В.; БАРСУК, А.А.; ИВАНОВА, С.Ю.; МАКЕЕВ, Е.В.; НЕЙТТAАНМЯКИ, П.; 

ТУОВИНЕН, Т. Анализ и оптимизация устойчивости балок на сплошном упругом основании. 

Часть I (Балки конечной длины). Препринт N1144. Ин-т Проблем Механики РАН. Москва-

2017, 35 p., ISBN 978-5-91741-196-5. 

3. БАНИЧУК, Н.В.; БАРСУК, А.А.; ИВАНОВА, С.Ю.; МАКЕЕВ, Е.В.; НЕЙТТAАНМЯКИ, П.; 

ТУОВИНЕН, Т.  Анализ и оптимизация устойчивости балок на сплошном упругом основании. 

Часть II (Бесконечные балки). Препринт N1145. Ин-т Проблем Механики РАН. Москва-2017, 55 

p., ISBN 978-5-91741-197-2. 

4. SUVEICĂ, S., The Bessarabians “between” the Russians and the Romanians: The Case of the Peasant 

Party Deputy Vladimir V. Țîganko (1917-1919), in Sorin Radu, Oliver Jens Schmitt, Eds., Politics and 
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Peasants in Interwar Romania. Perceptions, Mentalities, Propaganda, Newcastle upon Tyne, Cambridge 

Scholars Publishing, 2017, 215-250. 

5. SUVEICĂ S.,  Negotiating Loyalty. The Bessarabian Germans from the Russian Empire to the 

Romanian Nation-State (1917-1919), in Mutter: Land – Vater: Staat. Loyalitätskonflikte, politische 

Neuorientierung und der Erste Weltkrieg im österreichisch-russländischen Grenzraum, Florian Kührer-

Wielach / Markus Winkler (Hgg.), Veröffentlichungen des IKGS München, Band 134, Regensburg, 

Verlag Friedrich Pustet, 2017, 135-152. 

6. SUVEICĂ S.,  Город Кишинев: от западной окраины Российской империи к восточной окраине 

Великой Румынии, în: Города империи в годы Великой Войны и революции: Сборник статей, 

Санкт-Петербург: „Нестор-История“, 2017, pp. 370-410. 

7. BOLEA, Zinaida. Totem și tabu: despre importanța practicilor comemorative. În: România identitară. 

Schițe și reflecții. G. MICU, Șt. DUMITRECU (coordonatori), București: Ed. Oscar Print, 2017, p. 105-

111. ISBN 978-973-668-471-5 

8. COJOCARU, Ludmila. Reconcilierea în societatea din Republica Moldova. În: România identitară. 

Schițe și reflecții. G. MICU, Șt. DUMITRECU (coordonatori), București: Ed. Oscar Print, p. 111-116. 

ISBN: 978-973-668-471-1.  

9. PETRENCU, Anatol. Deportări, demolări identitare şi impunerea unor identităţi false. În: România 

identitară. Schițe și reflecții. G. MICU, Șt. DUMITRECU (coordonatori), Bucureşti: Ed. Oscar Print, 

2017, p. 117-121. ISBN 978-973-668-471-5 

10. PETRENCU, Anatol. Drama deportaţilor basarabeni: memoriile supravieţuitorilor. În: Istorie, cultură 

şi cercetare, vol. II, Târgovişte: Ed. Cetatea de Scaun, 2017, p. 246-254. ISBN 978-606-537-336-5 

 

- capitole în monografii şi culegeri naţionale 
1. NICULIȚĂ I.; ARNĂUT, T.; NICIC, A.; COROBCEAN A. Așezări deschise și situri fortificate pe 

promontoriul Saharna Mică. In: NICULIȚĂ I.; ZANOCI, A.; BĂȚ, M. Evoluția habitatului din 

microzona Saharna în epoca fierului. Ch.: Bons Offices, 2016. pp. 249-304. ISBN 978-9975-80-903-0. 

2. COJOCARU, L. Alexandru Nastas: „13 iunie – ziua răstignirii deportaților”. In: 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 E. POSTICĂ, vol. II, tom 2. Ch.: „Balacron”, 2017, p. 

69-114. (Colecția Arhivele Memoriei). ISBN 978-9975-128-87-2. 

3. COJOCARU, L. Maria Evdochimova: „Nimeni nu mai poate fi învinuit azi”. In: 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 E. POSTICĂ, vol. II, tom 2. Ch.: „Balacron”, 2017, p. 

201-230. (Colecția Arhivele Memoriei). ISBN 978-9975-128-87-2. 

4. SUVEICĂ S., O microistorie a unirii Basarabiei cu România. Discuțiile dintre Panteleimon V.Sinadino, 

Alexandru Marghiloman și Constantin Stere (1918). In: Constantin Stere – prozator, publicist, jurist și 

om politic – 150 de ani de la naștere. Materialele conferinței științifice internaționale, 2015. Chișinău - 

Iași: Editura Vasiliană' 98, 2016, pp. 166-196. 

5. COJOCARU, Ludmila D. Elena Cebanu: „Mi-au furat copilăria”. 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. Ludmila COJOCARU (editor), vol. I, tom 2. Chişinău: Balacron, 2017, p. 

101-130. (Colecția Arhivele Memoriei) ISBN 978-9975-936-97-2 

6. OLARU-CEMÎRTAN, Viorica. Evghenia Petrova-Novac: „Să nu se mai repete!”. 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. Elena PPOSTICĂ (editor), vol. II, tom 2. Chişinău: 

Balacron, 2016, p. (Colecția Arhivele Memoriei) 173-183 ISBN 978-9975-128-87-2. 

7. DAN, Radu. Petru Fluier: „Știu foarte bine unde am fost!”. 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. Ludmila COJOCARU (ed.), vol. I, tom 2. Chişinău: Balacron, 2017, p. 131-

144. (Colecția Arhivele Memoriei) ISBN 978-9975-936-97-2 

8. DAN, Radu; Ludmila D. COJOCARU; Galina COTOVIȚCAIA. Larisa Lașkevici: În această țară, 

mulți bărbați au murit. În: Arhivele memoriei: recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei 
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victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii. 

Documente. Studii de caz. Cercetări realizate in localităţile din sudul Republicii Moldova. Ludmila 

COJOCARU (editor), vol. I, tom 2. Chişinău: Balacron, 2017, p. 215-239. (Colecția Arhivele 

Memoriei) ISBN 978-9975-936-97-2 

9. OLARU-CEMÎRTAN, Viorica. Maria Brânză: „Bade Isaie, mata ai murit și apoi ai înviat!”. În: 

Arhivele memoriei: recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-

comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii. Documente. Studii de caz. 

Cercetări realizate in localităţile din sudul Republicii Moldova. Ludmila COJOCARU (editor), vol. I, 

tom 2. Chişinău: Balacron, 2017, p. 262-276. (Colecția Arhivele Memoriei) ISBN 978-9975-936-97-2 

10. PETRENCU, Anatol. Gheorghi Kirov: „Eu țin minte!”. În: Arhivele memoriei: recuperarea şi 

valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică 

Socialistă Moldovenească. Memorii. Documente. Studii de caz. Cercetări realizate in localităţile din 

sudul Republicii Moldova. Ludmila COJOCARU (editor), vol. I, tom 2. Chişinău: Balacron, 2017, p. 

190-214. (Colecția Arhivele Memoriei) ISBN 978-9975-936-97-2. 

11. PETRENCU, Anatol. Monumente noi, înălţate în Republica Moldova – parte a patrimoniului cultural-

istoric. În: Cercetarea şi valorificarea patrimoniului naţional şi universal în învăţământul preuni-

versitar. Culegere de studii, Chişinău: UPS „I. Creangă”, 2016, p. 7-12. ISBN 978-9975-46-291-4 

12. PETRENCU, Anatol. URSS: primul lagăr de exterminare (Solovki). În: Volum omagial dedicat 

profesorului Vladimir Iliescu la 90 de ani, Chişinău: Ed. Cartdidact, 2016, p. 219-226. ISBN 978-

9975-9682-8-7. 

 

- articole din reviste cu factor de impact: 

• articole din reviste cu factor de impact mai mare     3 

1. BRINZARI, V. Mechanism of band gap persistent photoconductivity (PPC) in SnO2 nanocrystalline 
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comunicărilor. Ch.: CEP USM, 2017. pp. 43-44. ISBN 978-9975-71-901-8. 



 210 

76. COROBCEAN, A. Interpretarea etnică a vestigiilor epocii fierului în istoriografia europeană 

contemporană. In: Conferinţa ştiinţifică “Istorie. Arheologie. Muzeologie” a Muzeului Naţional de 

Istorie a Moldovei (19-20 octombrie 2017, Chişinău). Rezumatele comunicărilor. Сh.: Bons Offices, 

2017. pp.  31-32. ISBN 978-9975-87-140-2. 

77. MATVEEV, S.; VORNIC, V. Descoperiri monetare de pe teritoriul Republicii Moldova. In: Al XVII-lea 

simpozion de numismatică. Programul şi rezumatele comunicărilor, 4-6 octombrie 2017. Сh.: Bons 
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78. MATVEEV, S.; VORNIC, V. Cercetări de salvare la situl arheologic Lipoveni II (r-nul Cimişlia) din 
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83. VORNIC, V.; MATVEEV, S.; CIOBANU, L. O nouă aşezare de tip Sântana de Mureş-Cerneahov 

descoperită la Ecaterinovca (r-nul Cimişlia). In: Cercetări arheologice în Republica Moldova: 

Campania 2016. Sesiunea Naţională de Rapoarte, 24 mai 2017. Program. Rezumatele comunicărilor. 

Ch.: Notograf Prim, 2017. pp. 62-64. ISBN 978-9975-84-029-3. 

84. ZANOCI, A. Topografia fortificaţiilor hallstattiene timpurii din spaţiul tiso-nistrean. In: Sesiunea 

științifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală și Arheologie: În memoriam Gheorghe 

Palade (1950-2016), ediția a IV-a: Program. Rezumatele comunicărilor. Ch.: CEP USM, 2017, pp. 39. 

ISBN 978-9975-71-901-8. 

85. ZANOCI, A. Arhitectura militară getică în contextul „standardelor” antichităţii. In: Conferinţa 

ştiinţifică “Istorie. Arheologie. Muzeologie” a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei (19-20 

octombrie 2017, Chişinău). Rezumatele comunicărilor. Сh.: Bons Offices, 2017. p. 34-35. ISBN 978-

9975-87-140-2. 

86. ZANOCI, A.; NICULIȚĂ, I.; BĂȚ, M. Cercetări perieghetice în bazinul râului Ciorna. In: Cercetări 

arheologice în Republica Moldova: Campania 2016. Sesiunea Naţională de Rapoarte, 24 mai 2017. 

Program. Rezumatele comunicărilor. Ch.: Notograf Prim, 2017. p. 38-40. ISBN 978-9975-84-029-3. 

87. ПАШЕНЧУК, Н. Методы обработки кости в верхнем палеолите (по материалу памятников 
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studențești. Ch.: CEP USM, 2017. pp. 102-104. ISBN 978-9975-71-896-7. 

88. ПАШЕНЧУК, Н. Нуклевидные скребки из кремневой коллекции нижнего слоя стоянки 

Климэуць II. In: Conferinței știintifice naționale a tinerilor cercetători ”Valorificarea patrimoniului 

etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație”, Chișinău, 16 noiembrie 2017. Programul 

și rezumatele comunicărilor. Ch., 2017. p. 35. ISBN 978-9975-84-042-2. 

89.  ŞLEAHTIŢCHi, M. Era reprezentărilor sociale. În: Robu V., Tufeanu M., Marin M. (coord.). 
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Anexă la Forma 4 

Activitatea editorială în cadrul organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării în anul 2017 
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Forma 5 

                                                                                  Anexă la Raportul de activitate al organizaţiei  

Universitatea de Stat din Moldova 
 

LISTA  

obiectelor de proprietate intelectuală (OPI) înregistrate sau depuse în 2017 

 

Nr. 

d/o 

Numele, prenumele 

autorilor 

OPI – brevet de invenţie, soiuri de 

plante 

Sursa de 

finanţare 

Data şi 

numărul OPI 

Brevete de invenţie obţinute 

1 Covaliov Victor 

Covaliova Olga 

Timofte Natalia 

Morari Iurii 

Instalaţie combinată pentru extragerea 

selectivă a CO2 din biogaz şi creşterea 

microalgelor 

Instituţională 4418 

2 Covaliov Victor 

Poleacov Mihail 

Vuillermoz Alexandre 

Covaliova Olga  

Instalaţie de obţinere a biogazului cu 

sisteme de surse regenerabile de 

energie 

Instituţională 4431 

3 Paholniţcaia Anastasia 

Poirier Donald 

Ţapcov Victor  

Gulea Aurelian 

Utilizarea N' -[1-(2-

piridil)etiliden]morfolin-4-

carbotiohidrazinei în calitate de 

inhibitor al proliferării celulelor HL-60 

ale leucemiei  mieloide umane  

Instituţională 4434 

4 Oltu Iulian 

Guţu Tatiana 

Gulea Aurelian 

Ţapcov Victor  

Utilizarea N-(2.4-dimetilfenil)-2-(2-

hidroxibenziliden)-

hidrazincarbotioamidei în calitate de 

inhibitor al proliferării fungilor din 

specia Candida albicans 

Instituţională 4452 

5 Covaliov Victor 

Covaliova Olga 

Ungureanu Dumitru 

Bobeică Valentin  

Nenno Vladimir 

Instalaţie pentru epurarea 

biohidrogenului de impurităţi gazoase 

Instituţională 4454 

6 Colibaba Gleb 

Inculeţ Ion 

Goncearenco Evghenii 

Procedeu de obţinere a monocristalelor 

de ZnO din fază gazoasă fără germene 

Instituţională 4455 

7 Covaliov Victor 

Covaliova Olga 

Ungureanu Dumitru 

Nenno Vladimir 

Instalaţie de purificare a biogazului Instituţională 4459 

8 Guţanu Vasile Procedeu de generare a compuşilor de 

azot 

Instituţională 4460 

9 Istrati Dorin  

Gulea Aurelian 

Ţapcov Victor 

Zariciuc Elena  

Cotovaia Aliona 

 

Cloro-{N-(3,4-dimetilfenil)-2-[1-(2-

hidroxifenil)etiliden]-

hidrazincarbotioamido(1-)}nichel, care 

manifestă activitate antimicrobiană faţă 

de bacteriile din speciile Klebsiella 

pneumoniae şi Pseudomonas 

aeruginosa 

Instituţională 4462 

10 Dobrojan Sergiu 

Şalaru Victor 

Şalaru Vasile 

Stratulat Irina 

Dobrojan Galina 

Semeniuc Evgheni 

Donţu Natalia  

Trofim  Alina 

Metodă de determinare a cantităţii de 

biomasă algală  Nostoc flagelliforme 

Instituţională 4463 
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11 Covaliov Victor  

Senicovschi Irina 

Ungureanu Dumitru 

Procedeu de determinare a activităţii 

dehidrogenazei în biomasă la 

fermentare 

Instituţională 4465 

12 Gulea Aurelian 

Gudumac Valentin 

Garbuz Olga 

Ţapcov Victor 

Pahonţu Elena-Mihaela 

Utilizarea di (μ-S)-bis{4-

aminobenzensulfamid)-cloro-[2-

picoliden-4-feniltiosemicarbazidato-(1-

)]cupru(II)}în calitate de antioxidant 

Instituţională 4469 

13 Covaliov  Victor 

Sirotkin  Serghei 

Covaliova  Olga 

Voronina  Tatiana 

Goncearuc  Valeriu 

Cavitator electrohidrodinamic  Instituţională 4476 

14 Covaliov Victor 

Bobeică Valentin 

Covaliova Olga 

Nenno Vladimir Moraru 

Vasile 

Timofte Natalia 

Procedeu de obţinere anaerobă a 

biogazului 

Instituţională 4472 

Hotărâri de acordare a brevetului de invenţie 

1 Covaliov Victor 

Bobeică Valentin 

Covaliova Olga 

Nenno Vladimir  

Moraru Vasile 

Timofte Natalia 

Procedeu de obţinere anaerobă a 

biogazului 

Instituţională Hot. de 

acord. a BI 

nr. 8601 din 

2017.01.13  

2 Gulea Aurelian 

Gudumac Valentin 

Garbuz Olga 

Pahonţu Elena-Mihaela 

Utilizarea di (μ-S)-bis{4-

aminobenzensulfamid)-cloro-[2-

picoliden-4-feniltiosemicarbazidato-(1-

)]cupru(II)}în calitate de antioxidant 

Instituţională Hot. de 

acord. a BI 

nr. 8612 din 

2017.01.26 

3 Covaliov  Victor 

Sirotkin  Serghei 

Covaliova  Olga 

Voronina  Tatiana 

Goncearuc  Valeriu 

Cavitator electrohidrodinamic  Instituţională Hot. de 

acord. a BI 

nr. 8621 din 

2017.02.01 

4 Dâru Mariana 

Revenco Mihail 

Palamarciuc Oleg 

Metodă de determinare a conţinutului 

de potasiu în preparatele farmaceutice 

Instituţională Hot. de 

acord. a BI 

nr. 8662 din 

2017.03.07 

5 Robu Ştefan 

Prisacari Viorel 

Ivancic Albert 

Duca Gheorghe 

Gonţa Maria 

Procedeu de conjugare a alfa-glucanilor 

cu streptomicină 

Instituţională Hot. de 

acord. a BI 

nr. 8672 din 

2017.03.23 

6 Bulimaga Valentina 

Pisov Maria 

Procedeu de cultivare a cianobacteriei 

Spirulina platensis  

Instituţională Hot. de 

acord. a BI 

nr. 8699 din 

2017.04.13 

7 Colibaba Gleb 

Inculeţ Ion 

Goncearenco Evghenii 

Procedeu de obţinere a monocristalelor 

de ZnO din faza gazoasă 

Instituţională Hot. de 

acord. a BI 

nr. 8724 din 

2017.05.18 

8 Botnariuc Vasile 

Gaşin Petru 

Gorceac Leonid 

Coval Andrei 

Cinic Boris 

Procedeu de creştere a structurii n
+-

p-

p
+
InP pentru celule solare 

Instituţională Hot. de 

acord. a BI 

nr. 8754 din 

2017.06.21 
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Raevschi Simion 

9 Chiriţa Arcadi 

Bulimaga Tatiana 

Prilepov Vladimir 

Metodă de identificere a peliculelor 

subţiri de produse petroliere conform 

spectrului lor de fotoluminescenţă la 

distanţă 

Instituţională Hot. de 

acord. a BI 

nr. 8771 din 

2017.06.26 

10 Robu Ştefan 

Prisacari Viorel 

Kulciţki Veaceslav 

Grinco Marina 

Barbă Alic 

Materiale polimerice cu proprietăţi 

antibacteriene pe bază de lignină 

grefată cu  cu N'-(5-

nitrofurfuriliden)izonicotinhidrazidă 

  

Instituţională Hot. de 

acord. a BI 

nr. 8773 din 

2017.06.29 

11 Colibaba Gleb Procedeu de obţinere a monocristalelor 

de ZnO din faza gazoasă fără germene 

Instituţională Hot. de 

acord. a BI 

nr. 8797 din 

2017.07.26 

13 Gulea Aurelian 

Mitkevich Natalia 

Ţapcov Victor 

Gudumac Valentin 

N-(4-butoxifenil)-2-(piridin-2-

ilmetiliden) hidrazincarbotioamida în 

calitate de inhibitor al proliferării 

celulelor T-47D ale cancerului mamar 

Instituţională Hot. de 

acord. a BI 

nr. 8816 din 

2017.08.24 

14 Dîru Mariana 

Rusu Ana 

Popovici Eugenia 

Palamarciuc Oleg 

Membrană a electrodului Cu
2+

-selectiv Instituţională Hot. de 

acord. a BI 

nr. 8817 din 

2017.08.24 

15 Covaliov Victor  

Bobeică Valentin 

Covaliova Olga 

Nenno Vladimir 

 

Preparat fitocatalitic pentru stimularea 

de metanogenezei 

Instituţională Hot. de 

acord. a BI 

nr. 8844 din 

2017.09.18 

16 Furtună Vadim 

Duca Dumitru 

Potlog Tamara 

Procedeu de obţinere a diodei Schottky 

pe bază de ZnPc  

Instituţională Hot. de 

acord. a BI 

nr. 8853 din 

2017.09.26 

17 Gulea Aurelian    

Usataia Irina   

Garbuz Olga   

Graur Vasilii    

Ţapcov Victor   

Gudumac Valentin  

Utilizarea saliciliden-4-alil-s-metil-

izotiosemicarbazidaţilor de fier(iii) şi 

cobalt(iii) în calitate de antioxidanţi 

 

Instituţională Hot. de 

acord. a BI 

nr. 8851 din 

2017.09.26 

18 Trofim Alina  

Şalaru Victor  

Zosim Liliana  Stratulat 

Irina 

Tulpină de microalgă cianofită 

Nodularia harweyana  - sursă de 

proteine, lipide şi glucide 

                            

Instituţională Hot. de 

acord. a BI 

nr. 8860 din 

2017.10.04 

19 Covaliova Olga 

Covaliov Victor  

Nenno Vladimir 

Morari Iurii 

Timofte Natalia 

Instalaţie de electroflotaţie pentru 

îngroşarea suspensiilor de microalge 

furajere 

Instituţională Hot. de 

acord. a BI 

nr. 8856 din 

2017.10.02 

20 Trofim Alina 

Şalaru Victor 

Dobrojan Sergiu 

Stratulat Irina 

Donţu Natalia 

Semeniuc Evgheni 

Tulpină de cianobacterie Anabaena 

variabilis fixatoare de azot în sol 

 

Instituţională Hot. de 

acord. a BI 

nr. 8869 din 

2017.10.19 

21 Ciobanu Vasile 

Melnic Victor 

Peleah Elena 

Socinschi Maria 

Bejinari Marina 

Nistru R1   Instituţională Hot. de 

acord. a BI 

nr. 379 din 

2017.12.19 

(pentru soi 
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de plantă) 

22 Botnariuc Vasile  

Gorceac Leonid  

Coval Andrei  

Raevschi Simion 

Procedeu de majorare a eficienţei 

celulelor fotovoltaice  p
+
InP-p

-
InP-

n
+
CdS 

Instituţională Hot. de 

acord. a BI 

nr. 8905 din 

2017.12.19 

 

Cereri de brevet de invenţie depuse 

1 Trofim Alina  

Şalaru Victor  

Zosim Liliana   

Stratulat Irina 

Tulpină de microalgă cianofită 

Nodularia harweyana (Thwaites) 

Thuret. - sursă de substanţe biologic 

active 

 

Instituţională Cererea nr.  

 a 2017 0029 

din 

2017.03.15 

2 Dîru Mariana 

Rusu Ana 

Popovici Eugenia 

Palamarciuc Oleg 

Membrană a electrodului Cu
2+

-selectiv Instituţională Cererea nr.  

 a 2017 0041 

din 

2017.04.07 

3 Covaliova Olga  

Covaliov Victor  

Polisciuc Gheorghii  

Bobeică Valentin  

Nenno Vladimir  

Sliusarenco Valentin 

Рrocedeu de stimulare biochimică  a 

proceselor de fermentare metanogenă a 

biomasei greu degradabile cu conţinut 

de  celuloză 

 

Instituţională Cererea nr.  

 a 2017 0052 

din 

2017.05.18 

4 Covaliova Olga 

Covaliov Victor  

Nenno Vladimir 

Morari Iurii 

Timofte Natalia 

Instalaţie de electroflotaţie pentru 

îngroşarea suspensiilor de microalge 

furajere 

Instituţională Cererea nr.  

 a 2017 0053 

din 

2017.05.18 

5 Gulea Aurelian    

Usataia Irina   

Garbuz Olga   

Graur Vasilii    

Ţapcov Victor   

Gudumac Valentin  

Utilizarea saliciliden-4-alil-s-metil-

izotiosemicarbazidaţilor de fier(iii) şi 

cobalt(iii) în calitate de antioxidanţi 

 

Instituţională Cererea nr.  

 a 2017 0060 

din 

2017.06.02 

6 Trofim Alina  

Bulimaga Valentina 

Pisov Maria 

Procedeu de cultivare a cianobacteriei 

Nostoc linckia (Roth) Born et Flah 

CNM-CB-03 

Instituţională Cererea nr.  

 a 2017 0064 

din 

2017.06.19 

7 Gulea Aurelian    

Rusnac Roman   

Rusnac Anna 

Ţapcov Victor 

Inhibitor de proliferare al celulelor hl-

60 ale leucemiei umane mieloide în 

baza hidratului de etil-4-{2-[(piridin-2-

ilmetiliden)hidrazinocarbotioil]amino}-

benzoatului 

Instituţională Cererea nr.  

 a 2017 0078 

din 

2017.09.11 

8 Gulea Aurelian    

Mitkevich Natalia   

Ţapcov Victor  

Gudumac Valentin 

Dicloro-[n-(3-metoxifenil)-2-(piridin-

2-ilmetilen)-hidrazincarbotioamid]zinc 

şi dicloro-[n-(4-metoxifenil)-2-(piridin-

2-ilmetilen)-hidrazincarbotioamid]zinc 

in calitate de inhibitori ai proliferării 

celulelor hl-60 ale leucemiei umane 

mieloide 

Instituţională Cererea nr.  

 a 2017 0083 

din 

2017.09.28 

9 Gulea Aurelian    

Graur Vasilii  

Ţapcov Victor 

Inhibitor de proliferare al celulelor hl-

60 ale leucemiei umane mieloide în 

baza nitratului de 2-{[(prop-2-en-1-

ilcarbamotioil)hidrazino]metil}piridini

um 

Instituţională Cererea nr.  

 a 2017 0084 

din 

2017.10.06 

10 Robu Ştefan    

Prisacari Viorel   

Materiale polimerice antibacteriene din 

izofural conjugat cu α-poliglicani 

Instituţională Cererea nr.  

 a 2017 0096 
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Dizdari Anna  

Ţapcov Victor 

din 

2017.11.02 

11 Gulea Aurelian    

Ţapcov Victor   

Cebotari Diana   

Guţu Tatiana   

Istrati Dorin 

Gudumac Valentin 

[4-(2,4-dimetilfenil)-2-(2-hidroxi-3-

metoxibenziliden)-

hidrazincarbotioamid-s][4-(2,4-

dimetilfenil)-2-(oxo-3-

metoxibenziliden)hidrazincarbotioamid

o(2-)-o,n,s]-nichel(ii) monoetanolsolvat 

în calitate de antioxidant 

Instituţională Cererea nr.  

 a 2017 0088 

din 

2017.10.12 

12 Trofim Alina  

Bulimaga Valentina   

Rudic Valeriu   

Zosim Liliana 

Tulpină de cianobacterie Calothrix 

marchica Lemm.- sursă de lipide 

Instituţională Cererea nr.  

 a 2017 0098 

din 

2017.11.13 

13 Robu Ştefan 

Dragalina Galina 

Popuşoi Ana 

Potlog Tamara 

Lungu Ion 

Nasedchina Nadejda 

Chiriţa Arcadi 

Dementiev Igor 

Straturi fotosensibile din polimeri 

carbazolici 

Instituţională Cererea nr.  

 a 2017  

din 2017.12.  

14 Ciobanu  

Vasile  

Peleah   

Elena  

Melnic Victor  

Hibrid mentă „Speranţa – 2017” Instituţională Cererea nr.  

 v 2017 0020 

din 

2017.09.28 

15 Dobrojan Sergiu  

Şalaru Victor  

Dobrojan Galina 

Procedeu de tratare a seminţelor de 

tomate şi castraveţi înainte de semănat 

Instituţională Cererea nr.  

 a 2017 0085 

din 

2017.10.06 

16 Botnariuc Vasile  

Gorceac Leonid  

Coval Andrei  

Raevschi Simion 

Procedeu de majorare a eficienţei 

celulelor fotovoltaice  p
+
InP-p

-
InP-

n
+
CdS 

Instituţională Cererea nr.  

 a 2017 0092 

din 

2017.10.18 

17 Ciobanu Vasile  

Peleah  Elena  

Melnic Victor  

Hibrid mentă „Victoria” Instituţională Cererea nr.  

 v 2017 0022 

din 

2017.11.02 

18 Poleşciuc Gheorghii 

Nenno Vladimir 

Covaliov Victor 

Sliusarenco Valentin 

Fermentator tip coloană pentru procese 

microbiologice 

Instituţională Cererea nr.  

a 2017  

din 2017.12. 

19 Covaliov Victor  

Nenno Vladimir 

Poleşciuc Gheorghii 

Covaliova Olga 

Ungureanu Dumitru 

Instalaţie combinată pentru epurarea 

apelor uzate de poluanţi organici 

Instituţională Cererea nr.  

a 2017  

din 2017.12. 

20 Poleşciuc Gheorghii 

Covaliov Victor  

Nenno Vladimir 

Ungureanu Dumitru   

Procedeu de epurare biologică avansată 

a apelor uzate cu eficientă energetică 

ridicată 

Instituţională Cererea nr.  

a 2017  

din 2017.12. 
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Alte OPI 
(de specificat) 

Drept de autor şi drepturi conexe (DAC) 

 

 Popov Alexandru 

Butnaru Mariana 

Căpăţână Gheorghe 

Căpăţână Ana 

Drept de autor şi drepturi conexe 

(DAC) 

 

Descrierea prin valori numerice a 

domeniului de cercetare „Tulburări 

psihice şi de comportament în 

epilepsie” 

 

Instituţională Cererea nr.  

 

 

 

Anexă la Forma 5 

 

Activitatea de brevetare a organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării în anul 2017 

 

Numărul de autori Numărul de cereri 

prezentate  

Numărul de brevete 

eliberate (sau alte OPI) 

Numărul de brevete 

(alte OPI) 

implementate în 

producţie 

55 21 14 – 
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Forma 6 

Anexă la Raportul de activitate al organizaţiei  

_ Universitatea de Stat din Moldova__ 

 

 L I S T A  

cercetătorilor ştiinţifici ai organizaţiei la 31.12.2017  

Nr. 

d/o 

Numele,  

prenumele 

Anul 

naşterii 

Specialitatea 

(denumirea şi 

cifrul) 

Gradul şi 

titlul 

ştiinţific 

anul 

conferirii 

Bază/cumul/ 

acord de 

muncă 

Funcţia, telefon 

1.  

Andrieş Ion 1941 

Fizica teoretică şi 

matematică - 

01.04.02 

Doctor, 

1974 

Cumul 

intern  

cercetător 

ştiinţific 

coordonator, 

078465503 

2.  Antohi Andrei    cumul intern Tehnician c.I 

3.  
Antoniuc 

Constantin 
1949 

134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

fără grad Bază 
Cercetător 

ştiinţific  

4.  
Arnaut 

Vsevolod 
1957 

121.03 - 

Programarea 

calculatoarelor 

Doctor, 

1996 
cumul intern 

cercetător 

ştiinţific superior 

069272057 

5.  
Ascherov Artur 1982 

 
fără grad 

Acord de 

muncă 

Cercetător 

ştiinţific, 

6.  Bacalov Iurie 1977 165.01 Fiziologia 

Omului şi 

Animalelor 

Doctor, 2003 bază Şef de laborator 

 

7.  Baltag Ana 1992  Master bază Inginer 

coordonator, ICI 

8.  

Barbă Alic 1958 
Chimie organică 

143.01 
doctor 

Acord de 

muncă 

Cercetător 

ştiinţific 

coordonator   

9.  Barsuc 

Alexandru 
1994  

Doctor 

habilitat 

Cumul 

intern 

Cercetător 

ştiinţific superior 

10.  Bălănici Ion 1993 Istorie fără grad cumul intern Tehnician 

11.  Băţ Mihail 1982   Cumul 

extern 

Cercetător 

ştiinţific 

12.  Begu Tamara 1958 164.02 Fiziologia 

vegetală 

fără grad Cumul 

intern 

Lab. super. 

13.  Beldiga 

Alexandru 

1982  fără grad acord de 

muncă 

Cercetător 

ştiințific, 

069727699 

14.  
Bercu Elena 1975  fără grad 

Cumul 

intern 
Inginer c.I 

15.  Bercu Igor 1966 611.02    cumul intern Cercetător 

ştiinţific 

16.  Bernaz Nina 1962 13.00.01 

Pedagogie 

generala 

doctor 

2009 

cumul intern Cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

067560150 

17.  Bernevec Ana 

 

1995 Biochimia 163.02 fără grad cumul intern tehnic cat.I 

0676560422 

18.  

Bîrcă Maria 1959 

Chimie 

coordinativă 

141.02 

doctor cumul intern 
Cercetător 

ştiinţific superior 
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19.  Bîrsan Ana 1967 164.02 Fiziologia 

vegetală 

Doctor, 2003 

 

Cumul 

intern 

Cercetător 

ştiinţific 

Coordonator  

20.  Bîrsan 

Dragalina 

1993 165.01 Fiziologia 

Omului şi 

Animalelor 

Fără grad Cumul 

intern 

Tehnician c.I 

21.  Blidari Anton 1983 155.01 - 

Pedologie 

Doctorand Cumul 

intern 

Cercetător 

ştiinţific 

22.  Blonschi 

Vladislav 
1994 

 Fara grad Cumul 

intern 

Cercetător 

ştiinţific stagiar 

23.  Bobeică 

Valentin 

1947 Chimia organică, 

143.01 

Doctor 

habilitat, 

2000 

Cumul 

intern 

Cercetător 

ştiinţific superior 

24.  Bodrug Tatiana 1958 165.01 Fiziologia 

Omului şi 

Animalelor 

Fără grad bază  Inginer 

coordonator  

25.  Bogaciuc Ana  1992 611.02   Mast. cumul intern laborant superior 

26.  

Boldîrev 

Serghei 
1950 

01.04.02 – fizica 

teoretică şi 

matematică 

Doctor, 

1987, 

conferenţiar 

cercetător, 

2003 

bază 

Cercetător 

ştiinţific 

coordonator, 

 

27.  Bolea Zinaida 1974 Psihologie doctor Cumul 

intern 

cercetător 

ştiințific superior 

28.  
Boris Iulia 1986  Doctor, 2016 

Cumul 

intern 

Cercetător 

ştiinţific superior 

29.  Borodaev 

Ruslan 

1973 11.00.11 Protecţia 

mediului ambiant 

şi folosirea 

raţională a 

resurselor naturale 

Doctor cumul intern Cercetător 

ştiinţific superior 

30.  

Botnariuc 

Vasile 
1945 

134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

Doctor, 

conferenţiar 

cercetător 

Bază 

Cercetător 

ştiinţific 

coordonator,  

 

31.  

Botnaru Maria 1952 

Chimie 

coordinativă 

141.02 

doctor cumul intern 
Cercetător 

ştiinţific superior  

32.  

Bragaru Tudor  1953 

232.02 – 

Tehnologii, 

produse şi sisteme 

informaţionale 

Doctor,  cumul intern Cercetător 

ştiințific 

superior, 

079291997 

33.  Braguța Galina 

1974 

112.03 – 

Cibernetică 

Matematică și 

Cercetări 

Operaționale 

fără grad 

 (doctorand) 

cumul intern 

Cercetător 

științific stagiar 

34.  
Brăileanu Olga 1995  fără grad 

Cumul 

intern 
Tehnician c.II 

35.  

Brînzari 

Vladimir 
1954 

01.04.10-fizica şi 

ingineria 

semiconductourilo

r 

Doctor, 

1990, 

conferenţiar 

cercetător, 

2004 

bază 

Cercetător 

ştiinţific 

coordonator, 

 

36.  Budeanu Mihail 1953   bază Inginer 

coordonator 
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37.  Buhnă Mihaela 1989 521 -  Economie  bază Inginer, c.I 

38.  Bulimaga 

Tatiana  
1973   Bază  Şef secţie, ICI 

39.  Bulimaga 

Valentina 

1948 163.02 Biochimie 

 

Doctor în 

biologie, 

1983 

bază Cercet. şt. 

Coordonator 

067560418 

40.  

Bulimestru Ion 1971 

Chimie 

coordinativă 

141.02 

doctor cumul intern 
Cercetător 

ştiinţific superior 

41.  Bulmaga Petru 1954 02.00.01 Doctor  cumul intern Cercetător 

ştiinţific 

coordonator   

42.  Bunduchi Elena  1974 11.00.11 Protecţia 

mediului ambiant 

şi folosirea 

raţională a 

resurselor naturale 

Doctor cumul intern Cercetător 

ştiinţific superior 

43.  Burciu Stela 1975   bază Cercetător 

ştiinţific  

44.  

Butnaru Vasile     

acord de 

muncă 

Cercetător 

ştiințific 

069312386 

45.  Butuc Marin 1982  Doctor,   Cumul 

intern 

Cercetător 

ştiinţific 

46.  Buzatu Radu 

1989 

112.03 – 

Cibernetică 

Matematică și 

Cercetări 

Operaționale 

doctor 

cumul intern 

Cercetător 

științific stagiar 

47.  

Caraman Mihail 1941 

134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

Doctor 

habilitat, 

conferenţiar 

universitar 

Cumul 

intern 
Cercetător 

ştiinţific 

principal  

48.  Casco Doina 1984 165.01 Fiziologia 

Omului şi 

Animalelor 

Fără grad bază  Cercetător 

ştiinţific  

49.  

Cataranciuc 

Emil 
1988 

112.03 – 

Cibernetică 

Matematică și 

Cercetări 

Operaționale 

doctorand bază 
cercetător 

ştiinţific stagiar 

50.  

Cataranciuc 

Sergiu 
1957 

112.03 – 

Cibernetică 

Matematică și 

Cercetări 

Operaționale 

Doctor 

habilitat 

2016 

Cumul 

intern 

cercetător 

ştiinţific  

principal 

51.  

Căpăţînă 

Gheorghe  
1948 

121.03 - 

Programarea 

calculatoarelor 

Doctor, 1995 Cumul 

intern  

Cercetător 

ştiințific 

principal, 

069769956 

52.  

Ceban David 1952 

11111.02 – 

Ecuaţii 

Diferenţiale 

doctor 

habilitat, 

1991 

cumul  

intern 

Cercetător 

ştiinţific 

principal 

53.  
Ceban Dina 1988 11111.03 fără grad 

cumul intern cercetător 

ştiinţific stagiar 

54.  Ceban Elena    cumul intern laborant sup. 
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55.  
Cebotari Diana  

   Cumul 

intern 

laborant superior 

56.  Cemîrtan 

Claudia 

1954  Doctor Cumul 

intern 

Cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

57.  Cernei Galina 1956 165.01 Fiziologia 

Omului şi 

Animalelor 

Fără grad bază  Inginer 

coordonator 

58.  Cherdivară Ala 1975 Biochimia 163.02 fără grad bază cercetător 

ştiinţific 

0676560422 

59.  

Chetruș Petru I. 1944 

134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

Doctor, 

 

Cumul 

intern 

Cercetător 

ştiinţific superior 

60.  Chetruș Petru 

M. 
1944  

Doctor, 

 

Cumul 

intern 

Cercetător 

ştiinţific superior 

61.  Chiriacov 

Corina 
1995  fără grad 

Cumul 

intern 
Tehnician c.II 

62.  

Chiriţa Arcadii 1964 

134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

Doctor, 2014 Bază Cercetător 

ştiinţific 

coordonator  

63.  Chiriţa Elena 1976 165.01 Fiziologia 

Omului şi 

Animalelor 

Doctor, 2002 bază Cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

 

64.  

Cinic Boris 1943 

134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

fără grad Bază 
Cercetător 

ştiinţific  

65.  Ciobanu Valeria 1993  fără grad cumul intern Cercetător 

ştiinţific stagiar 

022242901 

66.  Ciobanu Vasile 1944 Biochimia 163.02 Doctor, 1973 bază cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

0676560425 

67.  Ciobanu Viorica    cumul intern Laborant 

68.  

Ciocanu 

Gheorghe 
1953 

11111.03 – logica  

maetema-mttica,  

algebra  si teoria 

teonumerelor 

doctor 

habilitat, 

1995 

cumul intern 
Cercetător 

ştiinţific 

principal 

69.  Ciornîi Alexei 1951  fără grad Bază Inginer c.II 

70.  Climova Natalia 1991 Biochimia 163.02 fără grad cumul intern cercetător 

ştiinţific stagiar 

0676560425 

71.  

Cliucanov 

Alexandr 
1944 

01.04.10-fizica şi 

ingineria 

semiconductourilo

r 

Doctor 

habilitat, 

1991, 

profesor 

universitar, 

1995 

bază 

Cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

72.  Cocârlan Victor 1971 165.02  Zoologie Doctor, 2000 Cumul 

intern 

Cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

73.  
Cocemasov 

Alexandr 
1987 

 

Doctor  bază 

Cercetător 

ştiinţific 

superior, 
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74.  Cocîrlă Mihai 1990 112.03 –  

Cibernetică 

Matematică 

și Cercetări 

Operaționale 

 Cumul 

intern 

cercetător 

științific stagiar, 

 

75.  Cocîrlă Pavel 1946  Doctor 

habilitat 

Cumul 

intern 

Cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

76.  Cojocari Lidia 1968 165.01 Fiziologia 

Omului şi 

Animalelor 

Doctor,2003 Acord de 

muncă 

Cercetător 

ştiinţific  

77.  Cojocari 

Liudmila 

1970 611.02   Doctor bază Cercetător 

ştiinţific superior 

78.  Cojocaru  Ana 1989 165.01 Fiziologia 

Omului şi 

Animalelor 

Fără grad baza Cercetător 

ştiinţific 

79.  Cojocaru 

Natalia 

1975 19.00.01  

Psihologie 

generală 

doctor cumul intern cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

80.  Colibaba Gleb 1979 134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

Doctor, 2010 Bază Cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

81.  Condrea Iraida 1949 Teoria limbii  doctor 

habilitat, 

2003 

Cumul 

intern 

Cercetător 

ştiinţific  

principal 

82.  
Corceac Filip  

   Cumul 

intern 

Laborant 

superioar 

83.  Corja Ion 1946 02.00.03 Doctor   cumul intern Cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

84.  Corman Galina 1971 Istorie doctor cumul intern cercetător 

ştiințific superior 

85.  Corobcean 

Andrei 

1985 613.01-

Arheologie 

Doctor, 2017 Bază Șef Laborator 

86.  

Corşac Oleg 1938 

Doctor în ştiinţe 

tehnice 

Doctor, 

conferenţiar 

cercetător 

Bază Cercetător 

ştiinţific 

coordonator  

87.  Cotovaia Aliona 
1971 

Chimie coordi-

nativă 141.02 

Doctor, 2009 cumul intern Cercetător 

ştiinţific superior 

88.  Cotovițcaia 

Galina 

1993 Istorie fără grad cumul intern Tehnician 

89.  

Coval Andrei 1947 

134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

Doctor, 

conferenţiar 

cercetător 

Bază șef laborator  

90.  Covaliov Victor 1936 Chimia fizică, 

144.01 

Doctor, 1972 baza Cercetător 

ştiinţific superior 

91.  Covaliova Olga 1960 Chimia ecologică, 

145.01 

Doctor 

habilitat, 

2016 

Acord de 

muncă 

Cercetător 

ştiinţific superior 

92.  Craciun 

Alexandru 

1939 05.02.01 Studiul 

materialelor în  

construcţii de 

maşini 

Doctor, 

1971 

bază Cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

93.  
Creștin Natalia  

  cumul intern Laborant 

superior 

94.  Creţu Larisa 1934 Chimie Doctor, cumul intern Cercetător 
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coordinativă 

141.02 

1973 ştiinţific  

95.  Creţu Mihail 1986  master bază cercetător 

ştiinţific stagiar 

96.  Creţu Raisa 1959   Bază  Şef secţie, ICI 

97.  Crivoi Aurelia  

1946 

165.01 Fiziologia 

Omului şi 

Animalelor 

Doctor, 1973 

Doctor hab., 

1995 

bază Cercetător 

ştiinţific 

principal   

98.  
Crîşmari Dmitrii 1984  fără grad bază 

Cercetător 

ştiinţific 

99.  

Croitor Mihail 1981 

Bazele teoretice 

ale informaticii. 

Programarea 

calculatoarelor – 

01.05.01 

fără grad 
Cumul 

intern 

Cercetător 

ştiințific, 

069362630 

100.  Croitori 

Constantin 

1987 165.01 Fiziologia 

Omului şi 

Animalelor 

Fără grad Cumul 

extern 

Cercetător 

ştiinţific  

101.  Croitoru Ion 1975  Fără grad bază Cercetător 

ştiinţific  

078524405 

102.  Cucu Ion 

1961 

01.01.06 – Logica 

Matematică și 

Teoria Numerelor 

doctor cumul intern 
Cercetător 

științific 

103.  

Damian Florin 1963 

11111.04 – 

Geometrie şi 

Topologie 

Doctor, 2003 
Cumul 

intern 

Cercetător 

ştiinţific superior 

104.  Dan Radu  1990 Istorie fără grad cumul intern cercetător 

ştiințific stagiar 

105.  Dandara Otilia 1965 13.00.01 

Pedagogie 

generala 

doctor 

habilitat 

2012 

cumul intern Cercetător 

ştiinţific 

principal 

067316613 

106.  

Dementiev Igori 1938 

Fizica şi tehno-

logia materialelor 

134.01 

Doctor, 1975 

conferenţiar 

cercetător 

Bază 

Cercetător 

ştiinţific superior  

 

107.  Dîru Mariana 1980  Doctor cumul intern Cercetător 

ştiinţific superior 

108.  
Dmitroglo 

Liliana 
1978 

134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

Doctor, 2016 Cumul 

intern 

Cercetător 

ştiinţific  

 

109.  Dobrojan Galina  1987 164.01- Botanica  bază Cercetător 

ştiinţific 

110.  Dobrojan Sergiu 1984 164.01- Botanica Doctor,  

2011 

Cumul 

intern 

Cercetător 

ştiinţific  

coordonator 

111.  
Dragalina 

Galina 

1946 Chimie organica  

020008 

doctor 
Cumul 

intern 

Cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

112.  Dragnev Emil  1964 611.02   dr.  cumul intern Cercetător  

ştiinţific 

coordonator 

113.  Druţa Adriana 1995 165.01 Fiziologia 

Omului şi 

Animalelor 

Fără grad bază  Cercet.șt. stagiar 

114.  Dumbrăveanu 1974 165.03. Ihtiologie doctor, 2003 Bază  Cercetător 
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Dorin ştiinţific 

coordonator 

069109180 

115.  Eremia Ion  1954 611.02   doctor 

habilitat, 

2000 

Cumul 

intern 

Cercetător 

ştiinţific  

principal 

116.  

Evtodiev Igor 1972 

134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

Doctor 

habilitat, 

conferenţiar 

universitar 

Cumul 

intern 

Cercetător 

ştiinţific 

coordonator  

 

117.  
Fedorov 

Vladimir 
1952 

134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

Doctor 
Cumul 

extern 

Cercetător 

ştiinţific superior 

118.  Frunză Maria 1972 03.00.25 – 

Citologie şi 

histologie 

Doctor, 2002 Cumul 

intern 

cercetător 

ştiinţific 

119.  
Gagara 

Liudmila 
1946 

134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

Doctor, 

conferenţiar 

cercetător 

Bază 

Cercetător 

ştiinţific 

superior,  

120.  
Gaiu Nicolae 1964  fără grad cumul intern 

Cercetător 

ştiinţific,  

121.  Garbuz Olga 

1978 

Biochimie 

medicinală 

315.01 

Doctorand 

bază 
Cercetător 

ştiinţific  

122.  Gatman 

Constantin 

1990 155.01 - 

Pedologie 

Fără grad Bază Cercetător 

ştiinţific  

123.  

Gaugaş Petru 1945 

134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

Doctor bază 
Cercetător 

ştiinţific superior 

124.  Gherasim 

Alexandra 

1959 Limba română  Doctor,  

1996 

Cumul 

intern 

Cercetător 

ştiinţific superior 

125.  Gherasim 

Cristina 

1994   cumul intern Cercetător 

ştiinţific stagiar 

126.  Gladchi Viorica 1964 11.00.11 Protecţia 

mediului ambiant 

şi folosirea 

raţională a 

resurselor naturale 

Doctor cumul intern Cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

127.  

Glavan Vasile 1949 

11111.02  – 

Ecuaţii 

Diferenţiale 

doctor 

habilitat, 

1992 

bază 

Cercetător 

ştiinţific 

principal 

128.  
Goglidze 

Tatiana  
1947 

134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor  

 
Acord de 

muncă 

Cercetător 

ştiinţific 

129.  Gogu Ludmila    cumul intern Laborant 

130.  Goncearenco 

Evghenii 

1984 134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor   

bază Cercetător 

ştiinţific  

131.  Gonţa Maria 1948 Chimie fizica 

11.00.11 Protecţia 

mediului ambiant 

şi folosirea 

raţională a 

resurselor naturale 

 

Doctor 

habilitat, 

2008 

cumul intern Cercetător 

ştiinţific 

principal 

 

132.  Goraş-Postică 1965 13.00.01 doctor cumul intern Cercetător 
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Viorica Pedagogie 

generala 

habilitat 

2013 

ştiinţific 

coordonator 

067560150 

133.  

Gorceac Leonid 

1942 134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

Doctor, 

conferenţiar 

universitar 

Bază Cercetător 

ştiinţific 

coordonator  

134.  Goreaceva Nelli 1935 Hidrobiologie, 

03.00.18 

Doctor  bază Cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

135.  Graur Vasilii 

1989 

Chimie 

coordinativă 

141.02 

Doctor, 2017 

bază 
Cercetător 

ştiinţific  

136.  

Grigorcea 

Viorel 
1974 

Bazele teoretice 

ale informaticii. 

Programarea 

calculatoarelor – 

01.05.01 

fără grad 
Cumul 

intern 

Cercetător 

ştiințific 

079692366 

137.  Grigoriu 

Nicolae 

1988 112.03 –  

Cibernetică 

Matematică 

și Cercetări 

Operaționale 

doctor, 2016 Cumul 

intern 

cercetător 

științific, 

022577648 

138.  
Gudumac 

Valentin 
1944 

Biochimie 

medicinală 

315.01 

doctor 

habilitat 

Acord de 

muncă 

Cercetător 

ştiinţific 

coordonator   

139.  Gulea Aurelian 

1946 

Chimie 

coordinativă 

141.02 

Doctor 

habilitat 

1991, 

academician 

cumul intern 
Cercetător 

ştiinţific 

principal  

140.  Gumaniuc 

Vasile 
1995  fără grad 

Cumul 

intern 
Tehnician c.II 

141.  Gumenâi Ion  1972 611.02   dr. hab., 

2016 

cumul intern Cercetător  

ştiinţific 

coordonator 

142.  

Guţu Valeriu 1956 

11111.02 – 

Ecuaţii 

Diferenţiale 

Doctor, 1989 
cumul  

intern 

Cercetător 

ştiinţific superior 

143.  Guţu Vladimir 1953 13.00.01 

Pedagogie 

generala 

doctor 

habilitat 

1996 

cumul intern Cercetător 

ştiinţific 

principal 

067317318 

144.  

Hâncu Boris 1957 

112.03 – 

Cibernetică 

Matematică şi 

Cercetări 

Operaţionale 

doctor, 1992 
Cumul 

intern 

cercetător 

ştiinţific superior 

145.  Iaţco Mariana 1979  doctor cumul intern cercetător 

ştiinţific superior 

069184180 

146.  Ilieș Ana 1990 165.01 Fiziologia 

Omului şi 

Animalelor 

Fără grad Bază 

 

Cercetător 

ştiinţific  

147.  
Isacova Calina 1983  fără grad bază 

Cercetător 

ştiinţific  

148.  Iurieva Tatiana 1966  Fără grad Bază Inginer coord. 

149.  Jigău Gheorghe 1952 155.01-Pedologie Doctor Bază șef laborator 
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150.  Junghietu Elena 1971   Cumul 

intern 

Cercetător 

ştiinţific stagiar 

151.  Kahovskaia 

Irina 

1954 Biochimia 163.02 Doctor, 1993 bază Şef laboratorului 

0676560422 

152.  Larionova-

Cojocaru Inga 
1988  

 Cumul 

intern 

cercetător 

ştiinţific stagiar 

153.  Lazari 

Alexandru 

1985 01.01.09 –  

Cibernetică 

Matematică 

și Cercetări 

Operaționale 

doctor, 2011 Cumul 

intern 

cercetător  

științific  

superior, 

069215758 

154.  Leşanu Mihai  1961 164.01 Botanica Doctor în 

biologie, 

1993 

Cumul 

intern 

șef laborator  

155.  Lîsîi Tatiana 1960 Istorie fără grad Acord de 

muncă 

Tehnician 

156.  Lollo  Liudmila 1956 Biochimia 163.02 fără grad bază Inginer 

coordonator 

0676560425 

157.  
Lungu 

Alexandru  
1949 

111111.04– 

Cristalografie şi 

cristaflofizică 

doctor 

habilitat, 

1998 

cumul intern 

Cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

158.  
Lungu Ion  1993  Fără grad 

Cumul 

intern 
Tehnician c.II 

159.  Manolii Adela 1977  Doctor Cumul 

intern 

Cercetător 

ştiinţific superior 

160.  Marin M. 1978  fără grad Cumul 

intern 

Cercetător 

ştiințific, 

060288916 

161.  Matveev Sergiu 1975 611.02 – Istoria 

românilor 

Doctor, 2007 Cumul 

intern 

Cercetător 

științific 

coordonator 

162.  Matveevici Vera 1949 Chimie 

fizica11.00.11 

Doctor, 1978 Bază Cercetător 

ştiinţific superior 

 

163.  Mărgineanu 

Andrei 
1994 

 fără grad 

(student) 

cumul intern 
Tehn. cat.II 

164.  Melnic Angela 1973 164.01- Botanica fără grad bază  Inginer c.I  

165.  Melnic Victor 1974 Biochimia 163.02 Doctor, 2012 cumul intern cercetător 

ştiinţific sup. 

0676560425 

166.  
Melniţchi Iurii   fără grad 

Cumul 

intern 
Tehnician c.II 

167.  Mocanu Larisa 1986 Chimie ecologică 

şi Protecţia 

mediului 

doctorand bază Cercetător 

ştiinţific  

168.  Moldovan Anna 1990 167.01 

Biotehnologie. 

bionanotehnologie 

doctorand cumul intern Cercetător 

ştiinţific stagiar 

169.  
Moldovanu 

Serghei 
1967 

134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

fără grad Bază 
Cercetător 

ştiinţific 

170.  Morari Iurii    cumul intern Inginer 

171.  Morari Lilia 1967 164.02 Fiziologia 

vegetală 

fără grad Cumul 

intern 

Cercetător 

ştiinţific stagiar  

172.  Moşin Octavian 1977  Doctor Cumul Cercetător 
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intern ştiinţific  

173.  Moșneaga 

Gheorghe 

1992   bază cercetător 

ştiinţific stagiar 

079390905 

174.  Moşneaga 

Valeriu 

1955 23.00.01 Teoria, 

metodologia şi 

istoria 

politologiei; 

instituții şi 

procese politice 

Doctor 

habilitat, 

1999 

cumul intern cercetător şt. 

Principal 

069101808 

175.  Munteanu 

Doinița 
1994   cumul intern Inginer, c.II 

176.  Nani Alexandru 
1994 

 fără grad 

(student) 

cumul intern 
Lab. super. 

177.  
Nasedchina 

Nadejda 
1947 

134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

Fără grad Bază Cercetător 

ştiinţific  

 

178.  

Neagu Vasile 1945 

11111.01 – 

Analiză 

Matematică 

doctor 

habilitat, 

2002 

cumul  

intern 

Cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

179.  
Neamţu Olga 1996  fără grad 

Cumul 

intern 
Tehnician c.II 

180.  Nedbaliuc Iurie  1952   bază Inginer 

coordonator 

181.  Nedeoglo 

Dumitru 

1942 134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor  

Doctor 

habilitat,  

Cumul 

intern 

Cercetător 

ştiinţific 

coordonator  

182.  Nedeoglo 

Natalia 

1973 134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor  

Doctor, 2000    Cumul 

intern 

Cercetător 

ştiinţific superior 

183.  Nenno Vladimir 1949 Prospecţiuni, 

explorări şi 

exploatări ale 

substanţelor 

minerale utile, 

261.01 

Doctor, 1978  baza Cercetător 

ştiinţific superior 

184.  

Nica Denis 1979 

01.04.02 – fizica 

teoretică şi 

matematică 

Doctor 

habilitat, 

2016, 

conferenţiar 

cercetător, 

2008 

cumul 

intern 

Cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

 

185.  Nicolenco 

Nicoleta  

   cumul intern Laborant  

186.  Nicorici 

Valentina 

1952 134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor Doctor, 1983    

Cumul 

intern 

Cercetător 

ştiinţific superior 

187.  Niculiţă Ion 1939 613.01-

Arheologie 

doctor 

habilitat, 

1992 

bază Cercetător 

ştiinţific  

principal 

188.  

Nigreţcaia-

Croitor 

Liudmila 

1978 

Bazele teoretice 

ale informaticii. 

Programarea 

calculatoarelor – 

01.05.01 

fără grad 
Cumul 

intern 

cercetător 

ştiinţific,  

069547867 

189.  Nița Radu 1991 167.01 doctorand Cumul Laborant 
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Biotehnologie. 

bionanotehnologie 

intern superior 

190.  Novac Ludmila 

1978 

112.03 – 

Cibernetică 

Matematică și 

Cercetări 

Operaționale 

doctor cumul intern 

Cercetător 

științific  

191.  
Novenco Sergiu 1995  fără grad 

Cumul 

intern 
Tehnician c.II 

192.  Oglindă Emilia 1959  Doctor Cumul 

intern 

Cercetător 

ştiinţific superior 

193.  Olaru-Cemîrtan 

Viorica 

1979 Istorie doctor Acord de 

muncă 

cercetător 

ştiințific superior 

194.  Osadciuc 

Valeriu 
1954  Fără grad 

Cumul 

intern 

Cercetător 

ştiinţific  

195.  Paiu Mihail 1956 13.00.01 

Pedagogie 

generala 

doctor 

1996 

cumul intern Şef de laborator 

067560417 

196.  

Paladi Florentin 1971 

01.04.02 – fizica 

teoretică şi 

matematică 

Doctor 

habilitat, 

2010, 

conferenţiar 

universitar, 

2004 

cumul intern 

Cercetător 

ştiinţific 

principal,  

 

197.  Palamarciuc 

Cristina 
1995   cumul intern Inginer, c.II 

198.  Palamarciuc 

Oleg 

1985 Chimie 

coordinativă 

141.02 

doctor, 2012 bază cercetător 

ştiinţific superior 

199.  Palamarciuc 

Tatiana 

1986 Chimie 

coordinativă 

141.02 

Doctor, 2013 bază cercetător 

ştiinţific superior 

200.  Para Iulian 1988 165.01 Fiziologia 

Omului şi 

Animalelor 

doctorand bază Cercetător 

ştiinţific 

201.  Pascari Rodica    cumul intern cercetător 

ştiinţific  

202.  Pașenciuc 

Natalia 

1993  Docrorand Bază Cercetător 

științific stagiar 

203.  

Paţiuc Vladimir 1952 

01.01.07 – 

Matematica de 

Calcul 

doctor, 1986 
Cumul 

intern 

cercetător 

ştiinţific superior 

204.  Peleah Elena 1948 Biochimia 163.02 Doctor, 1980 bază cercetător 

ştiinţific superior 

0676560425 

205.  

Perjan Andrei 1948 

11111.02 – 

Ecuaţii 

Diferenţiale 

doctor 

habilitat, 

2008 

cumul  

intern 

Cercetător 

ştiinţific 

principal 

206.  Petrenco Peotr 
1952 

Fizica aplicată 

134 
doctor 

Acord de 

muncă 

cercetător 

ştiinţific superior 

207.  Petrencu Anatol 1954 Istorie doctor 

habilitat 

cumul intern cercetător 

ştiințific 

principal 

208.  Pilchin Maria 1982   Cumul 

intern 

Cercetător 

ştiinţific 

209.  Pisov Maria 1947 163.02 Biochimie Doctor în baza Cercet. şt. 
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 biologie, 

1990 

superior, 

067560418 

210.  Pîrţu Igor 1959   bază Inginer 

coordonator 

211.  Plăcinta Nina 1956 141 – Chimie fără grad bază cercet. şt. 

212.  

Popa Nelea 1980 

Chimie 

coordinativă 

141.02 

fără grad cumul intern 
Cercetător 

ştiinţific  

213.  
Popov 

Alexandru 
1965   

Acord de 

muncă 

cercetător 

ştiinţific 

069535162 

214.  Popovici 

Eugenia,  

   Cumul 

intern 

inginer coord. 

215.  Popușoi Ana 1983   cumul intern Cercetător 

științific. 

216.  
Popuşoi Ana  1983   

Cumul 

intern 

Cercetător 

ştiinţific  

217.  Porubin 

Veronica 

1994   cumul intern Cercetător 

științific stagiar  

218.  

Potlog Tamara 1958 

134.01 – Fizica și 

tehnologia 

materialelor  

doctor cumul intern Cercetător 

științific 

coordonator 

219.  Pozdneacova 

Ilona 

   bază  

220.  

Prilepov 

Vladimir 
1938 

05.17.13 

Tehnologia 

materialelor 

purtătoare de 

informaţie 

Doctor, 

conferenţiar 

cercetător 

Bază 

Cercetător 

ştiinţific superior 

 

221.  Prohin 

Margareta 

1949   Bază Inginer 

coordonator, ICI 

222.  Pşenovschi 

Grigore 
  

Student Cumul 

intern 

Laborant  

223.  Putină Natalia 1979  doctor  cumul intern cercetător 

ştiinţific superior 

079738415 

224.  Radevici Ivan  1987 Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

134.01 Doctor, 2014 

Acord de 

muncă  

Cercetător 

ştiinţific superior 

225.  

Raevschi 

Simion 
1941 

134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

Doctor, 

conferenţiar 

cercetător 

Bază 

Cercetător 

ştiinţific 

coordonator, 

 

226.  
Râbacova 

Galina 
1959 

01.01.07 – 

Matematica de 

Calcul 

doctor, 1996 
Cumul 

intern 

cercetător 

ştiinţific superior 

227.  Repida Tatiana 1940 13.00.01 

Pedagogie 

generala 

doctor 

1978 

bază Cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

067560417 

228.  Reva Veaceslav 1951 163.02 Biochimie 

 

Doctor 

habilitat, 

2002 

 

Cumul 

intern 

Cercet. Şt. 

Principal 

067560418 

229.  Robu Ştefan 1948 Chimia Doctor Cumul Cercetător 
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compusilor 

macromoleculari 

020006 

intern ştiinţific superior 

230.  Roşca Liudmila 1960   bază Inginer c.I 

231.  Roşcov Elena  1979 166.01.Ecologie Doctor, 2010 bază Cercetător 

ştiinţific  

232.  

Rotaru Corneliu 1964 

134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

Fără grad Bază 
Cercetător 

ştiinţific  

233.  Rotaru Liliana 1971 611.02 – Istoria 

românilor (pe 

perioade) 

Doctor cumul intern Cercetător 

ştiinţific superior 

234.  Rozmeriță Dana     cumul intern Laborator 

superior 

235.  Rudacov 

Serghei 

1966 Chimie  143.02, 

Biochimia 163.02 

fără grad bază cercetător 

ştiinţific 

0676560422 

236.  Rudacova 

Angela 

1964 Biochimia 163.02 Doctor, 1997 bază cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

0676560422 

237.  

Rusnac Anna 1992 

Chimie 

coordinativă 

141.02 

doctorand cumul intern 
Cercetător 

ştiinţific stagiar  

238.  Rusnac Ivan 1994  Fără grad Cumul 

intern 

Tehnician cat.I 

239.  Rusnac Roman 1992 Chimie 

coordinativă 

141.02 

doctorand 

cumul intern Cercetător 

ştiinţific stagiar 

240.  Rusu Ana    Cumul 

intern 

Laborant sup. 

241.  

Rusu Galina 1979 

11111.02 – 

Ecuaţii 

Diferenţiale 

Doctor, 2011 
cumul  

intern 

Cercetător 

ştiinţific superior 

242.  Rusu Vadim 1965 165.02. Zoologie Doctor, 1998  Cumul 

intern 

Cercetător 

ştiinţific 

Coordonator 

068821212 

243.  Savva Mariana  1990  - Bază  Inginer 

coordonator, ICI 

244.  Semeniuc 

Evghenii 

1987 164.01- Botanica fără grad bază Cercetător 

ştiinţific  

 

245.  Sîrbu Angela 1971  fără grad bază cercetător 

ştiinţific 

246.  

Sîrbu Parascovia 1959 

11111.03 – 

Logica 

matematică, 

algebră şi teoria 

numerelor 

doctor, 1990 cumul intern 
Cercetător 

ştiinţific superior 

247.  Sliusarenco 

Valentin 
  

Doctor  Acord de 

muncă 

Cercetător 

ştiinţific  

248.  Sloghin Angela 1975 166.01 Ecologie fără grad Cumul 

intern 

Lab. super. 

249.  Socinschi Maria 1947   bază Tehnician cat.I 

0676560422 



 231 

250.  Spînu Lilia 1975   bază Inginer coord. 

ICI 

251.  

Spoială Dorin  1968 

134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

Fără grad Bază Cercetător 

ştiinţific  

252.  Stavinschi 

Mihai  

   cumul intern laborant sup. 

253.  Stepurina 

Tatiana 

1950 Biochimia 163.02  bază cercetător 

ştiinţific 

principal 

0676560422 

254.  Stratulat Elena 1975 02.00.01 doctor, 2012 cumul intern cercetător 

ştiinţific superior 

255.  Stratulat Irina 1990 164.01- Botanica doctorand bază Cercetător 

ştiinţific  

 

256.  

Suman Victor 1967 

134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

 Bază  
Cercetător 

ştiinţific  

257.  Suşchevici 

Constantin 

1943 Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

134.01 Doctor, 1991 

Bază Cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

258.  Suveică 

Svetlana 

1971 611.02   dr. cumul intern Cercetător  

ştiinţific superior 

259.  Svetlicinîi 

Rodica 

1976  doctor cumul intern Şef laborator 

079659565 

260.  Şaitan Viorica 1976   cumul intern cercetător 

ştiinţific 

261.  Şalaru Victor  1960 164.01- Botanica Doctor 

habilitat  

1994 

Cumul 

intern 

Cercetător 

ştiinţific 

principal 

262.  Şarov Igor   1967 611.02   Doctor  acord de 

muncă 

Cercetător 

științific superior 

263.  Şevciuc Maia 1969 13.00.01 

Pedagogie 

generala 

doctor 

1999 

cumul intern Cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

067560150 

264.  Şleahtiţchi 

Maria 

1960 622.01. Literatura 

română 

Doctor, 1991 Cumul 

extern 

Cercetător 

științific 

coordonator, 

director de 

proiect 

069468356 

265.  Şleahtiţchi 

Mihai 

1956 531.01. Teoria 

generală a 

educației; 

511.03. Psihologie 

socială 

Doctor, 

1987; 

Doctor, 1998 

Acord de 

muncă 

Cercetător 

științific 

superior, 

069133847 

266.  Șova Sergiu 1958  Doctor  cumul intern Cercetător 

științific superior 

267.  Şutov Andrei 1938 Biochimia 163.02 Doctor  

habilitat, 

1988 

Bază Cercetător 

ştiinţific 

principal 

268.  Tacu Nina  1947   cumul intern Inginer c.I 

269.  Taracanova 1945   bază Inginer 
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Larisa  coordonator 

270.  

Tkacenko 

Alexandra 
1961 

112.03 – 

Cibernetică 

Matematică şi 

Cercetări 

Operaţionale 

doctor, 1994 
Cumul 

intern 

cercetător 

ştiinţific superior 

271.  Tobultoc Elena    Cumul 

intern 

inginer cat. 2 

272.  Tofan Elena 1982 151 – Geochimie Doctor, 2014 Bază Cercetător 

ştiinţific 

273.  Tolstaia 

Svetlana  

1966 19.00.01  

Psihologie 

generală 

doctor cumul intern cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

274.  Toma Natalia 1985  făra grad cumul intern Cercetător 

ştiinţific stagiar 

067560417 

275.  Tomuleț 

Valentin 

1952 611.02 – Istoria 

românilor (pe 

perioade) 

Doctor 

habilitat 

cumul intern Cercetător 

ştiinţific superior 

276.  Tonu Tudor 1994   cumul intern Laborant  

superior 

277.  Trofim Alina 1979 Ecologie 03.00.16 Doctor, 2013 bază Cercetător 

ştiinţific  

 

278.  Turchină 

Tatiana 

1970  - cumul intern cercetător 

ştiinţific  

279.  Turco Tatiana 1964 Științe politice doctor cumul intern cercetător 

ştiinţific superior 

079278340 

280.  Turuta Liuba 1968 161 – Biologie fără grad cumul intern Cercetător 

ştiinţific 

281.  Ţapcov Victor 

1958 

Chimie 

coordinativă 

141.02 

Doctor,  

1986 

cumul intern Cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

282.  Ţurcan Lucia 1974 622.01. Literatura 

română 

Doctor, 2005 Acord de 

muncă 

Cercetător 

științific superior 

283.  Ţurcan Valentin 1940 09.00.13 - 

Filosofia socială, 

antropologie 

filosofică, 

filosofia culturii 

Doctor, 1978 baza cercetător 

ştiinţific superior 

079715161 

284.  Ţurcanu 

Carolina 

1973 12.00.10 

Drept 

internațional 

public 

doctor 

2006 

bază Cercetător 

ştiinţific superior 

067560417 

285.  Țurcanu Călin 

1984 

112.03 – 

Cibernetică 

Matematică și 

Cercetări 

Operaționale 

fără grad 

cumul intern 

cercetător 

ştiinţific  

286.  

Ungureanu 

Valeriu 
1959 

112.03 – 

Cibernetică 

Matematică şi 

Cercetări 

Operaţionale 

doctor,1996 
Cumul 

intern 

cercetător 

ştiinţific superior 

287.  Untilă Carolina 1994  fără grad Cumul Tehnician c.II 
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intern 

288.  

Untilă Dumitru 1988 

134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

Doctor, 2017 

 

Bază Cercetător 

ştiinţific 

289.  Ursu Rodica 1969 611.02 – Istoria 

românilor (pe 

perioade) 

Doctor Acord de 

muncă 

Cercetător 

ştiinţific superior 

290.  Vacari Maria 1995 163.04 

Microbiologie 

fără grad Cumul 

intern 

Tehnician cat.I 

291.  Vasilache 

Corina 

1984  fără grad bază Cercetător 

ştiinţific stagiar 

067560417 

292.  Vasilică Tatiana 1959   bază Tehnician, DCI  

293.  

Vatavu Elmira 1978 

134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

Doctor, 2008 
Cumul 

intern 

Cercetător 

ştiinţific superior 

294.  

Vatavu Sergiu 1977 

134.01 – Fizica şi 

tehnologia 

materialelor 

Doctor, 2006 

 

Cumul 

intern 

Cercetător 

ştiinţific superior 

295.  Verebcean Ana 1989 165.01 Fiziologia 

Omului şi 

Animalelor 

Fără grad bază  Cercetător 

ştiinţific stagiar 

296.  Vlascenco 

Sergiu 

   Cumul 

intern 

Laborant  

297.  
Zamorzaeva 

Elizaveta 
1954 

11111.04 – 

Geometrie şi 

Topologie 

Doctor, 1983 cumul intern 
Cercetător 

ştiinţific superior 

298.  Zanoci Aurel 1967 613.01-

Arheologie 

Doctor, 1998 Cumul 

intern 

Cercetător 

științific 

coordonator 

299.  
Zariciuc Elena 1966 

Microbiologie 

313.02 
fără grad 

Acord de 

muncă 

Cercetător 

ştiinţific  

300.  Zosim Liliana 1979 167.01 

Biotehnologie 

 

Doctor în 

biologie, 

2007 

bază Cercet. şt. 

superior, 

067560418 
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L I S T A 

doctoranzilor Universităţii de Stat din Moldova la 31.12.2017 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  

Facultatea Biologie şi Pedologie 

Departamentul Biologie şi Ecologie 

1. Para Iulian 
165.01 – Fiziologia 

omului şi animalelor 
IV 

Crivoi Aurelia, prof. univ., dr. 

hab. în biologie f/r 

2. Grati Vladislav 166.01 – Ecologie IV 
Șalaru Victor, prof. univ., dr. 

hab. în biologie 
f/r 

Facultatea Drept 

Departamentul Drept Public 

3. Tulbure Ion 
551.01 – Teoria generală 

a dreptului 
IV 

Negru Boris, conf. univ., dr. 

hab. în drept 
f/r 

4. Roșca Veronica 
552.01 – Drept 

constituţional 
IV 

Cârnaţ Teodor, prof. univ., dr. 

hab. în drept 
f/r 

5. Popovici Cristina 
552.01 – Drept 

constituţional 
IV 

Cobăneanu Sergiu, prof. univ., 

dr. în drept 
f/r 

Departamentul Drept Privat 

6. Calmîc Vlada 553.01 – Drept civil IV 
Chibac Gheorghe, prof. univ., 

dr. în drept 
f/r 

Departamentul Drept Procedural 

7. Jimbei Ina 
553.03 – Drept procesual 

civil 
IV 

Cojuhari Alexandru, prof. 

univ., dr. hab. în drept 
f/r 

8. Dodica Serghei 

554.04 – Criminalistică, 

expertiză judiciară, 

investigaţii operative 

IV 
Roman Dumitru, conf. univ., 

dr. în drept 
f/r 

Departamentul Drept Penal 

9. Beţişor Adriana 
554.01 – Drept penal şi 

execuţional penal 
IV 

Eşanu Adriana, conf. univ., dr. 

în drept 
f/r 

Departamentul Drept Internaţional şi European 

10. Dorul Violeta 

553.06 – Drept 

internaţional şi european 

privat 

IV 
Cojocaru Violeta, prof. univ., 

dr. hab. în drept 
f/r 

Facultatea Istorie şi Filosofie 

Departamentul Istoria Românilor, Istorie Universală şi Arheologie  

11. 
Mereacre 

Victoria 

611.03 – Istorie 

universală (pe perioade) 
IV 

Tomuleţ Valentin, prof. univ., 

dr. hab. în istorie 
f/r 

12. Mischevca Ion 
611.03 – Istorie 

universală (pe perioade) 
IV 

Şarov Igor, conf. univ., dr. în 

istorie 
f/r 

13. Sîrbu  Mariana 613.01 - Arheologie IV 
Sava Eugen, conf. univ., dr. 

hab. în istorie 
f/r 

Departamentul Filosofie şi Antropologie 

14. Vrabie Victoria 
631.01 – Ontologie şi 

gnoseologie 
IV 

Saharneanu Eudochia, prof. 

univ., dr. hab. în filosofie 
f/r 

15. Barcari Dina 
631.04 – Filosofia ştiinţei 

şi tehnicii (pe domenii) 
IV 

Țapoc Vasile, prof. univ., dr. 

hab. în filosofie 
f/r 

Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării 

Departamentul Comunicare şi Teoria Informării 

16. Friptuleac Lilian 

572.02 – 

Infodocumentare; 

biblioteconomie şi ştiinţa 

informării 

IV 
Ţurcan Nelly, conf. univ., dr. 

hab. în sociologie 
f/r 
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Departamentul Teoria şi Practica Jurnalismului 

17. Tugarev Laura 
571.01 – Jurnalism şi 

procese mediatice 
IV 

Stepanov Georgeta, conf. 

univ., dr. hab. în șt. ale 

comunicării 

f/r 

Facultatea Limbi şi Literaturi Străine 

Departamentul Literatura Universală 

18. Tulbu Irina 
622.02  – Literatura 

universală şi comparată 
IV 

Pavlicenco Sergiu, prof. univ., 

dr. hab. în filologie 
f/r 

Departamentul Traducere, Interpretare și Lingvistică Aplicată 

19. Pleșca Galina 

621.04  – Lexicologie şi 

lexicografie; 

terminologie şi limbaje 

specializate; 

traductologie 

IV 
Axenti Eufrosinia, conf. univ., 

dr. în filologie 
f/r 

20. Sîtnic Ina 

621.04  – Lexicologie şi 

lexicografie; 

terminologie şi limbaje 

specializate; 

traductologie 

IV 
Zbanț Ludmila, prof. univ., dr. 

hab. în filologie 
f/r 

Facultatea Litere 

Departamentul Lingvistică Română și Știință Literară 

21. Coda Victoria 

621.01 – Lingvistică 

generală; filosofia 

limbajului; 

psiholingvistică; 

lingvistică informatizată 

IV 
Molea Viorica, conf. univ., dr. 

în filologie 
f/r 

22. Driga Ina 

621.01 – Lingvistică 

generală; filosofia 

limbajului; 

psiholingvistică; 

lingvistică informatizată 

IV 
Gherasim Alexandra, conf. 

univ., dr. în filologie 
f/r 

Facultatea Matematică şi Informatică 

Departamentul Matematică 

23. Gladei Anatolie 

112.03 – Cibernetica 

matematică şi cercetări 

operaţionale 

IV 
Hâncu Boris, conf. univ., dr. în 

şt. fizico-matematice 
f/r 

Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei 

24. Cotruţă Aida 
531.01 – Teoria generală 

a educaţiei 
IV 

Dandara Otilia, prof. univ., dr. 

hab. în pedagogie 
f/r 

25. Reaboi Viorica 
531.01 – Teoria generală 

a educaţiei 
IV 

Șevciuc Maia, conf. univ., dr. 

în pedagogie 
f/r 

26. Negruța Olga 
533.01 – Pedagogie 

universitară 
IV 

Guțu Vladimir, prof. univ., dr. 

hab. în pedagogie 
f/r 

27. Ionaşcu Ina 
533.03 – Pedagogia 

adulților 
IV 

Dandara Otilia, prof. univ., dr. 

hab. în pedagogie 
f/r 

Departamentul Psihologie  

28. Şaitan Viorica 
511.01 – Psihologie 

generală 
IV 

Cojocaru Natalia, conf. univ., 

dr. în psihologie 
f/r 

Facultatea Sociologie şi Asistenţă Socială  

Departamentul Sociologie și Asistenţă Socială  

29. 
Graur (Cecan) 

Olga 

542.01 – Teoria şi 

practica asistenţei sociale 
IV 

Bulgaru Maria, prof. univ., dr. 

hab. în filosofie 
f/r 

30. 

Chetrușca 

(Bulimestru) 

Alina 

541.02 -  Structură 

socială, instituţii şi 

procese sociale 

IV 
Milicenco Stela, conf. univ., dr. 

în sociologie 
f/r 
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Facultatea Ştiinţe Economice 

Departamentul Administrarea Afacerilor 

31. Bruc Iurie 

521.03 – Economie şi 

management în domeniul 

de activitate 

IV 
Jalencu Marian, conf. univ., 

dr. în economie 
f/r 

Departamentul Finanţe şi Bănci 

32. Secrieru Vasile 522.01 – Finanţe IV 
Ganea Victoria, prof. univ., dr. 

hab. în economie 
f/r 

Departamentul Economie, Marketing şi Turism 

33. Bradu Margareta 

521.01 – Teorie 

economică şi politici 

economice 

IV 
Șișcan Nadejda, prof. univ., dr. 

hab. în economie 
f/r 

 

Doctoranzi care îşi fac studiile în bază de contract contra plată – 33. 

 

L I S T A 

studenților-doctoranzi Universităţii de Stat din Moldova la 31.12.2017 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  

Școala Doctorală de Matematică și Știința Informației 

1. Tolmaci Evgheni 
121.03 - Programarea 

calculatoarelor 
III 

Prepeliță Aurelia, conf. univ., 

dr. în șt. fizico-matematice 
f/r 

2. Antohi Ionel 

112.03 – Cibernetică 

matematică și cercetări 

operaționale 

II 
Hâncu Boris , conf. univ., dr. 

în șt. fizico-matematice 
f/r 

3. Modrînga Andrei 

112.03 – Cibernetică 

matematică și cercetări 

operaționale 

II 

Cataranciuc Sergiu, prof. 

univ., dr. hab. în șt. fizico-

matematice 

f/r 

4. Cataranciuc Emil 

112.03 – Cibernetică 

matematică și cercetări 

operaționale 

I 
Hâncu Boris , conf. univ., dr. 

în șt. fizico-matematice 
f/r 

5. Beldiga Alexandr 
121.03 - Programarea 

calculatoarelor 
I 

Căpățână Gheorghe, prof. 

univ., dr. în tehnică 
zi 

6. 
Ghiță Vasilica 

Traiana 

121.03 - Programarea 

calculatoarelor 
I 

Căpățână Gheorghe, prof. 

univ., dr. în tehnică 
zi 

7. 
Vanovschi 

Alexandr 

121.03 - Programarea 

calculatoarelor 
I 

Prepeliță Aurelia, conf. univ., 

dr. în șt. fizico-matematice 
f/r 

Școala Doctorală de Științe Fizice și Inginerești 

8. Primac Vladimir 

122.03 – Modelare, 

metode matematice, 

produse program 

III 

Paladi Florentin, conf. univ., 

dr. hab. în șt. fizico-

matematice 

f/r 

9. Furtună Vadim 
134.01 – Fizica și 

tehnologia materialelor 
III 

Potlog Tamara, conf. univ., 

dr. în șt. fizico-matematice 
zi 

10. Malcoci Viorel 

232.02 – Tehnologii, 

produse și sisteme 

informaționale 

III 
Bragaru Tudor, conf. univ., 

dr. în economie 
f/r 

11. Eni Natalia 

122.03 – Modelare, 

metode matematice, 

produse program 

III 

Paladi Florentin, conf. univ., 

dr. hab. în șt. fizico-

matematice 

f/r 

12. Galaicu Valeriu 

232.02 – Tehnologii, 

produse și sisteme 

informaționale 

II 
Bragaru Tudor, conf. univ., 

dr. în economie 
f/r 
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Școala Doctorală de Științe Chimice 

13. Fuior Arcadie 
141.02 – Chimie 

coordinativă 
III 

Gulea Aurelian, prof. univ., 

dr. hab. în chimie 
zi 

14. Cebotari Radu 
145.01 – Chimie 

ecologică 
III 

Gonța Maria, prof. univ., dr. 

hab. În economie 
zi 

15. Rusnac Roman 
141.02 – Chimie 

coordinativă 
II 

Gulea Aurelian, prof. univ., 

dr. hab. în chimie 
zi 

16. Rusnac Anna 
141.02 – Chimie 

coordinativă 
II 

Gulea Aurelian, prof. univ., 

dr. hab. în chimie 
zi 

17. Usataia Irina 
141.02 – Chimie 

coordinativă 
II 

Gulea Aurelian, prof. univ., 

dr. hab. în chimie 
zi 

18. Sîrbu Elena 
145.01 – Chimie 

ecologică 
II 

Gonța Maria, prof. univ., dr. 

hab. În economie 
zi 

Școala Doctorală de Științe Biologice și Geonomice 

19. Nița Radu 
167.01 – Biotehnologie, 

bionanotehnologie 
III 

Leșanu Mihai, conf. univ., dr. 

în biologie 
zi 

20. Blidari Anton 155.01 – Pedologie II 
Jigău Gheorghe, conf. univ., 

dr. în biologie 
zi 

21. Borș Natalia 155.01 – Pedologie II 
Jigău Gheorghe, conf. univ., 

dr. în biologie 
f/r 

22. Ciobanu Eugeniu 166.01 – Ecologie  I 
Șalaru Victor, prof. univ., dr. 

hab. în biologie 
f/r 

Școala Doctorală de Psihologie și Științe ale Educației 

23. Pascari Rodica 
511.01 – Psihologie 

generală 
III 

Cojocaru Natalia, conf. univ., 

dr. în psihologie 
zi 

24. Butnari Nadejda 
531.01 – Teoria generală 

a educației 
III 

Bîrnaz Nina, conf. univ., dr. în 

pedagogie 
f/r 

25. Carauș Irina 
533.01 – Pedagogie 

universitară 
III 

Dandara Otilia, prof. univ., 

dr. hab. în pedagogie  
f/r 

26. Savva Marianna 
531.01 – Teoria generală 

a educației 
III 

Guțu Vladimir, prof. univ., dr. 

hab. În pedagogie 
f/r 

27. Bondarenco Olga 
511.01 – Psihologie 

generală 
II 

Tolstaia Svetlana, conf. univ., 

dr. în psihologie 
zi 

28. Botnari Irina 
511.01 – Psihologie 

generală 
II 

Potâng Angela, conf. univ., dr. 

în psihologie 
zi 

29. Doncenco Igor 
511.01 – Psihologie 

generală 
II 

Anțibor Liudmila, conf. univ., 

dr. în biologie 
zi 

30. Madan Oxana 
511.01 – Psihologie 

generală 
II 

Cojocaru Natalia, conf. univ., 

dr. în psihologie 
zi 

31. Postolati Ecaterina 
511.01 – Psihologie 

generală 
II 

Anțibor Liudmila, conf. univ., 

dr. în biologie 
zi 

32. Spînu Lilia 
531.01 – Teoria generală 

a educației 
II 

Guțu Vladimir, prof. univ., dr. 

hab. În pedagogie 
f/r 

33. Boghian Ioana 
531.01 – Teoria generală 

a educației 
II 

Guțu Vladimir, prof. univ., dr. 

hab. În pedagogie 
zi 

34. Scurtu Vitalie 
531.01 – Teoria generală 

a educației 
II 

Goraș-Postică Viorica, conf. 

univ., dr. hab. în pedagogie 
f/r 

35. Rață Lilian 
531.01 – Teoria generală 

a educației 
II 

Bîrnaz Nina, conf. univ., dr. în 

pedagogie 
f/r 

36. Ganea Eugenia 
531.01 – Teoria generală 

a educației 
II 

Bodrug-Lungu Valentina, 

conf. univ., dr. hab. în 

pedagogie 

f/r 

37. Bâlici Nadejda 

532.02 – Didactică 

şcolară pe trepte şi 

discipline de învăţămînt 

 

II 
Strah Lidia, conf. univ., dr. în 

pedagogie 
f/r 
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38. Covrova Anastasia 
511.01 – Psihologie 

generală 
I 

Anțibor Liudmila, conf. univ., 

dr. în biologie 
zi 

39. Curea Ion 
511.01 – Psihologie 

generală 
I 

Bolea Zinaida, conf. univ., dr. 

în psihologie 
zi 

40. Gabatiuc Natalia 
511.01 – Psihologie 

generală 
I 

Cojocaru Natalia, conf. univ., 

dr. în psihologie 
zi 

41. Graur Tatiana 
511.01 – Psihologie 

generală 
I 

Racu Jana, prof. univ., dr. 

hab. în psihologie 
zi 

42. Șișianu Anna 
511.01 – Psihologie 

generală 
I 

Potâng Angela, conf. univ., dr. 

în psihologie 
zi 

43. Tolmaci Irina 
511.01 – Psihologie 

generală 
I 

Racu Jana, prof. univ., dr. 

hab. în psihologie 
zi 

44. 
Vladu Anamaria 

Nicoleta 

511.01 – Psihologie 

generală 
I 

Tolstaia Svetlana, conf. univ., 

dr. în psihologie 
zi 

45. 
Iordăchescu 

Veaceslav 

531.01 – Teoria generală 

a educației 
I 

Goraș-Postică Viorica, conf. 

univ., dr. hab. în pedagogie 
f/r 

46. Munteanu Olesea 
531.01 – Teoria generală 

a educației 
I 

Goraș-Postică Viorica, conf. 

univ., dr. hab. în pedagogie 
f/r 

47. Bîrnaz Nina 
531.01 – Teoria generală 

a educației 
I 

Bîrnaz Nina, conf. univ., dr. în 

pedagogie 
f/r 

48. Drelinschi Vadim 
531.01 – Teoria generală 

a educației 
I 

Bodrug-Lungu Valentina, 

conf. univ., dr. hab. în 

pedagogie 

f/r 

49. 
Eremei-

Berezovschi Ana 

531.01 – Teoria generală 

a educației 
I 

Șevciuc Maia, conf. univ., dr. 

în pedagogie 
f/r 

50. Donțu Maria 
531.01 – Teoria generală 

a educației 
I 

Șevciuc Maia, conf. univ., dr. 

în pedagogie 
f/r 

51. Lupu Maria 
531.01 – Teoria generală 

a educației 
I 

Dandara Otilia, prof. univ., 

dr. hab. În pedagogie 
zi 

52. 
Șorodoc Oana 

Gabriela 

531.01 – Teoria generală 

a educației 
I 

Dandara Otilia, prof. univ., 

dr. hab. În pedagogie 
zi 

53. 
Lupușor Roxana 

Monica 

531.01 – Teoria generală 

a educației 
I 

Platon Carolina, prof. univ., 

dr. hab. În pedagogie 
zi 

54. Dutova Laurenția 

532.02 – Didactică 

şcolară pe trepte şi 

discipline de învăţămînt 

I 
Strah Lidia, conf. univ., dr. în 

pedagogie 
f/r 

Școala Doctorală de Științe Economice 

55. Gavrilaș Natalia 

521.01 – Teorie 

economică și politici 

economice 

III 
Hămuraru Maria, conf. univ., 

dr. în economie 
fr 

56. Mîrzac Ion 

521.01 – Teorie 

economică și politici 

economice 

III 
Hămuraru Maria, conf. univ., 

dr. în economie 
zi 

57. Moisa Svetlana 

521.02 – Economie 

mondială; relaţii 

economice internaţionale 

III 
Onofrei Alexandru, prof. 

univ., dr. hab. în economie 
fr 

58. Stefanco Natalia 

521.03 – Economie și 

management în domeniul 

de activitate 

III 
Verejan Nicolae, conf. univ., 

dr. în economie 
fr 

59. Garștea Ala 

521.03 – Economie și 

management în domeniul 

de activitate 

III 
Verejan Nicolae, conf. univ., 

dr. în economie 
fr 

60. Darii Ina 522.01 – Finanţe III 
Rotaru Lilia, conf. univ., dr. în 

economie 
fr 

61. Gavlițchi Chiril 522.01 – Finanţe III 
Caprian Iulia, conf. univ., dr. 

în economie 
zi 
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62. Vasiloi Lina 
522.02 – Contabilitate; 

audit; analiză economică 
III 

Dolghi Cristina, conf. univ., 

dr. în economie 
fr 

63. Petreanu Elena 
522.02 – Contabilitate; 

audit; analiză economică 
III 

Dolghi Cristina, conf. univ., 

dr. în economie 
fr 

64. Isac Daniel 522.01 – Finanţe III 
Ulian Galina, prof. univ., dr. 

hab. În economie 
zi 

65. Isac Liliana 522.01 – Finanţe III 
Ulian Galina, prof. univ., dr. 

hab. În economie 
zi 

66. 
Perdeleanu 

Margareta 

521.03 – Economie şi 

management în domeniul de 

activitate 

II 
Postică Maia, conf. univ., dr. 

în economie 
zi 

67. Popa Grigore 

521.03 – Economie şi 

management în domeniul de 

activitate 

II 
Jalencu Marian, conf. univ., 

dr. în economie 
f/r 

68. Bulimaga Tatiana 

521.03 – Economie şi 

management în domeniul de 

activitate 

II 
Scutaru Alexandru, conf. 

univ., dr. în economie 
f/r 

69. 
Gafița Virgil 

Octavian 

521.03 – Economie şi 

management în domeniul de 

activitate 

II 
Rusu Gheorghe, prof. univ., 

dr. hab. În economie 
zi 

70. Rusu Elena 522.01 – Finanțe II 
Cojocaru Maria, conf. univ., 

dr. în economie 
f/r 

71. Davîdov Cătălina 522.01 – Finanțe II 
Cojocaru Maria, conf. univ., 

dr. în economie 
f/r 

72. Țaranu Lilia 522.01 – Finanțe II 
Dragomir Liliana, conf. univ., 

dr. în economie 
f/r 

73. Șargu-Rusu Ina 522.01 – Finanțe II 
Ștefaniuc Olga, conf. univ., dr. 

în economie 
f/r 

74. Ungurean Dragoș 522.01 – Finanțe II 
Doga-Mîrzac Mariana, conf. 

univ., dr. hab. În economie 
f/r 

75. 
Costețchi-Jușca 

Oxana 

522.02 – Contabilitate; 

audit; analiză economică 
II 

Lușmanschi Galina, conf. 

univ., dr. în economie 
f/r 

76. 
Scacunova 

Liudmila 

522.02 – Contabilitate; 

audit; analiză economică 
II 

Lușmanschi Galina, conf. 

univ., dr. în economie 
f/r 

77. 
Gribincea 

Alexandru 

521.02 – Economie 

mondială; relaţii 

economice internaţionale 

I 
Castraveț Lucia, conf. univ., 

dr. în economie 
zi 

78. Guja Anatolie 

521.02 – Economie 

mondială; relaţii 

economice internaţionale 

I 
Onofrei Alexandru, prof. 

univ., dr. hab. în economie 
f/r 

79. Sivoconi Anastasia 

521.03 – Economie şi 

management în domeniul 

de activitate 

I 
Scutaru Alexandru, conf. 

univ., dr. în economie 
zi 

80. 
Răvdan Gabriela 

Alice 

521.03 – Economie şi 

management în domeniul 

de activitate 

I 
Mihăilă Svetlana, conf. univ., 

dr. în economie 
zi 

81. Covali Olga 522.01 – Finanţe I 
Caprian Iulia, conf. univ., dr. 

în economie 
f/r 

82. Cravcesco Cristina 522.01 – Finanțe I 
Ștefaniuc Olga, conf. univ., dr. 

în economie 
f/r 

83. Bogoi Maria 
522.02 – Contabilitate; 

audit; analiză economică 
I 

Lușmanschi Galina, conf. 

univ., dr. în economie 
f/r 

84. Lavrenciuc Lilia 
522.02 – Contabilitate; 

audit; analiză economică 
I 

Lușmanschi Galina, conf. 

univ., dr. în economie 
f/r 
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Școala Doctorală de Științe Sociale 

85. Cotilevici Violeta 

562.02 –Istoria relațiilor 

internaționale și politicii 

externe 

III 
Cebotari Svetlana, conf. univ., 

dr. în politologie 
zi 

86. Botnariuc Marina 
571.01 – Jurnalism şi 

procese mediatice 
III 

Stepanov Georgeta, conf. 

univ., dr. în politologie 
f/r 

87. Cozma Albina 
571.02 – Comunicare și 

relații publice 
III 

Dorogan Valentin, conf. univ., 

dr. în filologie 
f/r 

88. Tonjoc Angela 

561.01 – Teoria, 

metodologia şi istoria 

politologiei; instituţii şi 

procese politice 

III 
Moșneaga Valeriu, prof. univ., 

dr. hab. În politologie 
f/r 

89. Chira Aliona 
541.01 – Teoria și 

metodologia sociologiei 
II 

Oceretnîi Anastasia, conf. 

univ., dr. în sociologie 
fr 

90. Vladicescu Natalia 
541.01 – Teoria și 

metodologia sociologiei 
II 

Oceretnîi Anastasia, conf. 

univ., dr. în sociologie 
fr 

91. Vovc Liviu 

561.01 – Teoria, 

metodologia şi istoria 

politologiei; instituţii şi 

procese politice 

II 
Bencheci Diana, conf. univ., 

dr. în politologie 
zi 

92. Lebedinschi Cornel 

561.01 – Teoria, 

metodologia şi istoria 

politologiei; instituţii şi 

procese politice 

II 
Bencheci Diana, conf. univ., 

dr. în politologie 
fr 

93. Cosacovschi Chirill 

561.01 – Teoria, 

metodologia şi istoria 

politologiei; instituţii şi 

procese politice 

II 
Bencheci Diana, conf. univ., 

dr. în politologie 
fr 

94. Talmaci Anatolii 

561.01 – Teoria, 

metodologia şi istoria 

politologiei; instituţii şi 

procese politice 

II 
Turco Tatiana, conf. univ., dr. 

în politologie 
fr 

95. Mardari Violina 

561.01 – Teoria, 

metodologia şi istoria 

politologiei; instituţii şi 

procese politice 

II 
Turco Tatiana, conf. univ., dr. 

în politologie 
fr 

96. Talmazan Larisa 

561.01 – Teoria, 

metodologia şi istoria 

politologiei; instituţii şi 

procese politice 

II 
Turco Tatiana, conf. univ., dr. 

în politologie 
fr 

97. Tcaci Anatoli 

562.02 – Istoria relațiilor 

internaționale și politicii 

externe 

II 
Cebotari Svetlana, conf. univ., 

dr. în politologie 
zi 

98. 
Viziru-Stegărescu 

Ana 

571.01 – Jurnalism și 

procese mediatice 
II 

Stepanov Georgeta, conf. 

univ., dr. hab. în șt. ale 

comunicării 

fr 

99. Gugulan Maria 
571.01 – Jurnalism și 

procese mediatice 
II 

Stepanov Georgeta, conf. 

univ., dr. hab. în șt. ale 

comunicării 

zi 

100. Efros-Bujor Natalia 
571.02 – Comunicare și 

relații publice 
II 

Marin Constantin, prof. Univ., 

dr. Hab. În politologie 
fr 

101. Zaharia Anastasia 
541.01 – Teoria și 

metodologia sociologiei 
I 

Oceretnîi Anastasia, conf. 

univ., dr. în sociologie 
fr 

102. Erhan Reghina 

541.02 – Structură 

socială, instituții și 

procese sociale 

I 
Isac Oxana, conf. univ., dr. în 

sociologie 
fr 
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103. Pastuh Luminița 

541.02 – Structură 

socială, instituții și 

procese sociale 

I 
Bulgaru Maria, prof. univ., dr. 

hab. în filosofie 
fr 

104. Ionescu Ala 
542.01 – Teoria și 

practica asistenței sociale 
I 

Onofrei Aliona, conf. univ., dr. 

în filosofie 
fr 

105. Garbuz Olesea 

561.01 – Teoria, 

metodologia şi istoria 

politologiei; instituţii şi 

procese politice 

I 
Saca Victor, prof. univ., dr. 

hab. În politologie 
f/r 

106. Ciochină Simion 
571.02 – Comunicare și 

relații publice 
I 

Marin Constantin, prof. univ., 

dr. hab. în politologie 
fr 

Școala Doctorală de Istorie, Arheologie și Filosofie 

107. Balacan Olesea 
611.02 – Istoria 

românilor (pe perioade) 
III 

Dragnev Emil, conf. univ., dr. 

în istorie 
zi 

108. Chiosa Sergiu 
611.02 – Istoria 

românilor (pe perioade) 
III 

Dragnev Emil, conf. univ., dr. 

în istorie 
fr 

109. Cojocaru Victoria 
611.02 – Istoria 

românilor (pe perioade) 
III 

Pâslariuc Virgil, conf. univ., 

dr. în istorie 
zi 

110. 
Malacenco 

Alexandru 

611.02 – Istoria 

românilor (pe perioade) 
III 

Rotaru Liliana, conf. univ., dr. 

în istorie 
fr 

111. Baxan Angela 
611.03 – Istoria 

universală (pe perioade) 
III 

Șarov Igor, conf. univ., dr. în 

istorie 
fr 

112. Băbălău Vitalie 
611.03 – Istoria 

universală (pe perioade) 
III 

Șarov Igor, conf. univ., dr. în 

istorie 
fr 

113. Mistreanu Eugeniu 613.01 – Arheologie III 
Sava Eugen, conf. univ., dr. 

hab. în istorie 
fr 

114. Oscolcova Daria 
631.01 – Ontologie şi 

gnoseologie 
III 

Saharneanu Eudochia, prof. 

univ., dr. hab. în filosofie 
fr 

115. Maftei Vitalie 
631.02 – Filosofie 

istorică 
III 

Coandă Svetlana, conf. univ., 

dr. hab. în filosofie 
fr 

116. Moga Diana 
631.02 – Filosofie 

istorică 
III 

Coandă Svetlana, conf. univ., 

dr. hab. în filosofie 
fr 

117. Postolachi Viorel 
631.02 – Filosofie 

istorică 
III 

Caldare Dumitru, conf. univ., 

dr. hab. în filosofie 
fr 

118. Dumitraș Tatiana 
631.04 – Filosofia științei 

și tehnicii 
III 

Țapoc Vasile, prof. univ., dr. 

hab. în filosofie 
zi 

119. Ciachir Lilian 
611.02 – Istoria 

românilor (pe perioade) 
III 

Gumenîi Ion, conf. univ., dr. 

hab. în istorie 
zi 

120. Dan Radu 
611.02 – Istoria 

românilor (pe perioade) 
II 

Petrencu Anatol, prof. univ., 

dr. hab. în istorie 
zi 

121. Gheţan Alexandru 
611.02 – Istoria 

românilor (pe perioade) 
II 

Petrencu Anatol, prof. univ., 

dr. hab. în istorie 
zi 

122. Rusnac Rodion 
611.02 – Istoria 

românilor (pe perioade) 
II 

Petrencu Anatol, prof. univ., 

dr. hab. în istorie 
fr 

123. Dâmbu Ion 
611.02 – Istoria 

românilor (pe perioade) 
II 

Petrencu Anatol, prof. univ., 

dr. hab. în istorie 
zi 

124. Vlas Sabina 
611.02 – Istoria 

românilor (pe perioade) 
II 

Dragnev Emil, conf. univ., dr. 

în istorie 
zi 

125. Rusu Vasile 
611.02 – Istoria 

românilor (pe perioade) 
II 

Dragnev Emil, conf. univ., dr. 

în istorie 
fr 

126. Boţolin Sergiu 
611.02 – Istoria 

românilor (pe perioade) 
II 

Pâslariuc Virgil, conf. univ., 

dr. în istorie 
fr 

127. Iuraşco Elena 
611.02 – Istoria 

românilor (pe perioade) 
II 

Solomon Constantin, prof. 

univ., dr. hab. în politologie 
fr 

128. Sîrbu Costică 
631.01 - Ontologie şi 

gnoseologie 
II 

Bogatu Eugenia, conf. univ., 

dr. în filosofie 
zi 
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129. Rotaru Igor 
631.01 - Ontologie şi 

gnoseologie 
II 

Saharneanu Eudochia, prof. 

univ., dr. hab. în filosofie 
fr 

130. Chiriac Ana Maria 
611.02 – Istoria 

românilor (pe perioade) 
I 

Tomuleț Valentin, prof. univ., 

dr. hab. în istorie 
zi 

131. Gherman Vlada 
611.02 – Istoria 

românilor (pe perioade) 
I 

Rotaru Liliana, conf. univ., dr. 

în istorie 
zi 

132. Bubuioc Mariana 
611.02 – Istoria 

românilor (pe perioade) 
I 

Rotaru Liliana, conf. univ., dr. 

în istorie 
fr 

133. Revenco Marcel 
611.02 – Istoria 

românilor (pe perioade) 
I 

Eremia Ion, prof. univ., dr. 

hab. în istorie 
fr 

134. Vicol Petru 
611.02 – Istoria 

românilor (pe perioade) 
I 

Gumenîi Ion, conf. univ., dr. 

hab. în istorie 
fr 

135. Zinovii Maria 
611.02 – Istoria 

românilor (pe perioade) 
I 

Petrencu Anatol, prof. univ., 

dr. hab. în istorie 
fr 

136. Pașenciuc Natalia 613.01 – Arheologie I 
Matveev Sergiu, conf. univ., 

dr. în istorie 
fr 

137. Railean Cristina 
631.01 - Ontologie şi 

gnoseologie 
I 

Bogatu Eugenia, conf. univ., 

dr. în filosofie 
zi 

138. Duca Mihail 
631.01 - Ontologie şi 

gnoseologie 
I 

Bogatu Eugenia, conf. univ., 

dr. în filosofie 
fr 

139. Cebotari Iuliana 
631.01 - Ontologie şi 

gnoseologie 
I 

Saharneanu Eudochia, prof. 

univ., dr. hab. în filosofie 
fr 

Școala Doctorală de Studii Lingvistice și Literare 

140. Barcaru Victoria 

621.01 – Lingvistică 

generală; filosofia 

limbajului; 

psiholingvistică; 

lingvistică informatizată 

III 
Oglindă Emilia, conf. univ., 

dr. în filologie 
fr 

141. Antoci Cristina 

621.06 – Teoria textului; 

analiza discursului; 

stilistică 

III 
Condrea Iraida, prof. univ., 

dr. hab. În filologie 
fr 

142. Golomoz Evghenia 
622.01 – Literatura 

română 
III 

Cazacu Adriana, conf. univ., 

dr. în filologie 
zi 

143. Popovici Dorina 
622.01 – Literatura 

română 
III 

Țau Elena, conf. univ., dr. în 

filologie 
fr 

144. Soltan Doina 
622.01 – Literatura 

română 
III 

Cazacu Adriana, conf. univ., 

dr. în filologie 
fr 

145. Pleșca Ana 

621.06 – Teoria textului; 

analiza discursului; 

stilistică 

II 
Condrea Iraida, prof. univ., 

dr. hab. În filologie 
fr 

146. Saghin Cristina 

621.06 – Teoria textului; 

analiza discursului; 

stilistică 

II 
Molea Viorica, conf. univ., dr. 

în filologie 
zi 

147. Galamaga Olga 
622.01 – Literatura 

română 
II 

Cazacu Adriana, conf. univ., 

dr. în filologie 
zi 

148. Țurcan Zinaida 
622.01 – Literatura 

română 
II 

Cazacu Adriana, conf. univ., 

dr. în filologie 
fr 

149. Rotaru Irina 
622.01 – Literatura 

română 
II 

Țau Elena, conf. univ., dr. în 

filologie 
fr 

150. Brăguță Ecaterina 621.02 – Gramatică I 
Gherasim Alexandra, conf. 

univ., dr. în filologie 
zi 

151. Ciubotaru Galina 
621.05 – Semiotică; 

semantică; pragmatică 
I 

Cemârtan Claudia, conf. 

univ., dr. în filologie 
fr 

152. Ferafontov Ana 

621.06 – Teoria textului; 

analiza discursului; 

stilistică 

I 
Molea Viorica, conf. univ., dr. 

în filologie 
fr 
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Școala Doctorală Studii de Lingvistică Romano-germanică și literatură universală și comparată 

153. Iordan Corina 

621.04 – Lexicologie şi 

lexicografie; 

terminologie şi limbaje 

specializate; 

traductologie 

III 
Șaganean Gabriela, conf. 

univ., dr. în filologie 
zi 

154. Popa Victoria 

621.04 – Lexicologie şi 

lexicografie; 

terminologie şi limbaje 

specializate; 

traductologie 

III 
Grădinaru Angela, conf. univ., 

dr. în filologie 
zi 

155. Solovei Victoria 

621.04 – Lexicologie şi 

lexicografie; 

terminologie şi limbaje 

specializate; 

traductologie 

III 
Șaganean Gabriela, conf. 

univ., dr. în filologie 
zi 

156. Prisecari Valentina 

621.04 – Lexicologie şi 

lexicografie; 

terminologie şi limbaje 

specializate; 

traductologie 

III 
Zbanț Ludmila, conf. univ., dr. 

hab. în filologie 
zi 

157. Veste Lucia 

621.06 – Teoria textului; 

analiza discursului; 

stilistică 

III 
Guțu Ion, conf. univ., dr. în 

filologie 
zi 

158. Vreme Natalia 

621.04 – Lexicologie şi 

lexicografie; 

terminologie şi limbaje 

specializate; 

traductologie 

II 
Grădinaru Angela, conf. univ., 

dr. în filologie 
zi 

159. Chiriac Nona 

621.06 – Teoria textului; 

analiza discursului; 

stilistică 

II 
Guțu Ion, conf. univ., dr. în 

filologie 
zi 

160. Bantea Magdalina 

621.06 – Teoria textului; 

analiza discursului; 

stilistică 

II 
Guțu Ion, conf. univ., dr. în 

filologie 
zi 

161. Țeplic Tatiana 

621.03 – Fonetică şi 

fonologie; dialectologie; 

istoria limbii; 

sociolingvistică; 

etnolingvistică 

I 
Lifari Viorica, conf. univ., dr. 

în filologie 
zi 

162. Bobeică Galina 

621.04 – Lexicologie şi 

lexicografie; 

terminologie şi limbaje 

specializate; 

traductologie 

I 
Șaganean Gabriela, conf. 

univ., dr. în filologie 
zi 

163. 
Cerepanova 

Mariana 

621.04 – Lexicologie şi 

lexicografie; 

terminologie şi limbaje 

specializate; 

traductologie 

I 
Grădinaru Angela, conf. univ., 

dr. în filologie 
zi 

Școala Doctorală Studii de Științe Juridice 

164. Creciun Natalia 
551.01 – Teoria generală 

a dreptului 
III 

Negru Andrei, conf. univ., dr. 

hab. în drept 
zi 

165. Zaporojan Corina 

552.01 – Drept 

constituţional 

 

III 
Aramă Elena, prof. univ., dr. 

hab. în drept 
zi 
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166. Boico Mariana 

552.08 – Drept 

internațional și european 

public 

III 
Sîrcu Diana, conf. univ., dr. 

hab. în drept 
zi 

167. Levinte Iurie 

552.08 – Drept 

internațional și european 

public 

III 
Sîrcu Diana, conf. univ., dr. 

hab. în drept 
fr 

168. Obadă Constanța 553.01 – Drept civil III 
Băieșu Sergiu, prof. univ., dr. 

în drept 
fr 

169. Eni Artiom 
554.03 – Drept procesual 

penal 
III 

Roman Dumitru, conf. univ., 

dr. în drept 
zi 

170. Obadă Dumitru 
554.03 – Drept procesual 

penal 
III 

Dolea Igor, prof. univ., dr. 

hab. în drept 
fr 

171. Oganesean Armen 

554.04 – Criminalistică, 

expertiză judiciară, 

investigații operative 

III 
Gheorghiță Mihai, prof. univ., 

dr. hab. în drept 
fr 

172. Grumeza Diana 554.02 – Criminologie III 
Șavga Alina, conf. univ., dr. în 

drept 
zi 

173. Josanu Cristina 
551.01 – Teoria generală 

a dreptului 
II 

Negru Andrei, conf. univ., dr. 

hab. în drept 
zi 

174. Cristea Măndița 
552.02 – Drept 

administrativ 
II 

Cârnaț Teodor, prof. univ., dr. 

hab. în drept 
zi 

175. Cojocaru Violeta 
554.01 – Drept penal și 

execuțional penal 
II 

Manea Vladislav, conf. univ., 

dr. în drept 
fr 

176. Popenco Adrian 
554.01 – Drept penal și 

execuțional penal 
II 

Eșanu Adriana, conf. univ., dr. 

în drept 
fr 

177. 
Roșu Carmen-

Elena 

554.01 – Drept penal și 

execuțional penal 
II 

Dumneanu Ludmila, conf. 

univ., dr. în drept 
zi 

178. Roman Daniela 
554.01 – Drept penal și 

execuțional penal 
II 

Moraru Victor, prof. univ., dr. 

în drept 
zi 

179. Guceac Ion 
553.05 – Dreptul muncii 

și protecției sociale 
I 

Sadovei Nicolae, conf. univ., 

dr. hab. în drept 
fr 

 

Studenții-doctoranzi care îşi fac studiile în bază de contract contra plată – 84. 
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Forma 7.1.  

Anexă la Raportul de activitate al  

Universității de Stat din Moldova 

 

DATE  

privind deplasările şi stagiile cercetătorilor organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării peste hotare în anul 2017 

 
Nr. 

d/o 
Numele, prenumele, gradul şi 

titlul ştiinţific, 

anul naşterii 

Ţara, denumirea 

organizaţiei vizitate 

Scopul vizitei, contribuţia la 

realizarea activităţilor din 

cadrul proiectului (de 

indicat proiectul); 

contribuţia la realizarea 

activităţilor din cadrul 

organizaţiei 

Termenul 

deplasării 

1.  Palamarciuc Oleg, dr., cercet. 

ştiinţ. sup., a.n. 1985 

 

Or. Iaşi, România 

Universitatea 

„Al.I.Cuza” 

Realizarea obiectivelor din 

cadrul proiectului AUF 

23.01.2017 –  

21.02.2017 

2.  Bârsan Ana, dr., conf., 

cercet.ştiinţif. coord., univ. 

a.n. 1967 

Or. Porano, Italia,  

Institutul IBAF-CNR 

Stagiu de cercetare 

Pr. 15.817.05.02F 

28.02.2017 –  

07.03.2017 

3.  Palamarciuc Tatiana, dr., 

cercet. ştiinţ. sup., a.n. 1984 

Or. Iaşi, România 

Universitatea 

„Al.I.Cuza” 

Realizarea obiectivelor din 

cadrul proiectului AUF 

01.03.2017 –  

31.03.2017 

4.  Gulea Aurelian, academician, 

a.n.1946 

Geneva, Elveţia Participare la Salonul de 

Inventică, 

Pr. 15.817.02.24F 

27.03.2017 –  

03.04.2017 

5.  Palamarciuc Oleg, dr., cercet. 

ştiinţ. sup., 

a.n. 1985 

 

Or. Iaşi, România 

Inst-ul de Chimie 

Macromoleculară 

Petru-Poni 

Efectuarea unui şir de 

sinteze în sistem controlat 

al gazelor 

Pr. 15.817.02.28F 

31.03.2017 

6.  Lazari Alexandru, dr., a.n. 

1985 

Or. Braşov, România, 

Academia Forţelor 

Aeriene „Henri 

Coandă” 

Participare la conferinţa 

Societăţii de probabilităţi 

şi statistică 

Pr 16.80012.02.03F 

27.04.2017 –  

30.04.2017 

7.  Palamarciuc Tatiana, dr., 

cercet. ştiinţ. sup., a.n. 1984 

 

Or. Iaşi, România 

Universitatea 

„Al.I.Cuza” 

Realizarea activităţii de 

cercetare din cadrul 

programului de burse 

„Eugen Ionescu” 

 Proiectul AUF. 

03.04.2017 –  

30.06.2017 

8.  Gulea Aurelian, academician, 

a.n.1946 

Barcelona, Spania Participare la Salonul de 

Inventică, 

Pr. 16.00353.50.02.02A 

01.05.2017 – 

07. 05. 2017 

9.  Cocemasov Alexandr, 

dr.,c.ş.sup., a.n.1987 

Brînzari  Vladimir, dr., cerc. 

şt. coord., a.n.1954 

Isacova Calina, cerc. ştiinţif., 

a.n. 1983 

Odesa, Ucraina, 

Universit. Tehnică 

Naţională 

Particip. la Confer. Inter-lă 

MIET-2017, 

Pr. 15.817.02.29F 

21.05.2017 – 

27.05.2017 

10.  Palamarciuc Oleg, dr., 

cercet..şt.sup., a.n.1985 

Bordeaux, Franţa, 

CNRS – Centrul de 

Cercetări Ştiinţifice 

„Paul Pascal” 

Efectuarea cercetărilor 

ştiinţifice la utilaje 

moderne, 

AUF 

14.05.2017 – 

21.05.2017 

11.  Untila Dumitru,  cercet. şt., 

a.n. 1988 

Strasbourg, Franţa, 

Palais de La Musique 

et des Congrès: E-

MRS Spring Meeting 

2017 

Prezentarea rezultatelor 

ştiinţifice, obţinute în 

cadrul proiectului de 

cercetare 15.817.02.34A 

20.05.2017 – 

27.05.2017 
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12.  Covaliov Victor, dr., 

cercet..şt.coord., a.n. 1936 

Moscova, Rusia Participare la lucrările 

Salonului Internaţional de 

Invenţii şi Inovaţii din 

Moscova  Arhimede -2017, 

Pr.15.817.02.35A   

15.05.2017 –  

20.05.2017 

13.  Lazari Alexandru, doctor, 

cerc. şt. sup., a.n. 1985 

Botoşani, România, 

Societatea de Ştiinţe 

Matematice din 

România, filiala 

Botoşani 

Participarea la Conferinţa 

anuală a SSMR, 

Pr. 16.80012.02.03F 

11.05.2017 –  

14.05.2017 

14.  Bulimaga Tatiana, drd., şef 

secţie, a.n. 1973 

Thessaloniki, Grecia Participarea, în calitate de 

expert, la evenimentul 

„Workshop on The Role of 

Science / Technology 

Parks and Incubators in 

Innovation Ecosystems”, 

Comisia Europeană 

22.05.2017 – 

26.05.2017 

15.  Căpăţână Gheorghe, dr. ing., 

prof. univ., cerc. şt. coord., 

a.n. 1948 

Arad, România, 

Universitatea „Aurel 

Vlaicu” 

Familiarizarea cu 

cercetările efectuate în 

contextul Proiectului la 

Universitatea „Aurel 

Vlaicu” şi consolidarea 

colaborării ştiinţifice cu 

cercetătorii respectivi,  

Pr.15.817.02.38A 

17.05.2017 – 

20.05.2017 

16.  Bacalov Iurie, dr., şef LCŞ, 

a.n.1977 

Chiriţa Elena, dr., cerc. şt. 

coord., a.n.1976 

Para Iulian, drd., cerc. 

ştiinţif., a.n.1988 

Timişoara, România, 

Universitatea de 

Medicină şi Farmacie 

„Victor Babeş”, 

Societatea Română 

de Fiziologie 

Participarea la a 29-a 

Conferinţă Naţională a 

Societăţii Române de 

Fiziologie 

15.817.05.02F 

24.05.2017 – 

28.05.2017 

17.  Leşanu Mihail, decan, dr., 

conf. univ., a.n.1961 

Bucureşti, România, 

Universitatea de 

Ştiinţe Agronomice şi 

Medicină Veterinară 

Participare la lucrările 

Conferinţei Internaţionale 

15.817.05.02F 

07.06.2017 –  

10.06.2017 

18.  Palamarciuc Oleg, dr., cerc. 

şt. sup., a.n.1985 

Palamarciuc Tatiana, dr., 

cerc. şt. sup., a.n.1984 

Stratulat Elena, dr., cerc. şt. 

sup., a.n. 1975 

Kiev, Ucraina, 

Universitatea 

Naţională „Тарас 

Шевченко” 

Participare la Conferinţa 

Internaţională de Chimie 

anorganică 

16.819.02.02F, 

15.817.02.28F, 

16.80012.02.12F 

05.06.2017 – 

09.06.2017 

 

 

 

19.  Paladi Florentin, dr. hab, 

prof. univ, prorector, 

a.n.1971 

Baltag Ana, ing. coord. 

a.n.1992 

Ţurcanu Cristina, metodist 

cat.I,  a.n.1981 

Savva Marianna, ing. coord. 

a.n.1990 

Bulimaga Tatiana, şef secţie, 

a.n.1973 

Creţu Raisa, şef secţie, 

a.n.1959 

Iaşi România, la 

Universitatea „Al.I. 

Cuza”, Staţiunea 

biologică marină 

„I.Borcea” de la 

Agigea 

Conlucrare cu partenerii de 

proiect în vederea stabilirii 

variabilelor proiectului. 

Vizită de studiu, activităţi 

comune prevăzute în 

proiect, 

16.80013.0807.23/Ro 

05.06.2017 – 

09.06.2017 

20.  Jigău Gheorghe, dr., conf. 

univ., şef. LCŞ, a.n.1952 

Blidari Anton, drd, cerc. şt., 

Iaşi, România, 

Universitatea „Al. I. 

Cuza” 

Participare la Simpozionul 

Internaţional „Mediul 

actual şi Dezvoltarea 

02.06.2017 – 

03.06.2017 
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a.n.1983 durabilă”, 15.817.02.36A 

21.  Jigău Gheorghe, dr., conf. 

univ., şef. LCŞ, a.n.1952 

 

Bucureşti, România, 

la Universitatea de 

Ştiinţe Agronomice şi 

Medicină Veterinară 

Participare la lucrările 

Simpozionului 

Internaţional Agriculture 

for Life – Life for 

Agriculture, 

15.817.02.36A 

07.06.2017 –  

10.06.2017 

22.  Gorceac Leonid, dr., cercet. 

ştiinţif. coord., a.n.1942 

Bulimaga Tatiana, drd., şef 

secţie, a.n.1973 

Baltag Ana, ing. coord., 

a.n.1992 

Jalencu Marian, dr., conf. 

univ., şef Dep., a.n.1970 

Iaşi, România, 

Universitatea „Al. I. 

Cuza” 

Activităţi în cadrul 

proiectului bilateral MD-

RO nr. 

16.80013.0807.23/Ro; 

diseminarea rezultatelor 

proiectului în cadrul 

Salonului Internaţional de 

Invenţii   „Inventica – 

2017”. 

 

27.06.2017 – 

01.07.2017 

23.  Palamarciuc Oleg, dr., a.n. 

1985 

 

Or. Iaşi, România 

Universitatea 

„Al.I.Cuza” 

Activităţi de cercetare 

16.819.02.02F 

26.06.2017 – 

27.06.2017 

24.  Sîrbu Parascovia, dr., conf. 

univ., a.n. 1959 

Kiev, Ucraina, 

Universitatea 

Naţională „Тарас 

Шевченко” 

Participare la Conferinţa a 

11-a Internaţională de 

Algebră, dedicată 

aniversării a 75-a a prof. 

V.V. Kirichenko 

15.817.02.26F 

02.07.2017 – 

05.07.2017 

25.  Chetruş Petru, 

dr.,conf.univ.,a.n.1944 

Cernăuţi, Ucraina,  

Universitatea de Stat 

din Cernăuţi 

Participare la Conferinţa 

Internaţională NANO-

2017 

15.817.02.34A 

22.08.2017 – 

27.08.2017 

26.  Bulimaga Tatiana, şef 

secţie,drd., a.n.1973 

Creţu Raisa, şef secţie, 

a.n.1959 

Jalencu Marian, dr., conf. 

univ., şef Dep., a.n.1970 

Balmuş Andone Mihaela, 

lector universitar,a.n. 1974 

Cluj-Napoca, 

România, Liberty 

Technology Park Cluj 

Schimb de experienţă şi 

colaborare în vederea 

dezvoltării Reţelei de 

mentorat şi stabilirii 

contractelor de colaborare, 

16.80013.0807.23/Ro 

23.07.2017 – 

29.07.2017 

27.  Isacova Calina, cercet. 

ştiinţif., a.n. 1983 

 

Yogyakarta, 

Indonesia, 

Department of 

Physics, Faculty of 

Mathematics and 

Natural Sciences, 

Universitas Gadjah 

Mada 

Schimb de experienţă cu 

fizicienii din alte ţări şi 

discuţii privind rezultatele 

ştiinţifice obţinute în 

cadrul proiectului 

15.817.02.29F.  

14.07.2017 –  

25.07.2017 

28.  Paladi Florentin, dr. hab, 

prof. univ, prorector, a.n. 

1971 

Vatavu Sergiu, dr.conf, şef 

Depart. a.n. 1977 

 

Bucureşti, Măgurele, 

România, la 

Universitateadin 

Bucureşti, clusterul 

MHTC 

Semnarea acordului de 

colaborare cu Facultatea de 

Fizică a Universităţii din 

Bucureşti, discutarea 

aspectelor colaborării 

ştiinţifice între Instituitul 

de Cercetare şi Inovare – 

USM şi centrele de 

cercetare ale Universităţii 

din Bucureşti şi Măgurele, 

inclusiv clusterul de 

29.09.2017 – 

29.09.2017 
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cercetare şi inovare 

MHTC, 

15.817.02.29F, 

15.817.02.34A 

29.  Lungu Alexandru, dr. hab., 

cercet. ştiinţif. coord., a.n. 

1949 

Iaşi, România Participare la Conferinţa 

ştiinţifică Internaţională 

CAIM-2017 

15.817.02.26F 

14.09.2017 – 

18.09.2017 

30.  Lazari Alexandru, 

dr.,cerc.şt.sup., a.n. 1985 

Grigoriu Nicolae, 

dr.,cercet.şt. a.n.1988 

Buzatu Radu, dr., 

cerc.şt.stag., a.n.1989 

Iaşi, România 

Universitatea 

„Al.I.Cuza” 

Participare la Conferinţa 

ştiinţifică Internaţională 

CAIM-2017 

16.80012.02.03F 

14.09.2017 – 

17.09.2017 

31.  Palamarciuc Oleg, dr., cerc. 

şt. sup., a.n. 1985 

 

Or. Iaşi, România 

Universitatea 

„Al.I.Cuza” 

Realizarea obiectivelor 

proiectului „Dezvoltarea 

capacităţilor de cercetare 

în Republica Moldova”, 

finanţat de AUF. 

 

06.09.2017 –  

06.10.2017 

32.  Bulimaga Tatiana, şef secţie, 

drd.,a.n.1973 

Trieste, Italia Participarea, în calitate de 

expert, la evenimentul 

„Workshop on Proof of 

Concept (PoC) in South 

Eastern Europe”, 

Comisia Europeană 

 

20.09.2017 – 

23.09.2017 

33.  Covaliov Victor, dr., 

cercet..şt.coord., a.n.1936 

Bobeică Valentin,  dr.hab.,, 

cerc. şt. sup., a.n. 1947 

 

Bucureşti, România, 

Institutul INCDCP - 

ICECHIM 

Participare la Conferinţa 

Internaţională RICCE, 

16.80013.5807.11/Ro 

05.09.2017 – 

10.09.2017 

34.  Tkacenko Alexandra, dr., 

conf. univ., cercet. şt. sup., 

a.n. 1961 

Novac Ludmila,  dr., conf. 

univ.,cerc. şt.sup., a.n. 1978 

 

Iaşi, România 

Universitatea 

„Al.I.Cuza” 

Participare la Conferinţa 

ştiinţifică Internaţională 

CAIM-2017 

15.817.02.37A 

14.09.2017 – 

17.09.2017 

35.  Cucu Ivan, cercet. ştiinţif. 

sup., a.n. 1961 

Iaşi, România 

Universitatea 

„Al.I.Cuza” 

Participare la Conferinţa 

ştiinţifică Internaţională 

CAIM-2017 

15.817.02.37A 

14.09.2017 – 

17.09.2017 

36.  Covaliov Victor, dr., 

cercet..şt.coord., a.n.1936 

 

Varşovia, Polonia, 

Universitatea 

Politehnică  

Participare şi prezentare a 

4 postere la al XI-lea Salon 

Internaţional de Invenţii, 

Inovaţii şi Transfer 

Tehnologic – IWIS-2017, 

participarea în lucrările 

juriului Internaţional,  

15.817.02.35A 

08.10.2017 –  

12.10.2017 

37.  Gonţa Maria, dr.hab., 

prof.univ., 

Bucureşti, România, 

Institutul ECOIND 

Participării la Simpozionul 

Internaţional „Mediul şi 

Industria”, 

15.817.02.35A 

26.09.2017 – 

30.09.2017 

38.  Furtună Vadim, 

drd.,cercet.şt. stagiar,  

a.n.1989 

or. Bacău, România, 

Universitatea Vasile 

Alecsandri 

Participare la Conferinţa 

Internaţională „PLUMEE-

2017”, 15.817.02.39A 

19.10.2017 –  

21.10.2017 
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39.  Jigău Gheorghe, dr., conf.,  

universitar, şef. LCŞ, 

a.n.1952 

Blidari Anton, cerc. şt.,a.n. 

1983 

Gatman Gheorghe, inginer 

cat.I, a.n. 1990 

Iaşi, România Participare la lucrările 

Seminarului Ştiinţific 

Internaţional „Dmitrie 

Cantemir”, 15.817.02.36A, 

contract economic 

3C/2017, contract 

economic 2C/2017 

13.10.2017 – 

14.10.2017 

40.  Palamarciuc Oleg, dr., cerc. 

şt. sup., 

a.n. 1985 

Palamarciuc Tatiana, dr., 

cerc. şt. sup., 

a.n. 1984 

Dîru Mariana, dr., lector 

sup.,a.n.1980 

Stratulat Elena, dr., lector 

sup.,a.n.1975 

Sârbu Angela, cerc. şt., 

a.n.1971 

Iaşi, România 

Universitatea 

„Al.I.Cuza” 

Participare la Conferinţa 

Facultăţii de Chimie 

consacrată Zilelor 

Universităţii, 

15.817.02.28F, 

16.80012.02.12F  

 

27.10.2017 

41.  Crivoi  Aurelia, dr.hab., prof. 

univ., a.n.1946 

Leşanu  Mihail,  dr., conf. 

univ., decan, a.n.1961 

Bacău, România, 

Universitatea „Vasile 

Alecsandri” 

Participare la 

Simpozionului ştiinţific 

Ecologia şi Protecţia 

Ecosistemelor, 

15.817.05.02F 

02.11.2017 – 

05.11.2017 

42.  Covaliov Victor, dr., 

cercet..şt.coord., a.n.1936 

Bobeică Valentin,  dr.hab.,, 

cerc. şt. sup.,a.n.1947 

Bucureşti, România Participare la Conferinţa 

Internaţională Priochim-

2017, 

16.80013.5807.11/Ro 

24.10.2017 – 

28.10.2017 

43.  Palamarciuc Oleg, dr., cerc. 

şt. sup., 

a.n. 1985 

 

Bordeaux, Franţa, 

CNRS – Centrul de 

Cercetări Ştiinţifice 

„Paul Pascal” 

Efectuarea cercetărilor, 

16.819.02.02F 

01.11.2017 –  

30.11.2017 

44.  Mocanu Larisa, 

cercet..ştiinţif. a.n. 1986 

Bucureşti, România, 

Universitatea 

Politehnică 

Participare la Simpozionul 

Internaţional „Priorităţile 

Chimiei pentru o 

dezvoltare Durabillă – 

PRIOCHEM, 

15.817.02.35A 

24.10.2017 –  

27.10.2017 

45.  Jigău Gheorghe, dr., conf. 

univ., şef. LCŞ, a.n.1952 

 

Bacău, România Participare la conferinţa 

„Ecologie şi protecţia 

ecosistemelor”, contract 

economic 3C/2017 

02.11.2017 –  

05.11.2017 

46.  Lazari Alexandru, 

dr.,cerc.şt.sup. a.n.1985 

 

Iaşi, România 

Universitatea Tehnică 

„Gheorghe Asachi” 

Participare la Conferinţa 

ştiinţifică Internaţională de 

matematică pură şi aplicată 

APM-2017, 

16.80012.02.03F 

01.11.2017 –  

05.11.2017 

47.  Bîrsan Ana, dr., conf.univ., 

cerc. ştiinţ. coord., a.n.1967 

Bacău, România, 

Universitatea „Vasile 

Alecsandri” 

Participare la 

Simpozionului ştiinţific 

Ecologia şi Protecţia 

Ecosistemelor, 

15.817.05.02F 

02.11.2017 – 

05.11.2017 

48.  Şalaru Victor, dr. hab., prof. 

univ., şef LCŞ, a.n.1960 

Dobrojan  Sergiu, dr., cercet. 

ştiinţif.coord., a.n.1984 

Dobrojan  Galina,  magistru, 

Iaşi, România 

Universitatea 

„Al.I.Cuza” 

Consultări asupra 

problemelor taxonomice a 

algoflorei edafice. Crearea 

unor relaţii de colaborare 

ştiinţifică reciprocă şi 

22.11.2017 – 

25.11.2017 
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cercet. ştiinţif., a.n.1987 

 

ulterior participarea în 

comun la unele proiecte 

internaţionale de cercetare 

ştiinţifică în domeniul 

algologiei,  

15.817.02.36A, 

16.819.50.04A 

49.  Bulimaga Tatiana, drd., şef 

secţie,  

a.n. 1973 

Iaşi, România 

Universitatea 

„Al.I.Cuza”, Braşov 

Activităţi în cadrul 

proiectului şi participare la 

Conferinţa Internaţională 

„The 13
th 

Internaţional 

Conference of the SEA 

events”, 

16.80013.0807.23/Ro 

16.11.2017 – 

20.11.2017 

50.  Baltag Ana, a.n.1992 

Ţurcanu Cristina, a.n.1981 

Savva Marianna, a.n.1990 

Bulimaga Tatiana, a.n. 1973 

Spînu Lilia, a.n. 1975 

Creţu Raisa, a.n. 1959 

Jalencu Marian, dr., conf. 

univ., a.n.1970 

Iaşi, România 

Universitatea 

„Al.I.Cuza” 

Analiza şi sistematizarea 

rezultatelor ştiinţifice 

obţinute în cadrul 

proiectului bilateral 

16.80013.0807.23/Ro 

„Instrumente manageriale 

şi informaţionale pentru 

stimularea cercetării în 

universităţi” în anul 2017. 

Elaborarea raportului 

anual. 

23.11.2017 – 

25.11.2017 

51.  Cataranciuc Sergiu, dr.hab., 

prof. univ., a.n.1957 

Moscova, Federaţia 

Rusă, Universitatea 

de Stat 

„M.V.Lomonosov”  

 

Participare la Seminarul 

ştiinţific de optimizare 

discretă. Stabilirea unor 

legături de colaborare 

didactico-ştiinţifică, 

15.817.02.37A 

13.12.2017 – 

17.12.2017 

52.  Palamarciuc Tatiana, dr., 

cerc. şt. sup.,  

a.n. 1984 

 

Or. Iaşi, România 

Universitatea 

„Al.I.Cuza” 

Efectuarea sintezelor în 

sisteme anaerobe 

15.817.02.28F, 

16.80012.02.12F  

15.12.2017 – 

19.12.2017 

53.  Damian Florin, dr., conf. 

univ., a.n.1963 

Moscova, Federaţia 

Rusă, Universitatea 

de Stat 

„M.V.Lomonosov”, 

Instit. De Matematică 

„Steklov”  

Participare la conferinţe, 

15.817.02.26F 

14.12.2017 – 

23.12.2017 

54.  Gulea Aurelian, academician, 

a.n.1946 

Bucureşti, România, 

Universitate 

Pentru a discuta unele 

rezultate ştiinţifice şi a 

efectua o serie de 

măsurători, 15.817.02.24F 

15.12.2017 – 

16.12.2017 

55.  Guţu Valeriu, dr., conf. univ., 

a.n. 1956 

Moscova, Federaţia 

Rusă 

Participare la Conferinţa 

Internaţională 

„Contemporary 

Mathematics”, 

15.817.02.26F 

17.12.2017 – 

23.12.2017 

56.  Gumenâi Ion, dr.hab., 

a.n. 1972 

Bucureşti, România, 

Biblioteca Univer. 

Din Bucureşti, 

Bibliot. Academiei 

Române 

Efectuarea cercetărilor, 

Pr. 15.817.06.22F 

01.05.2017 – 

05.05.2017 

57.  Cojocari Ludmila, 

dr.,conf.univ., cercet.şt. 

Bruxelles, Belgia Participare  la 

Simpozionului European al 

06.06.2017 – 

09.06.2017 
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superior, 

a.n. 1970 

Instituţiilor în domeniul 

memoriei şi comemorărilor 

europene „Violence in the 

20th-century European 

history: commemorating, 

documenting, educating”, 

Pr. 17.00419.06,01F 

58.  Cojocari Ludmila, 

dr.,conf.univ., cercet. şt. sup., 

a.n. 1970 

Botoşani, România Prezentare de carte seria 

„Arhivele memoriei”, 

vol.I-III, 2017 şi conferinţa 

publică „Strategii de 

supravieţuire şi probleme 

de reintegrare socială în 

memoriile victimelor 

regimului totalitar-

comunist din RSS 

Moldovenească” în cadrul 

vizitei la Memorialul 

Ipoteşti Centrul Naţional 

de Studii „Mihai 

Eminescu” 

17.00419.06.01F 

03.06.2017 – 

04.06.2017 

59.  Cojocari Ludmila, 

dr.,conf.univ., cercet. şt. sup., 

a.n.1970 

Iaşi, România Participare la Seminar 

17.00419.06.01F 

11.06.2017 – 

14.06.2017 

60.  Cojocari Ludmila, 

dr.,conf.univ., cercet. şt. sup., 

a.n.1970 

Iaşi, România Participare la Simpozionul 

naţional „Memoralistica 

românească între 

documentul istoric şi 

obiectul estetic (ediţia a 

treia), 

17.00419.06.01F 

21.06.2017 – 

24.06.2017 

61.  Cojocari Ludmila, 

dr.,conf.univ., cercet. şt. sup., 

a.n.1970 

Sibiu, România, 

Muzeul Naţional 

Brukenthal 

Participare la Simpozionul 

naţional „Istoria culturală 

şi patrimoniul” 

17.00419.06.01F 

28.06.2017 – 

01.07.2017 

62.  Condrea Iraida, dr. hab., prof. 

Univ., a.n.1949 

Iaşi, România, 

Biblioteca Centrală 

Universitară „M. 

Eminescu”, Bibl. 

Academiei Române 

Documentare, 

15.817.06.07A 

18.12.2017 – 

22.12.2017 

63.  DANDARA OTILIA 

Doctor habilitat, profesor, 

a.n. 1965 

Germania, 

Universitatea Siegen 

Studierea bazei 

conceptuale de elaborare a 

curriculumului din 

perspectiva învățământului 

bazat pe probleme (metoda 

proiectelor) 

Activități de formare  în 

cadrul proiectului PBLMD 

27.03.2017- 

8.04.2017 

2017 

 

64.  DANDARA OTILIA 

Doctor habilitat, profesor, 

a.n. 1965 

Suedia,  

Stocholm, 

Royal Institute of 

Technology 

Cunoașterea reperelor 

metodologice și a 

condițiilor de realizare a 

învățământului superior 

prin intermediul 

proiectelor, 

Activități de formare  în 

cadrul proiectului PBLMD 

9.10.2017 –  

21.10.2017 
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65.  GORAȘ-POSTICĂ V.  

dr.hab. prof.univ.interim., 

1965 

Finlanda, diferite 

tipuri de instituții de 

învățământ, inclusiv 

Ministerul Educației 

Vizită de studiu, intitulată 

”Sistemul educațional 

finlandez: practici pozitive 

din instituții publice și 

asociative” 

Scopul: a cunoaște esența 

performanțelor finlandeze 

la toate treptele de 

învățământ, inclusiv în 

universități și legătura 

acestora cu piața muncii 

11-15 

decembrie, 

2017 

66.  GORAȘ-POSTICĂ V. 

,dr.hab. prof.univ.interim., 

1965 

Cehia, Ministerul 

Educației, Tineretului 

și Sportului din Praga 

Participare la Al optulea 

Forum al Consiliului 

Europei : Cadrul European 

al Competențelor  Culturii 

Civice: provocări în 

procesul de implementare 

25-27 

octombrie, 

2017 

67.  GORAȘ-POSTICĂ V.  

dr.hab. prof.univ.interim., 

1965 

Cehia, Școala de vară 

cercetătorilor 

americani și est 

europeni, stagiari la 

Wheaton College, 

SUA  

Cursul de management al 

dezvoltării personale: Cum 

să ne menținem 

verticalitatea și valorile 

moral spirituale prin 

provocările lumii 

contemporane 

29 iulie – 5 

august  

68.  GORAȘ-POSTICĂ V.  

dr.hab. prof.univ.interim., 

1965 

Ucraina, Kiev, 

Complexul turistic 

Satul Ucrainean 

Școala de vară membrilor 

GPPAC ”Educație pentru 

pace: provocări și 

perspective regionale și 

internaționale” 

10-14 iunie, 

2017 

69.  GORAȘ-POSTICĂ V. 

dr.hab. prof.univ.interim., 

1965 

Polonia, 

Universitatea din 

Opole, Facultatea de 

Științe Politice și 

Educație Civică 

Scop: Cercetare și predarea 

cursurilor despre 

experiența Moldovei în 

domeniul predării-învățării 

educației civice ca 

disciplină obligatorie, dar 

și a altor discipline 

opționale care contribuie la 

dezvoltarea culturii civice 

8-15 mai, 

2017 

70.  GORAȘ-POSTICĂ V. 

dr.hab. prof.univ.interim., 

1965 

Serbia, Universitatea 

din Belgrad 

Scop: Participare la 

lansarea celui de al treilea 

Raport Global în Educația 

Adulților, GRALE 3, 

prezentarea situației din 

Republica Moldova la 

capitolul dat 

26-27 

ianuarie,2017 

71.  ŞEVCIUC M., dr.ped., 

conf.univ., 1969 

România, Suceava, 

Universitatea „Ştefan 

cel Mare” 

Participare la Simpozionul 

„Promoting Social 

Inclusion and Wellbeing 

for Families of Children 

with Special Needs” 

19.10–20.10, 

2017. 

72.  GUŢU VL. dr.hab. 

prof.univ., 1953 

România, Bucureşti Participare la seminar 

comun cu Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării din 

România şi Ministerul 

Educaţiei, Culturii şi 

Cercetării, Republica 

Moldova 

18,12,2017 
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73.  Cojocaru Natalia, dr., conf. 

univ., cerc. şt. coord., a.n. 

1975 

Corint, GRECIA, 

Universitatea 

Peloponnese 

Prezentarea, diseminarea şi 

publicarea rezultatelor 

cercetării, 15.817.06.06A 

25.05.2017 – 

28.05.2017 

74.  Moşneaga Valeriu, dr. hab., 

prof. univ., a.n.1948 

Praga, Cehia, 

Universitatea Karlov 

Colaborare ştiinţifică, 

negocieri de proiecte 

comune în domeniul 

migraţiilor, 

15.817.06.21F 

22.10.2017 – 

27.10.2017 

75.  Moşneaga Gheorghe, cercet. 

ştiinţif., a.n. 1990 

Trnava, Slovacia, 

Universitatea 

Sfinţilor Chiril şi 

Metodie  

Pentru participare la un 

seminar-training în 

domeniul politicilor 

migraţionale şi diasporei, 

15.817.06.21F 

13.11.2017 – 

16.11.2017 

 

 

Forma 7.2.  
DATE 

privind vizitele savanţilor şi specialiştilor de peste hotare în anul 2017 

 

Nr. 

d/o 

Numele, prenumele, 

gradul şi titlul 

ştiinţific, 

ale savantului 

Ţara şi denumirea 

organizaţiei în care 

activează savantul 

Scopul vizitei. Descrierea 

succintă a activităţilor 

(realizarea proiectelor  

comune,  stagiu, 

participări la manifestări 

ştiinţifice) 

Termenul 

vizitei 

1.  Galan, Ana-Maria, dr. 

în chimie 

Enascuta Cristina-

Emanuela, dr. în chimie 

  

România, București,  

Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare în 

Chimie ți Petrochimie 

ICECHIM 

Participarea la Conferința 

Internațională Chimie 

Ecologică EEC 2017, 

Chișinău, Moldova, 

prezentare orală 

01.03-03.03. 

2017 

2.  Velea Sanda, dr. în 

chimie, eng. 

Galan, Ana-Maria, dr. 

în chimie 

 

România, București,  

Institutul ICECHIM 

Vizita la USM, discutarea 

activităților în cadrul 

proiectului bilateral Moldo-

Român cu cifrul  

16.80013.5807.11/Ro, vizita 

la stația de biogas Fârlădeni, 

Moldova 

02.11-

04.11.2017 

3.  Sébastien Floquet,  

prof. univ. 

Franța 

 

Coordonarea planurilor 

colaborării și participarea la 

Infoinvent 2017 

Noiembrie 

2017 

4.  Ovidiu Bagdasar, dr, 

prof. univ. 

Universitatea din  Derby, 

Marea Britanie 

A prezentat comunicarea 

Complex recurrent 

sequences: techniques, 

patterns and conjectures 

12-15 

octombrie 

2017 

5.  FILIP Florin Gheorghe, 

Academician, Membru 

de Onoare al AȘM, 

Profesor universitar, 

doctor inginer 

Academia Română  

Invitația USM 

 

9-11 

noiembrie 

2017 

6.  BĂLAȘ Valentina 

Emilia, Profesor 

universitar, 

doctor inginer  

Universitatea ”Aurel 

Vlaicu” din Arad 

Invitația USM 9-11 

noiembrie 

2017 

7.  BĂLAȘ Marius, 

Profesor universitar, 

doctor inginer 

Universitatea ”Aurel 

Vlaicu” din Arad 

Invitația USM 9-11 

noiembrie 

2017 
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8.  Chris Fender, MS 

Director OTMIR 

USA, Office of 

Technology Management 

and Industry Relations 

University of Missouri 

Participări la manifestări 

ştiinţifice 

 

 

3-6 octombrie, 

2017 

9.  Stiven del Vitt SUA, universitatea din 

Washington 

Inițierea activităților în 

scopul creării forumului 

agricultorilor 

20-25.10.2017 

10.  Rusu Teodor România, Cluj-Napoca, 

Universitatea de Științe 

agricole și medicină 

veterinară  

Inițierea activităților în 

comun în studiul metodelor 

de sechestrare a carbonului 

6-9.09.2017 

11.  Antohe Ştefan, dr. Prof. 

univ., decan al facultăţii 

de Fizică 

România, Universitatea 

Bucureşti 

Formarea bazei de 

colaborare la nivel 

ştiinţifico-didactic dintre 

USM (Facultatea de Fizică 

şi Inginerie) şi UB 

(Facultatea de Fizică) 

01-01.12.2017 

12.  Cotov Vladimir, dr. 

hab., prof. univ, 

Belorusia, univ. De stat 

din Minsc 

Prezentarea rezultatelor la 

seminarul departamentului 

martie, 2017 

13.  Pasquale Daponte, dr.h, 

prof. 

Universitatea SANNIO, 

Italia 

Participarea la Saptămâna 

Inovării și a Transferulu 

Tehnologic 

03-06 

octombrie 

14.  Aurel Pui România, UAIC Ședință comună pentru 

formarea unui consorțium 

pentru participare în 

proiecte internaționale 

03.09.17-

06.09.17 

15.  Rodolphe Clerac Franța, Bordeaux, Centre 

de Recherche Paul Pascal 

Ședință comună pentru 

formarea unui consorțium 

pentru participare în 

proiecte internaționale 

03.09.17-

06.09.17 

16.  Şoitu Laurenţiu, dr., 

profesor universitar 

România, Universitatea 

„A.I.Cuza”, Iaşi 

Pregătirea celei V-a 

Conferinţă Internaţionale  

de Educaţie a Adulţilor 

„EDUCATIA PENTRU 

VALORI: continuitate şi 

context” 

5-6 aprilie 

17.  Şoitu Laurenţiu, dr., 

profesor universitar 

România, Universitatea 

„A.I.Cuza”, Iaşi 

Pregătirea celei V-a 

Conferinţă Internaţionale  

de Educaţie a Adulţilor 

„EDUCATIA PENTRU 

VALORI: continuitate şi 

context” 

27-28 iunie 

18.  Şoitu Laurenţiu, dr., 

profesor universitar 

România, Universitatea 

„A.I.Cuza”, Iaşi 

Pregătirea celei V-a 

Conferinţă Internaţionale  

de Educaţie a Adulţilor 

„Educatia pentru valori: 

continuitate şi context” 

3-4 octombrie 

19.  Şoitu Laurenţiu, dr., 

profesor universitar 

România, Universitatea 

„A.I.Cuza”, Iaşi 

Participare la Conferinţa 

ştiinţifică naţională cu 

participare internaţională 

„Integrare prin cercetare şi 

inovare” 

9-10 

noiembrie 

20.  Ali Abu Ria Israel, Oranim Academic 

College 

 

Participare la Conferinţa 

ştiinţifică naţională cu 

participare internaţională 

„Integrare prin cercetare şi 

inovare” 

9-10 

noiembrie 

https://www.google.md/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjfpoiL6ITYAhXMNJoKHdYFAh4QFggzMAE&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FWashington&usg=AOvVaw0Pfz7QHnYt1U4xgbOzxXtO
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21.  Efrat Baranetz Israel, Carmel College Participare la Conferinţa 

ştiinţifică naţională cu 

participare internaţională 

„Integrare prin cercetare şi 

inovare” 

9-10 

noiembrie 

22.  Comșa Alexandra, 

doctor 

România, Institutul de 

Arheologie „Vasile 

Pârvan” al Academiei 

Române, București 

Expertiza antropologică a 

resturilor umane din incinta 

fortificată de la Stolniceni 

(Hâncești). 

21-30 iulie 

2017 

23.  Bejenaru Luminița, 

doctor 

România, Universitatea 

„Al. I. Cuza” din Iași 

Expertiza arheozoologică a 

resturilor faunistice din 

incinta fortificată de la 

Stolniceni (Hâncești). 

1-5 august 

2017 

24.  Berzovan Alexandru, 

doctor 

România, Institutul de 

Arheologie Iași 

Conferință publică în cadrul 

Seminarului Științific 

Studențesc de Arheologie și 

Istorie Veche 

20 octombrie 

2017 

25.  Sîrbu Valeriu, doctor România, Muzeul Brăilei 

„Carol I” 

Participare la Coloquium-ul 

de vară de la Saharna 

13-16 iulie 

2017 

26.  Simalcsik Angela, 

doctor 

România, Centrul de 

Cercetări Antropologice 

„Olga Necrasov”, Iași 

Participare la Coloquium-ul 

de vară de la Saharna 

13-16 iulie 

2017 

27.  Matei Sebastian, doctor România, Muzeul 

Județean Buzău 

Participare la Coloquium-ul 

de vară de la Saharna 

13-16 iulie 

2017 

28.  Pețan Aurora România, Fundația 

„Dacica”, Alun 

Participare la Coloquium-ul 

de vară de la Saharna 

13-16 iulie 

2017 

29.  Paul Nistor, cercet. 

Ştiinţ. Dr. 

Universitatea 

„Al.I.Cuza”, Iaşi  

Documentare  10 zile  

30.  Bogdan Ceobanu, conf. 

univ.dr. 

Universitatea 

„Al.I.Cuza”, Iaşi 

Documentare 15 zile 

31.  Petronel Zahariuc 

Prof. Univ. dr.  

Universitatea 

„Al.I.Cuza”, Iaşi 

Documentare 20 zile 

32.  Sorin Şipoş, Prof. Univ. 

Dr.  

Universitatea Oradea Documentare 10 zile 

33.  Ioan-Augustin Gurita 

lect. dr. 

Universitatea 

„Al.I.Cuza”, Iaşi 

Documentare 10 zile 

34.  Gintarė 

JAKUBONIENĖ 

 

Lituania, 

The Genocide and 

Resistance Research 

Centre of Lithuania  

Schimb de experiență și 

participare la Organizarea 

vernisării Expoziţiei „Sub 

cer străin. Locuitorii 

Lituaniei în lagărele şi 

locurile de exil din URSS. 

Anii 1940-1958”, realizată 

de către Muzeul Victimelor 

Genocidului din cadrul 

Centrului de Cercetare a 

Genocidului şi Rezistenţei 

Populaţiei Lituaniei  

10-16 

octombrie 

2017 

35.  Eugenijus 

PEIKŠTENIS 

 

Lituania, 

The Genocide Victims 

Museum from Vilnius 

 

Schimb de experiență și 

participare la masa rotundă 

organizată la USM cu 

prilejul vernisării Expoziţiei 

„Sub cer străin. Locuitorii 

Lituaniei în lagărele şi 

locurile de exil din URSS. 

Anii 1940-1958”, realizată 

10-16 

octombrie 

2017 
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de către Muzeul Victimelor 

Genocidului din cadrul 

Centrului de Cercetare a 

Genocidului şi Rezistenţei 

Populaţiei Lituaniei 

36.  Violeta 

KOLONAITIENĖ 

Lituania, 

The Genocide and 

Resistance Research 

Centre of Lithuania  

Schimb de experiență și 

participare la Organizarea 

vernisării Expoziţiei „Sub 

cer străin. Locuitorii 

Lituaniei în lagărele şi 

locurile de exil din URSS. 

Anii 1940-1958”, realizată 

de către Muzeul Victimelor 

Genocidului din cadrul 

Centrului de Cercetare a 

Genocidului şi Rezistenţei 

Populaţiei Lituaniei  

10-16 

octombrie 

2017 
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ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE  

Forma 8 

I. Denumirea manifestării 

The 6
th

 International Conference ECOLOGICAL & ENVIRONMENTAL CHEMISTRY 2017  

II. Denumirea organizaţiei 

USM-ASM, Departamentul Chimie Industriala si Ecologica  

III. Preşedintele  comitetului de organizare  

Duca Gheorghe, dr.hab., acad. ASM 

Gladchi Viorica, dr., USM 

Gonta Maria, dr.hab., prof.univ., USM 

IV. Participanţi  

Peste 300 de participanti din mai multe țări 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

 

 

 

ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE 

Forma 8 

I. Denumirea manifestării 

The 4th Conference of Mathematical Society of Moldova dedicated to the centenary of 

Vladimir Andrunachievici, June 28-July 2, 2017, Chisinău 

II. Denumirea organizaţiei 

Societatea Matematică din Republica  Moldovava,   

Institutul de Matema-tică și Informatică al AȘM,   

Universitatea de Stat din Moldova,                         

Universitatea de Stat din Tiraspol 

III. Preşedintele  comitetului de organizare  

Co-Președinți al Comitetului de organizare și Comitetului de program: 

Cioban Mitrofan, d.h., prof. univ., academician, Universitatea de Stat din Tiraspol, .Ciocanu 

Gheorghe, d.h., prof.univ., Uniersitatea de Stat din Moldova,  Cojocaru Svetlana, d.h., prof. cercet., 

membru corespondent al AȘM, Institutul de Matematică și Informatică al AȘM. 

IV. Participanţi  

Total 145 de participanți, inclusiv 11 din România și Ucraina Conferința a avut un ecou larg în 

comunitatea științifică internațională: au fost prezentate 175 lucrări a peste 250 autori din 17 țări. Au 

fos prezentate 162 de comunicări a peste 180 de participanți din Australia, Brazil, Colombia, Germania, 

Macedonia, România, Russia, Turcia, Ukraina, Statele Unite ale Americii,  China, Canada, Germania, 

Ungaria, Republica Moldova. In particular: Australia - 1, USA-5, China-1, Rusia-9, Ukraina-

14, Turcia-7, Estonia-2, Macedonia-2, Romania-9, China – 2, Canada -1, Germania -2, Ungaria – 1.   

V. Recomandările manifestării ştiinţifice: De continuat colaborările în toate domeniile matematicii și 

informaticii, elaborării proictelor științifice comune. De atras tineretul în cercetări.  De orientat cercetările 

în domeniile matematicii clasice, în particular către problenele fundamentale ale mileniul trei, și către 

problemele economiilor naționale, industriei, medicinii și ale altor domenii științifice aplicative. 

Comunicările în plen și cele invitate conțin diverse probleme concrete care merită o atenție deosebită din 

partea cecetătorilor. 
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ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE 

 

Forma 8 

I. Denumirea manifestării 

Conferința științifică cu participare internațională  

Cercetarea și gestionarea resurselor de sol 

II. Denumirea organizaţiei 

USM, Societatea Națională de Știința Solului, IPAPS Nicolae Dimo 

III. Preşedintele  comitetului de organizare 

Gheorghe Jigău, dr., conf. univ.,USM sef laborator LCȘ Procese Pedogenetice  

IV. Participanţi 

Participanți 140 persoane (Moldova, Ukraina, România, Rusia) 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Rezoluția în adresa factorilor de decizie în perspective utilizării durabole a cernoziomurilor R. 

Moldova 

 

 

 

Forma 8 

 

ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE 

I. Denumirea manifestării 

Săptămâna Inovări și a transferului tehnologic, 03-07 2017 

II. Denumirea organizaţiei 

Universitatea de Stat din Moldova  

III. Preşedintele  comitetului de organizare  

Florentin Paladi, dr.hab., prof.univ. 

IV. Participanţi  

Cca 150 participanți, 10 din afara țării 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Crearea condițiilor pentru dezvoltarea transferului tehnologic. 

Intensificarea activităților în domeniul transferului tehnologic. 



 259 

ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE 

Forma 8 

I. Denumirea manifestării 

1. Colocviul Internațional de Antropologie, Ediția a II-a cu genericul „Pluralismul cultural în 

lumea post-modernă: sfera publică, religia, etica socială”, Chişinău, 5-6 octombrie, 2017.  

 

II. Denumirea organizaţiei 

Universitatea de Stat din Moldova  

III. Preşedintele  comitetului de organizare  

Eudochia Saharneanu, dr.hab., prof.univ.,USM 

 

IV. Participanţi  

75, inclusiv 28 din România, Rusia, Portugalia, Belgia, Franta, Ucraina, Georgia, Canada, 

Belarusi, China, Cehia 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

- creșterea vizibilitгții cercetărilor din domeniul antropologiei;  

- antrenarea comunitгții științifice оn elaborarea și prezentarea de comunicгri inovatoare, crearea 

unui cadru adecvat de expunere a rezultatelor științifice;  

- determinarea cadrului teoretic prielnic pentru o analizг complexг a aparatului metodologic 

utilizat оn domeniul științelor socioumane;  

- prezentarea publicului din Republica Moldova dar și de peste hotare a celor mai noi tendințe оn 

domeniul cercetгrii umaniste;  

- sprijinirea schimbului de experiențг оntre cercetгtori și diseminarea rezultatelor cercetгrilor la 

nivelul оntregii societгți.  

 

 

ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE 

Forma 8 

I. Denumirea manifestării 

Seminarul „Promovarea bunelor practici de implicare a tinerilor cercetători în știință și 

inovare”, 13 decembrie 2017 

II. Denumirea organizaţiei 

MECC al RM, Universitatea de Stat din Moldova, AUF  

III. Preşedintele  comitetului de organizare  

 

IV. Participanţi  

Cca 100 participanți, 10 din afara țării 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Promovarea bunelor practici privind implicarea tinerilor cercetători în procesul de cercetare 

Crearea condițiilor pentru cercetare 
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ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE 

Forma 8 

I. Denumirea manifestării 

Conferința națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare”, 

9-10 noiembrie, 2017 

II. Denumirea organizaţiei 

Universitatea de Stat din Moldova  

III. Preşedintele  comitetului de organizare  

Gh. Ciocanu, dr. hab., prof,univ. 

IV. Participanţi  

Cca 500 participanți,  

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

 

 

 

 

ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE 

Forma 8 

I. Denumirea manifestării 

Sesiunea națională de comunicări știinșifice studențești, 2017 

Et.I – 6 februarie-10 martie, 2017 

Et.II – 4-5 mai 2017 

II. Denumirea organizaţiei 

Universitatea de Stat din Moldova  

III. Preşedintele  comitetului de organizare  

Gh. Ciocanu, dr. hab., prof,univ. 

IV. Participanţi  

Et. I, cca 500 participanti 

Et. II, Cca 200 participanți,  

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  
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ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE 

Forma 8 

I. Denumirea manifestării 

Masa rotundă ”Tematica migrațională în programe de instruire, cursuri și curricula universitară” 

II. Denumirea organizaţiei 

Laboratorul Sociologia Politicii în colaborare cu OIM  

III. Preşedintele  comitetului de organizare  

Svetlicinâi Rodica, dr. Conf Departamentul Științe Politice și Administrative, USM 

IV. Participanţi  

30 participanți 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

- introducerea cursurilor cu tematică migraționistă în cadrul planurilor de învățămînt pentru ciclul I 

licență și ciclul II masterat în vederea oferirii unei imagini de ansamblu asupra proceselor migraționiste în 

procesul de pregătire a specialiștilor înalt calificați. 

- introducerea cursurilor de instruire pentru factorii de decizie cu scopul de a oferi informații privind 

managementul migrației. Cursurile în cauză ar putea folosi ca o activitate introductivă pentru personalul 

nou angajat, cît și pentru formarea profesională și aprfundată a angajaților cu experiență. 

- colaborarea reprezntanților mediului academic cu reprezntanții instituțiilor de stat prin organizarea 

meselor rotunde, conferințe etc. 

 

 

ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE  
Forma 8 

 

I. Denumirea manifestării 

Conferinţa internaţională Evenimente şi personalităţi marcante ale vieţii spirituale din spaţiul pruto-

nistrean şi vecinătăţile lui în sec. XIX-XX, Chişinău 24-25 noiembrie 2017.  

 

II. Denumirea organizaţiei 

Universitatea de Stat din Moldova  

III. Preşedintele  comitetului de organizare  

Ion Eremia, Membru al Comitetului de organizare a Conferinţei, USM 

 

IV. Participanţi  

38, inclusiv 16 din România, Ucraina, Turcia,  

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Conferinţa a întrunit participanţi din mai multe ţări care au reliefat principalele evenimente şi 

personalităţi marcante, laice şi ecleziastice, din regiunea Nistru şi Prut în secolele XIX-XX. Vorbitorii 

au subliniat importanţa unor asemenea conferinţe, care, prin intermediul personalităţilor prezentate, 

expun un exemplu demn de urmat pentru urmaşi. S-a subliniat necesitatea continuării a unor 

asemenea dezbateri, poate cu lărgirea segmentului cronologic investigat 

 



 262 

ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE 

Forma 8 

I. Denumirea manifestării 

Sesiunea ştiinţifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală şi Arheologie, ediţia a IV-a, 28 

aprilie 2017 

II. Denumirea organizaţiei 

Universitatea de Stat din Moldova  

III. Preşedintele  comitetului de organizare  

Ion Eremia, membru al Comitetului organizatoric, USM 

IV. Participanţi  

80 participanţi, 18 din România şi Germania  

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Manifestările ştiinţifice dedicate personalităţilor didactice şi ştiinţifice care au activat în cadrul 

Facultăţii de Istorie şi Filosofie sunt binevenite. Concomitent cu  onorarea memoriei fostului nostru 

coleg, participanţii la Sesiune ştiinţifică au luat în dezbatere probleme actuale ale Istoriei Românilor,  

Istoriei Universale şi Arheologiei. Participanţii la Sesiune au subliniat necesitatea continuării unor 

asemenea manifestări ştiinţifice, dedicate foştilor colegi de breaslă 

 

 

ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE 

Forma 8 

 

I. Denumirea manifestării 

Conferinţa internaţională Latinitate, Romanitate, Românitate, I ediţie, CHIŞINĂU, 28-30 septembrie 

2017. 

 

II. Denumirea organizaţiei 

Universitatea de Stat din Moldova  

III. Preşedintele  comitetului de organizare  

Ion Eremia, Membru al Comitetului de organizare a Conferinţei 

 

IV. Participanţi  

35 participanţi, 14 din România, Italia,  şi Rusia 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Probleme discutate în cadrul Conferinţei sunt de o actualitate deosebită pentru Republica Moldova, 

ca de altfel, pentru întreg spaţiul românesc. Savanţii au discutat probleme importante ce ţin de 

etnogeneza românilor, menţinerea latinităţii în spaţiul norddunărean după retragerea aureliană, 

procesele naţionale care au avut loc în eocile medievală, modernă şi contemporană, dificultăţile 

identitare din Republica Moldova la etapa actuală. Participanţii au subliniat necesitatea continuării 

investigaţiilor ştiinţifice în această direcţie, ceea ce va permite ca problemele apărute să fie obiectiv 

soluţionate.  
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ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE 

Forma 8 

I. Denumirea manifestării 

Conferinţa ştiinţifică internaţională Centenar Sfatul Ţării, Chişinău, 21 noiembrie 2017.  

II. Denumirea organizaţiei 

Universitatea de Stat din Moldova 

III. Preşedintele  comitetului de organizare  

Ion Eremia Membru al Comitetului de organizare a Conferinţei  

IV. Participanţi  

110, inclusiv 35 din România, Ucraina, Rusia 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Conferinţa ştiinţifică a dezbătut o serie de probleme ce ţin de istoria Basarabiei, în temei problema 

Unirii din anul 1918, ideea de naţiune la români, locul şi rolul religiei ortodoxe la români, problema 

Basarabiei în contextul relaţiilor româno-ruse etc. Participanţii la conferinţă au exprimat  opinia că 

asemenea întâlniri ştiinţifice sunt foarte importante în vederea soluţionării problemelor 

controversate, educării în spiritul înţelegerii şi toleranţei.în acest sens se impune menţinerea îân 

câmpul de cercetare ştiinţifică a fenomenelor şi evenimentelor ce au determinat unirea Basarabiei cu 

România. 

 

 

ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE 

Forma 8 

I. Denumirea manifestării 

Colloquium-ul de vară de la Saharna „Cercetări interdisciplinare la siturile din epoca fierului din 

spațiul tiso-nistrean”, 13-16 iulie 2017. 

II. Denumirea organizaţiei 

Laboratorul de Cercetări Științifice „Tracologie”, Universitatea de Stat din Moldova  

III. Preşedintele  comitetului de organizare  

Zanoci Aurel, doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova 

IV. Participanţi  

13 participanți, inclusiv 4 din România 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Publicarea materialelor. Transformarea Colloquiumului în coloviu internațional cu participarea 

centrelor universitare și de cercetare din Europa Centrală și de Sud-Est. Pregătirea unui proiect 

internațional de cercetări arheologice și interdisciplinare privind epoca fierului din Europa Centrală 

și de Sud-Est. 
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ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE 

Forma 8 

 

I. Denumirea manifestării 

Latinitate, Romanitate, Românitate 

II. Denumirea organizaţiei 

Universitatea de Stat din Moldova , Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Fundaţia „Eudoxiu de 

Hurmuzachi”, Centrul de Studii interdisciplinare „Silviu Dragomir”, Oradea-Chişinău. 

III. Preşedintele  comitetului de organizare  

Ion Eremia,prof. univ. dr. hab. 

IV. Participanţi  

60  de participanţi, dintre care  4 din Italia, 1 din Rusia 25 din România 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

În urma finisării manifestării ştiinţifice s-a propus organizarea în anul următor a ediţiei a II-a a 

conferinţei care se va desfăşura La Oradea, România . Dat fiind tematica, una foarte interesantă 

dar în acelaşi timp şi problematică se va continua investigarea acestei teme, fiind invitati şi 

specialişti din alte domenii. 

 

ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE 

Forma 8 

 

I. Denumirea manifestării 

Seminarul științifico-metodologic pentru cercetătorii proiectelor Programului de Stat „Recuperarea 

şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească 

în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953”, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, 15 martie 2017 

 

II. Denumirea organizaţiei 

Instituţii partenere: 

- Centrul de Excelență Institutul de Istorie Socială „ProMemoria” 

- Muzeul Național de Istorie a Moldovei  

 

III. Preşedintele  comitetului de organizare  

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă 

- prof. Anatol Petrencu, USM 

 

IV. Participanţi  

Numărul total, inclusiv din străinătate cu indicarea ţării 

- 12 participanți 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Schimb de experiență; colectarea și valorificarea memoriilor supraviețuitorilor regimului totalitar-

comunist este de actualitate și interes pentru construirea unei societăți democratice, deschide noi 

perspective pentru cunoașterea istoriei de lângă noi și îndeamnă spre reflexie și atitudine critică față 

de trecutul recent. 
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Forma 8 

ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE 

I. Denumirea manifestării 

Masa rotundă cu participarea organizatorilor expoziției: „Sub cer străin. Locuitorii 

Lituaniei în lagărele şi locurile de exil din URSS. Anii 1940-1958”, Facultatea de Istorie și Filozofie, 

USM, aud. 511, 18 octombrie 2017 

II. Denumirea organizaţiei 

Instituţii partenere: 

- Centrul de Excelență Institutul de Istorie Socială „ProMemoria” 

- Institutul de Istorie al AȘM 

III. Preşedintele  comitetului de organizare  

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă 

- prof. Anatol Petrencu, USM 

- Virgiliu Bîrlădeanu, dr., secr. șt. al Programului de Stat 

IV. Participanţi  

Numărul total, inclusiv din străinătate cu indicarea ţării: 40 participanți 

 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Schimb de experiență; colectarea și valorificarea memoriilor supraviețuitorilor regimului totalitar-

comunist este de actualitate și interes pentru construirea unei societăți democratice, deschide noi 

perspective pentru cunoașterea istoriei. 

 



 266 

ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE  

Forma 8 

I. Denumirea manifestării 

 Conferință științifică „Istoria și memoria regimului totalitar comunist în RASS 

Moldovenească și RSS Moldovenească: contribuțiile tinerilor cercetători”, Universitatea de Stat „B.P. 

Hașdeu” din Cahul, în cooperare cu USM și USARB, 24 martie 2017 (co-organizatori) 

II. Denumirea organizaţiei 

Instituţii partenere: 

Centrul de Excelență Institutul de Istorie Socială „ProMemoria”, USM 

Universitatea de Stat „B.P. Hașdeu” din Cahul  

Universitatea de Stat „ Al. Russo” din Bălți 

III. Preşedintele  comitetului de organizare  

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă 

- prof. Anatol Petrencu, USM 

IV. Participanţi  

Numărul total, inclusiv din străinătate cu indicarea ţării 

50 participanți 

  

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Schimb de experiență; colectarea și valorificarea memoriilor supraviețuitorilor regimului totalitar-

comunist este de actualitate și interes pentru construirea unei societăți democratice, deschide noi 

perspective pentru cunoașterea istoriei de lângă noi și îndeamnă spre reflexie și atitudine critică față de 

trecutul recent. 
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ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE  
Forma 8 

I. Denumirea manifestării 

 Inaugurarea expoziției internaționale „Recuperarea şi valorificarea istorică 

a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 

1940-1941 şi 1944-1953”, autori E. Postică și L. Cojocaru, 13 iunie-1 iulie 2017, Muzeul Universității 

„Al. Ioan Cuza” din Iași, România. Prezentare: dr. Cristiana PREUTU (co-organizatori) 

II. Denumirea organizaţiei 

Instituţii partenere: 

- Centrul de Excelență Institutul de Istorie Socială „ProMemoria” 

- Muzeul Național de Istorie a Moldovei 

- Muzeul Universității „Al. Ioan Cuza” din Iași, România  

- Universitatea de Stat Al. Russo din Bălți 

III. Preşedintele  comitetului de organizare  

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă 

- prof. Anatol Petrencu 

IV. Participanţi  

Numărul total, inclusiv din străinătate cu indicarea ţării 

25 participanți 

                          

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Schimb de experiență; colectarea și valorificarea memoriilor supraviețuitorilor regimului totalitar-

comunist este de actualitate și interes pentru construirea unei societăți democratice, deschide noi 

perspective pentru cunoașterea istoriei de lângă noi și îndeamnă spre reflexie și atitudine critică față de 

trecutul recent. 
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ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE 

Forma 8 

I. Denumirea manifestării 

Inaugurarea expoziției internaționale „Recuperarea şi valorificarea istorică a 

memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-

1941 şi 1944-1953”, (autori) E. Postică, L. Cojocaru, în cadrul Colocviului național „Lanțul generațiilor: 

trecutul ca imagine”, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane “C.S. Nicolăescu-

Plopşor”, Muzeul „Nicolae Bălcescu”, jud. Vâlcea, 14-17 septembrie 2017. Prezentare: dr. Nicolae 

MIHAI (co-organizatori) 

II. Denumirea organizaţiei 

Instituţii partenere: 

- Muzeul Național de Istorie a Moldovei 

- Muzeul „Nicolae Bălcescu”, jud. Vâlcea Institutul de Cercetări Socio-Umane “C.S. Nicolăescu-

Plopşor” 

- Universitatea de Stat Al. Russo din Bălți 

III. Preşedintele  comitetului de organizare  

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă 

- prof. Anatol Petrencu 

IV. Participanţi  

Numărul total, inclusiv din străinătate cu indicarea ţării 

25 participanți 

 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Schimb de experiență; colectarea și valorificarea memoriilor supraviețuitorilor regimului totalitar-

comunist este de actualitate și interes pentru construirea unei societăți democratice, deschide noi 

perspective pentru cunoașterea istoriei de lângă noi și îndeamnă spre reflexie și atitudine critică față de 

trecutul recent. 
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ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE  

Forma 8 

I. Denumirea manifestării 

Organizarea vernisării Expoziției internaționale „Sub cer străin. 

Locuitorii Lituaniei în lagărele şi locurile de exil din URSS. Anii 1940-1958”, 17-31 octombrie 2017, 

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei (co-organizatori) 

II. Denumirea organizaţiei 

Instituţii partenere: 

- Muzeul Național de Istorie a Moldovei 

- Ambasada Republicii Lituania în Moldova 

- Muzeul Victimelor Genocidului din cadrul Centrului de Cercetare a Genocidului şi Rezistenţei 

Populaţiei Lituaniei 

III. Comitetului de organizare  

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă 

- Dr. Virgiliu Bîrlădeanu, cerc. Șt. Al Programului de Stat 

IV.  Participanţi  

Numărul total, inclusiv din străinătate cu indicarea ţării 

45 participanți 

     

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Schimb de experiență; colectarea și valorificarea memoriilor supraviețuitorilor regimului totalitar-

comunist este de actualitate și interes pentru construirea unei societăți democratice, deschide noi 

perspective pentru cunoașterea istoriei de lângă noi și îndeamnă spre reflexie și atitudine critică față de 

trecutul recent. 
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ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE 

Forma 8 

I. Denumirea manifestării 

Prezentare de carte: seria de volume din colecția „Arhivele Memoriei” (vol. 

I, tom 1, ed. Cojocaru; vol. II, tom. 1, ed. Postică; vol. III, tom. 1, dr. Pădureac), Memorialul 

Ipoteşti-Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „Mihai 

Eminescu”, Botoşani, 14 septembrie 2017 (co-organizatori) 

II. Denumirea organizaţiei 

Instituţii partenere: 

- Memorialul Ipoteşti-Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu 

- Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu”, Botoșani 

III. Preşedintele  comitetului de organizare  

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă 

- prof. Anatol Petrencu 

IV. Participanţi  

Numărul total, inclusiv din străinătate cu indicarea ţării 

35 participanți 

  

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Schimb de experiență; colectarea și valorificarea memoriilor supraviețuitorilor regimului totalitar-

comunist este de actualitate și interes pentru construirea unei societăți democratice, deschide noi 

perspective pentru cunoașterea istoriei de lângă noi și îndeamnă spre reflexie și atitudine critică față de 

trecutul recent. 

 

 

 

http://m.monitorulbt.ro/%22http:/static.monitorulbt.ro/poze-articol/2017/09/16/356649maxim.jpg%22
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Forma 9 

Anexă la Raportul de activitate al organizaţiei _  

Universitatea de Stat din Modova 

 

DATE 

despre implementarea rezultatelor ştiinţifice în anul 2017 

 

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.) 

1.  2.  3.  4.  

Elaborarea condițiilor tehnice pentru 

sporirea fertilității solurilor 

LCȘ Procese Pedogenetice 

Gh. Jigău dr., conf.univ 

GȚ Gheorghe 

Cheptene, loc. Recea, 

r. Strășeni 

18 ha Acord de colaborare 

Elaborarea cadrului ecopedologic de 

ameliorare a însușirilor fizice a solurilor 

cenușii 

LCȘ Procese Pedogenetice 

Gh. Jigău dr., conf.univ 

SRL Dumbrava 

Verde , loc. 

Romanești, r. 

Strășeni 

12 ha Acord de colaborare 

Monitorizarea impactului de mediu al 

practicilor de management al terenurilor 

ACSA, Banca 

Mondială 

40 companii Contract: 

1C-2017 

2C-2017 

3C-2017 

4C-2017 

Aplicarea practică a biofertilizanţilor 

algali la cultivarea tomatelor LCŞ 

Algologie V. Şalaru 

Moldova, SRL „AŢ 

ZIM” 

0,5 ha Acord de colaborare 

Cadrul de referinţă al curriculumului 

naţional, Guţu Vl., dr.hab., prof univ. 

Instituţiile de 

învăţământ, 

conceptorii de 

curriculum, autori de 

resurse educaţionale, 

manageri, cadre 

didactice. 

 Ordinul Mnisterul 

Educaţ. iei, Culturii şi 

Cercetării nr. 432 din 

29 mai, 2017 

Evaluarea curriculumului şcolar Instituţii de 

învăţământ, experţi 

în evaluarea 

curriculumului, cadre 

didactice, conceptori 

de curricula 
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Forma 10 

DATE  

despre activitatea de colaborare din sfera ştiinţei şi inovării 

 

I. Colaborarea ştiinţifică cu alte organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării (inclusiv cu instituţiile 

de învăţămînt superior) 

 

Organizaţia 

Subdiviziunile implicate 
Forma de colaborare 

 

 

IMI AȘM 

Jubileul de 70 de ani ai Academicianului Florin Gheorghe 

FILIP și vizita Valentina Emilia și Marius BĂLAȘ - 

profesorilor universitari, dr. ing. (Universitatea ”Aurel Vlaicu” 

din Arad) la Conferința MFOI-2017 organizată de IMI AȘM 

(November 9-11, 2017, Chișinău, Moldova). 

Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad 

Students Scientific Conference 

StudMath-IT on 2017, May 18-19. 

 

Căpățână Gheorghe, Guțu Valeriu:  

Membri al Juriului Internațional 

Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad 

Sesiunea internațională de comunicări 

științifice studențești ediția a XIX-a a 

Facultății de Inginerie U.A.V., 6-8 iunie 

2017. 

 

 

Căpățână Gheorghe: Membru al Comitetului de Program 

Universitatea AGORA din Oradea, 

Simpozionul Internaţional 

”Brainstorming în Agora Cercurilor 

Studențești”, BACStud2017, Ediţia a III-

a, Oradea - Băile Felix, 

19 - 21 octombrie 2017 

 

 

 

Căpățână Gheorghe: Membru al Comitetului de Program 

2-nd International Conference on: 

INFORMATION TECHNOLOGIES, 

SYSTEMS AND NETWORKS (ITSN-

2017) Chisinau, Republic of Moldova, 

17 – 18 October 2017 

 

 

Căpățână Gheorghe: Membru al Comitetului de Program 

USMF ''Nicolae Testemiţanu”, Moldova  

(prof. V. Gudumac) 

- Cercetări şi publicaţii comune.  

Tema: evaluarea activităţii fiziolofice a proteinelor alergenice 

din seminţe şi a componentelor biochimice din uleiul eteric din 

menta. 

Universitatea de Stat din New York, 

Binghamton, SUA (prof. K. Wilson) 

- Cercetări şi publicaţii comune.  

Tema: investigarea proteinelor alergenice din seminţe: 

determinarea structurală a epitopilor alergenici şi elaborarea 

metodelor de eliminare a lor prin proteoliza limitată. 

Institutul de Cercetări al Industriei 

Plantelor, N.I. Vavilov 

St.-Peterburg,  Rusia 

(dr.hab. Yu.Cesnocov) 

 

- Cercetări şi publicaţii comune.  

Tema: analiza biochimică de linii consangvinizate 

recombinante ale populaţiilor de cartografiere a unor culturi 

agricol importante pentru cartografierea QTL şi identificarea 

locilor care determină caracteristicele economic valoroase. 

Institutul de Agrofizică, 

St.-Peterburg, Rusia 

(dr.hab.Yu. Cesnocov) 

Tema: cercetarea semnelor biochimice a plantelor cultivabile 

pentru cartografiere QTL. 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din 

Bacău, România, Facultatea de Ştiinte 

Cercetări şi publicaţii comune 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 

din Iaşi, România, Departamentul de 

Biologie 

Cercetări şi publicaţii comune 

Universitatea din Bucureşti, România, 

Facultatea de Biologie 

Cercetări şi publicaţii comune 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Cercetări şi publicaţii comune 
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Medicină Veterinară din Bucureşti, 

România 

Institutul de Cercetări Nucleare din 

Dubno, Rusia 

Cercetări şi publicaţii comune 

Universitatea din California – Riverside, 

LCȘ “Nano Device Laboratory”, 

Riverside, SUA 

Proiecte de cercetare 

 

Institul de Științe Nanointegrative, 

Dresda, Germania 

Proiecte de cercetare 

 

Kazan Federal University, Kazan, RF 

Linkoping University, Linkoping, 

Sweden 

Institute of Physics, Polish Academy of 

Sciences, Warsaw, Poland 

Helmholtz-Zentrum Berlin fuer 

materialien und Energie GmbH, Berlin, 

Germany 

University of South Florida, Tampa, FL, 

USA 

Unităţi comune de cercetare 

 

Institutul de Fizică Aplicată, AŞ RM 

 

Unităţi comune de cercetare 

Organizarea manifestărilor ştiinţifice 

Institutul de Inginerie Electronica şi 

Nanotehnologii “D. Ghiţu”, AŞ RM 

Proiecte de cercetare 

Unităţi comune 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 cercetări „Chimia 

Industrială și Ecologică” 

 și Institutul Național de Chimie și 

Petrochimie (ICECHIM),  

România, București, 

Proiectul bilateral Moldo-Român  de cerecetare „Sisteme 

microalgale utilizate pentru reducerea emisiilor de СO2 de la 

fermentarea biomasei”,  Programul de cooperare științifică și 

tehnologică între AȘM  şi  ANCSI,  cu cifrul 

16.80013.5807.11/Ro 

Universitatea „ 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 Național de cercetare-

Dezvoltare pentru Ecologie Industrială, 

București, Romănia  

Acord de Colaborare Bilaterală cu ECOIND – Institutul 

Național de cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială, 

București, Romănia Nr.7684 din 25 iunie 2013 și Protocol de 

Cooperare în cadrul Acordului 

Institutul ECOIND, București, România Acordul de colaborare științifică, semnat în iunie, 2013 

”B.T.EST&CO” SRL, Chișinău, 

Republica Moldova. 

Memorandum de colaborare în domeniul biotehnologiilor, 

semnat în mai, 2015 

Centrul pentru Educația Antreprenorială 

și Asistență în Afaceri (CEDA) 

T. Turchină 

 expert în filmul „Vreau să devin psiholog” din cadrul 

proiectului Implică-te, informează-te şi ia o decizie pentru 

cariera ta. 

 elaborarea „Ghidului de teste psihologice pentru ghidarea în 

carieră” (pentru elevi) – în curs de editare. 

Centrul Internațional La Strada T. Turchină 

 redactarea materialelor didactice destinate disciplinei opționale 

„Relații armonioase în familie” 

Echipa de lucru a platformei web 

www.suntparinte.md 

 T. Turchină, expert în proiectul „Învăț meseria de a fi părinte” 

Echipa www.youth.md  T. Turchină,  trainer în Programul HOFS (Hall of Future 

Students), „Strategii de prevenire și depășire a stresului 

academic” 03 decembrie 2017 

http://www.suntparinte.md/
http://www.youth.md/
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Institutul de Psihologie Socială și 

Politica, NAPS, Ucraina 

N. Cojocaru 

 Organizarea unor evenimente științifice comune în 2018 (acord 

de colaborare privind organizarea seminarului științific 

internațional, “Political and Economic Self-Constitution: 

Citisenship Identity and Education”, ediția a VI-a, 

Universitatea din Olsztyn, Polonia, 7-8 iunie 2018) 

Universitatea de Stat din Moldova – 

Facultatea de Istorie şi Filosofie 

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru 

românii de pretutindeni 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi 

Cercetării al Republicii Moldova  

Universitatea din Oradea – Facultatea de 

Istorie, Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe 

ale Comunicării 

Universitatea din Padova – 

Departamentul de Studii Lingvistice şi 

Literare 

Centrul de Studii Interdisciplinare 

„Silviu Dragomir” Chişinău – Ora i dea 

Centrul de Studii Transilvane 

 

Conferinţa ştiinţifică internaţională  

Latinitate, Romanitate, Românitate, I ediţie 

 

Universitatea de Stat din Moldova; 

Чернiвецький нацiональний 

унiверситет iменi  Юрiя Федьковича; 

Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba 

Iulia 

 

Conferinţa ştiinţifică internaţională Evenimente şi personaşităţi 

marcante ale vieţii spirituale din spaţiul pruto-nistrean şi 

vecinătăţile lui în sec. XIX-XX. 

 

. Institutul de istorie al AŞM 

Institutul de istorie A.D.Xenopol – 

filiala Iaşi a Academiei Române 

Institutul Cultural Român Mihai 

Eminescu la Chişinău 

Academia de Muzică, Teatru şi Arte 

Plastice din Chişinău 

Universitatea de Stat din Moldova 

Universitatea pedagogică de Stat Ion 

Creangă din Chişinău 

Universitatea Academiei de ştiinţe din 

Moldova 

Centrul de Cultură şi Istorie Militară a 

Ministerului Apărării al Republicii 

Moldova 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Centenar Sfatul Ţării 

Universitatea de Stat din Moldova 

LCȘ „Tracologie” 

Proiecte de cercetare: Platforma ARHEOINVEST a 

Universității „A.I. Cuza” din Iași; Muzeul Carpaților 

Răsăriteni, Sf. Gheorghe, România; Institutul de Arheologie 

„Vasile Pârvan” al Academiei Române, București. 

Unităţi comune de cercetare: Cavruc Valeriu, dr., conf., 

Directorul Centrului de Management al Patrimoniului Cultural, 

USM; 

Contracte ştiinţifice: Consiliul internațional de studii indo-

europene și trace; 

Organizarea manifestărilor ştiinţifice: Muzeul Carpaților 

Răsăriteni, Sf. Gheorghe, România; Universitatea „A.I. Cuza” 

din Iași, România; Friedrich Schiller Universität Jena, 

Germania; Muzeul Brăilei „Carol I”, România. 
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Academia Română Cooperare, susținerea schimbului de experiență  

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 Chișinău Cooperare, susținerea schimbului de experiență moldo-

lituaniană 

Institute for East and South-east 

European Studies, Regensburg, 

Germania 

contract de cooperare, proiecte de cercetare 

Institutul de Istorie Națională, Facultatea 

de Istorie și Filosofie, Universitatea 

„Babeș Bolyai” din Cluj Napoca, 

România 

contract de cooperare, proiecte de cercetare 

Institutul de Istorie „N.Iorga”, Academia 

Română, București, România 

contract de cooperare 

Centrul de Studii Transilvane din Cluj 

Napoca, Academia Română, România 

contract de cooperare 

Muzeul național al Unirii din Alba Iulia, 

România 

contract de cooperare, proiecte de cercetare 

Academia Română, Institutul de 

Cercetări Socio-Umane „C.S. 

Nicolăiescu-Plopșor”, Grupul de Istorie 

Culturală, România 

contract de cooperare, organizare manifestări științifice 

comune 

Universitatea Națională “Taras 

Shevchenko” din Kiev, Ucraina 

organizare manifestări științifice, proiecte de cercetare 

Faculty of Hisotry, European 

Humanities University Vilnius, Lituania 

organizare manifestări științifice comune 

Institutul de Istorie, Universitatea 

Sileziană din Katowice, Polonia 

contract de cooperare, proiecte de cercetare 

Seminarul de Antropologie Istorică, 

Facultatea de Istorie și Filosofie, 

Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj 

Napoca, România 

organizare manifestări științifice, proiecte de cercetare 

Institutul de Istorie Orală, Facultatea de 

Istorie și Filosofie, Universitatea „Babeș 

Bolyai” din Cluj Napoca, România 

organizare manifestări științifice, proiecte de cercetare 

 

Conducător la teza de 

doctorat, masterat 

Numele şi prenumele 

conducătorilor 

Titlul tezei 

Numele, prenumele 

doctorandului, 

masterandului 

Damian Florin Teza de doctor: Geometria analitica a spatiilor 

omogene 

Popa Alexandru 

Căpățână Gheorghe Doctorat „Sistem suport inteligent pentru pregătirea 

olimpicilor la matematică” 

Ghiţă Vasilica 

Traiana 

 

Bragaru Tudor 

Doctorat „Modele matematice, tehnici și produse 

program de securitate informaționalăpentru autoritățile 

publice” 

 

Malcoci Viorel 

 

Căpățână Gheorghe 

Masterat „Elaborarea unei aplicații mobile pentru 

analiza evenimentelor pe baza evaluării emoționale” 

 

Plăcintă Vladimir 

Căpățână Gheorghe Masterat „Apliastercație pentru monitorizarea 

antrenamentelor” 

Țurcanu Daniel 

Căpățână Gheorghe Masterat „Produs WEB generic” Tronciu Petru 

Căpățână Gheorghe Masterat „Sisteme Suport pentru asistarea testării 

produselor program” 

Cusnir Andrei 
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Căpățână Gheorghe Masterat „Aplicație pentru asistența interacțiunii 

populației cu organele de administrație publică” 

 

Corotcova Anastasia 

Căpățână Gheorghe Masterat „Servicii informaționale asistate de realitatea 

augmentată” 

Vdovin Nicolae 

Căpățână Gheorghe Masterat „Metode evoluate de proiectare a aplicațiilor 

WEB pentru căutări în baze de filme” 

Cavruc Cristina 

Căpățână Gheorghe Masterat „Elaborarea unui Sistem expert în medicină” Lilea Macari 

Andrieş Ion 

Masterat „Dezvoltarea unui sistem de analiza ale 

preferințelor utilizatorilor platformelor video 

 

Circiumaru Ilie 

Andrieş Ion 

Masterat „Aspecte privind cresterea și dezvoltarea 

speciilor de stejari din Republica Moldova”  

Florenta Gheorghe 

Arnaut Vsevolod 

Masterat „Posibilități de interacțiune cu motorul de 

jocuri Unity din cadrul limbajului C#” 

Casapciuc Elena 

Arnaut Vsevolod 

Masterat „Posibilitati de dirijare la distanta a 

proceselor utilizind dispozitive mobile” 

Hristiniuc Ion 

Arnaut Vsevolod Masterat „Tehnologii virtuale pe platforme Web” Rodin Vladimir 

Bacalov Iu., dr., conf. 

univ. 

Interrelaţia pancreas endocrin – corticosuprarenale - 

gonade în diabetul experimental pe fondalul 

administrării fitopreparatului autohton 

Ciobanu Natalia, 

masterandă an.II

  

Leşanu M., dr., conf. 

univ. 

Particularităţile morfo-genetice la Valeriana officinalis 

în condiţii in vitro 

Coganovschi Maria, 

masterandă an.I  

Ciocîrlan V., dr., conf. 

univ. 

Морфо-физиологическая, экологическая и 

этологическая  характеристики рукокрылых 

(Chiroptera) городской и пригородных зон 

центральной части Республики Молдова 

Diboliscaia Natalia, 

masterandă an.II

  

Leşanu M., dr., conf. 

univ. 

Particularităţile morfogenetice la Valeriana officinalis 

L. în condiţii in vitro                                                                             

Gheorghiţa Oleg, 

masterand an.II 

 

Bacalov Iu., dr., conf. 

univ. 

Strategii de educare a populaţiei şi rolul dietoterapiei 

în preîntâmpinarea complicaţiilor la bolnavii cu diabet 

zaharat tip II în R.M. 

Pamuci Victor , 

masterand an.II 

Leşanu M., dr., conf. 

univ. 

Particularităţile morfogenetice la Menta piperata L. în 

condiţii in vitro 

Podoleanu Diana, 

masterandă an.I  

Bîrsan A., dr., conf. 

univ. 

Analiza aminoacizilor Porneală Ina, 

masterandă an.I  

Reva V., dr. hab., prof. 

univ. 

Proteazele din sursele vegetale microbiene Rusu Sergiu, 

masterand an.II  

Crivoi A., dr. hab., prof. 

univ. 

Modificările indicilor trombocitari în diabetul 

experimental pe fondul administrării fitopreparatelor                                                                                                                                          

Tolstenco Dorina, 

masterandă an.II
  

Bîrsan A., dr., conf. 

univ. 

Acţiunea tincturii de propolis asupra proceselor 

metabolice în diabetul experimental 

Ţurcan Alexandra 

masterandă an.II, 

Ciocîrlan V., dr., conf. 

univ. 

Particularităţi morfo-fiziologice şi ecologice adaptive 

ale copitatelor rezervaţiei ”Codri” şi sectoarelor 

împădurite adiacente. 

Grafov Andrei, 

masterand an.II 

Bacalov Iu., dr., conf. 

univ. 

Calitatea apei potabile din satul Mereni raionul Aneni 

Noi și impactul ei asupra sistemului digestiv. 

Popescu Marcela, 

masterandă an.II

  

Rudacova Angela, dr. în 

biologie, co-

conducătorul tezei de 

doctor 

Elaborarea procedeelor de obţinere a preparatelor de 

ficocianină bază biomasei de Spirulina platensis 

conţinut sporit de seleniu 

Climova Natalia,  

doctorandă an. III 

 

Jigău Gheorghe Evaluarea eventualelor procese de evoluței a 

cernoziomurilor tipice în regim irigat. 

Gatman Gheorghe 

masterand 

Jigău Gheorghe Studierea proceselor de evoluție a cernoziomurilor 

tipice din zona centrală în condiții de suprahumezire 

indusă de modificările antropice și schimbărilor 

Blidari Anton 

doctorand 
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climatice. 

Jigău Gheorghe  Cadrul funcțional – landsaftic și agrofizic de 

optimizare a însușirilor și regimurilor cernoziomurilor 

tipice din zona centrală și diminuării consecințelor 

schimbărilor climaterice. 

Borș Natalia 

doctorand 

Barsuc Alexandru, 

dr.h.,prof.un. 

Modelarea numerica  oscilatiilor neliniare ale 

oscilatorilor cuplate  

Gogu Irina  

Teză de master 

D. Nica, dr. hab., 

conf.univ. 

Elaborarea applicației Web pentru depunerea și 

căutarea CV-urilor / Development of Web application 

for CVs search and submission / Разработка веб 

приложения для подачи и поиска резюме 

Piscun Anton  

Teză de master 

D. Nica, dr. hab., 

conf.univ. 

Elaborarea aplicații Web cu utilizarea tehnologiilor 

Java / Web applications development using Java 

Technologies 

Ramașcan Ghenadie 

Teză de master 

F. Paladi, dr.hab. , prof. 

univ. 

Modelarea procesului de votare /Modeling of Voting 

Process  / Моделирование избирательного процесса  

Bareian Roman  

Teză de master 

C. Isacova, magistru, 

lect.univ. 

Elaborarea cardului medical interactiv cu utilizarea 

tehnologiilor Web/ Разработка интерактивной 

медицинской карточки с использованием Веб-

технологий / Development of interactive medical 

card using Web-technologies  

Mârleanu Andrei 

Teză de master 

C. Isacova, magistru, 

lect.univ. 

Elaborarea aplicației Android pentru evidența 

consumului energiei electrice / Разработка Android 

приложения для учѐта потребления 

электроэнергии / Development of Android 

application for calculation of energy consumption 

Lesiv Vadim  

Teză de master 

D. Nica, dr. hab., 

conf.univ. 

Utilizarea şi implementarea tehnologiilor de testare ale 

soft-urilor. 

Arnaut Dorina 

Teză de master 

D. Nica, dr. hab., 

conf.univ. 

Gestionarea microcontrolerului Atmega328 prin 

intermediul Ethernet Shield 

Sîrbu Piotr  

Teză de master 

D. Nica, dr. hab., 

conf.univ.. 

Elaborarea complexului soft-hard pe baza 

microcontrolerului Atmega 328/ Создание 

аппаратно-програмного комплекса на базе 

микроконтроллера Atmega328 

Pavlenco Alexei  

Teză de master 

D. Nica, dr. hab., 

conf.univ. 

Elaborarea aplicaţiei android pentru prelucrarea 

fluxului video în timp real/ Разработка Android-

приложения для обработки видео потока 

реального времени 

Țurcan Daniil  

Teză de master 

D. Nica, dr. hab., 

conf.univ. 

Dezvoltarea unui sistem informațional pentru evidența 

comenzilor unei întreprinderi producătoare de 

termopane 

Cîrciumaru Nicolae  

Teză de master 

D. Nica, dr. hab., 

conf.univ. 

Proiectarea şi elaborarea a frontendului aplicaţiilor-

WEB. Проектирование и разработка фронтенда 

WEB-проиложений. 

Cojuhari Dumitru  

Teză de master 

  

D. Nica, dr. hab., 

conf.univ. 

Elaborarea software în limbajul Java pentru 

imprimante fiscale/ Разработка программного 

обеспечения на языке Java для фискальных 

принтеров  

Tulba Andrei  

Teză de master 

D. Nica, dr. hab., 

conf.univ. 

Metode protejare a datelor în baze de date relaţionale 

de la acces neautorizat 

Amarfii Andrei  

Teză de master 

F. Paladi, dr. hab., prof. 

univ. 
Aplicaţii adaptive în cercetare şi management 

Eni Natalia  

Teză de doctorat 

F. Paladi, dr. hab., prof. 

univ. 

Elaborarea şi testarea produselor program în contextul 

modelării sistemelor complexe 

Primac Vladimir  

Teză de doctorat 

Gulea Aurelian Sinteza și caracteristica combinațiilor coordinative ale 

unor metale 3d cu liganzi ce conțin azot, oxigen și sulf 

Fuior Arcadie  

Teză de doctorat 
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ca inhibitori de proliferare a celulelor de leucemie 

umană HL-60 

Gonta Maria Inlaturarea agentilor auxiliari din apele reziduale 

textile prin metode fizico-chimice avansate 

Mocanu Larisa 

Gonta Maria Obtinerea complexurilor cu diferiti agenti 

anticancerosi si experienta in vitro pe culturi de celule 

tumorale maligne 

Cibotari Radu 

Gladchi Viorica Studiul legităților de transformare fotochimică a unor 

substanțe tiolice din apele naturale 

Lis Angela 

Gladchi Viorica Participarea substanțelor antimicrobiene în procese 

radicalice în sisteme acvatice  

Robu Lidia 

Gladchi Viorica Procese de transformare a substanţelor tensioactive în 

sistemele acvatice. 

Racovita Silvia 

Borodaev Ruslan Legităţile migrării fierului şi cuprului în apele râurilor 

mici 

Beliciuc Cristina 

Bunduchi Elena Tendințe ale modificării gradului de poluare a aerului 

atmosferic pe teritoriul Republicii Moldova (anii 

2012-2016) 

Bodarev Madlena 

Acad. Gh. Duca, 

Bunduchi Elena, 

Aprecierea capacităţii de autopurificare redox a unor 

ape naturale 

Cacean Dorina 

Gladchi Viorica Caracterizarea hidrochimică a râurilor Răut şi Ichel în 

perioada anilor 2016-2018 

Caminschii Nicolai 

Gonţa Maria Nitrozarea aminelor din salamurile afumate și 

elaborarea metodelor de inhibiție în formarea NNA 

Ceaciru Mihail 

Bunduchi Elena 

 

Evoluţia calităţii solurilor agricole pe teritoriul 

Republicii Moldova  (anii 2012-2016) 

Conicenco Tatiana 

Gonţa Maria 

 

Nitrozarea triptofanului cu nitriți-ioni și inhibiția 

formării NNA în salamuri fierte 

Melnic Cristina 

Borodaev Ruslan 

 

Legităţile migrării fierului şi cuprului în apele lacului 

de acumulare Ghidighici 

Melnicenco 

(Vrînceanu) Cătălina 

Borodaev Ruslan Legităţile migrării fierului şi cuprului în apele lacului 

de acumulare Danceni 

Moraru Ana 

Gladchi Viorica Compoziția chimică și procese de autopurificare 

chimică a apelor lacurilor Ghidighici și Dănceni în 

perioada anilor 2016-2018 

Tobultoc Elena 

Bunduchi Elena Echilibrul acido-bazic al unor ape de lacuri din 

municipiul Chişinău 

Trohin Silvia 

Gonţa Maria Studiul proceselor de nitrozare a medicamentelor 

antiinflamatoare (nimisulidei) și elaborarea metodelor 

de inhibiție cu utilizarea catehinelor din ceai verde 

Beleuta Gabriela 

Gonţa Maria Studiul procesului de oxidare și stabilizare a 

substratului lipidic din uleiul de semințe de struguri și 

crème cosmetice 

Buzdugan Dina 

Gonţa Maria Nitrozarea cefalexinei cu nitriți ioni și elaborarea 

metodelor de inhibiție cu utilizarea antioxidanților 

naturali 

Petrov Victoria 

Gonţa Maria Studierea proceselor de oxidarea uleiulor si cremelor 

cosmetice. Elaborarea metodiilor de inhibare cu 

aplicarea catehinelor din ceaiul verde 

Dobos Catrin 

Bobeică Valentin Cremă venotonică şi vasoconstructivă  pe bază de 

principiu activ combinat de natură fllavonoidică şi 

terpenică 

Osoianu Valentina 

Bobeică Valentin Cremă dermatologică pe bază de  5-

hidroxinaftochinonei în calitate de principiu activ 

Zabun Mihail 

Gonţa Maria Funcționalizarea chitosanului cu antioxidanți și 

utilizarea copolimerului obținut în inhibiția proceselor 

Berestean Elena 
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de nitrozare 

Gladchi Viorica Transformări fotochimice  ale tiolilor şi procese de 

autopurificare radicalică în sistemele acvatice 

Blonschi Vladislav 

Bunduchi Elena Aprecierea potenţialului de autopurificare chimică a 

apelor lacului Valea Morilor la poluarea cu laurilsulfat 

de sodiu şi acid tioglicolic 

Coroi Constanța 

Borodaev Ruslan Legităţile migrării fierului şi cuprului în apele 

fluviului Nistrului de Jos 

Gherasim Cristina 

Gonţa Maria Epurarea apelor reziduale de colorantul roșu activ în 

prezența agenților auxiliari 

Nica-Bardier Marina 

Gladchi Viorica Evoluţia legislaţiei ecologice în Republica Moldova şi 

ajustarea ei la cerinţele Uniunii Europene 

Palanciuc Maxim 

Gonţa Maria Epurarea apelor reziduale textile de DEGL în prezența 

coloranților activi (PA) și direcți (AAD) 

Porubin Veronica 

Gonţa Maria Epurarea apelor uzate textile de amestecul auxiliarilor 

(DMPA si NaLS) în prezenta colorantului AA4 

Vlas (Ceban) Elena 

Gladchi Viorica Compuşi coordinativi ai unor metale 3d cu 4-

(metoxifenil)tiosemicarbazone ale aldehidelor 

salicilice substituite 

Damian (Turcanu) Ina 

Gladchi Viorica Compușii coordinativi ai unor metale 3d cu 4-alil-S-

alchiltiosemicarbazone aldehidelor salicilice 

substituite 

Vasilca Mihaela 

 

N. Cojocaru 

Teză de doctor 

„Dimensiuni emoționale, cognitive și 

comportamentale în manifestarea conflictului muncă-

familie” (2014-2018) 

 

V. Șaitan 

N. Cojocaru Teză de doctor 

„Implicații ale muncii emoționale în manifestarea 

conflictului muncă-familie” (2016-2018) 

R. Pascari 

 

N. Cojocaru 

 „Manifestări ale conflictului studii-muncă-familie la 

cadrele didactice universitare” (2017-2018) (masterat) 

 

T. Hodonoagă 

N. Cojocaru  „Implicații ale activității profesionale în manifestarea 

conflictului muncă-familie. Studiu de caz în cadrul 

unui departament subordonat MAI” (2017-2018) 

(masterat) 

S. Calancea 

Ion Eremia File din istoria satului Prajila. (masterat) Moșneguțu Valerian 

Ion Eremia Constituirea teritorială a Țării Moldovei în secolele 

XIV – XV (masterat) 

Ceban Corina 

 

Ion Eremia Învăţământul agricol în Basarabia ţaristă. (doctorat) Golban Petru 

 

Ion Eremia Înființarea și activitatea Dicasteriei Duhovnicești din 

Chișinău. (doctorat) 

Plămădeală Marcel 

 

Ion Eremia Relaţiile economice externe ale Republicii Moldova 

(studiu istorico-geografic) (doctorat) 

Revenco Marcel 

Liliana Rotaru  

 

Bubuioc Mariana Relațiile moldo-turce în anii 1991 – 

2002(masterat) 

Bubuioc Mariana 

 

Liliana Rotaru  

 

Cotidianul evreiesc din Chișinău în perioada 

interbelică (masterat) 

Gherman Vlada 

 

Liliana Rotaru  

 

Lovituri de stat în Turcia: de la Ataturk la Erdogan 

(masterat) 

Limbas Dan 

 

Liliana Rotaru  

 

Deportările din 1949 din RSSM. Sudiu de caz: 

localitatea Stolniceni, r.Hâncești (masterat) 

Untilă Cristina 

 

Liliana Rotaru  

 

Instituţionalizarea puterii sovietice în RSSM. 1944-

1953 (doctorat) 

Malacenco Alexandru  

 

Liliana Rotaru  Cotidianul evreiesc în Basarabia iterbelică (doctorat) Gherman Vlada 

Liliana Rotaru  Relaţiile moldo-turce în perioada 1991-2002(doctorat) Bubuioc Mariana 
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Valentin Tomuleț 

 

Relaţiile comerciale ale Basarabiei cu Imperiul 

Austriac (1812-1868) (masterat) 

Chiriac Ana-Maria 

 

Valentin Tomuleț 

 

Schițe din istoria comunei Gavanoasa (de la prima 

atestare documentară până în prezent) (masterat)  

Creangă Tamara 

 

Valentin Tomuleț 

 

Mentalitatea ţăranului basarabean sub regim de 

dominaţie ţaristă (primele decenii ale seolului al XIX-

lea) (masterat) 

Darii Aurica 

 

Valentin Tomuleț 

 

Viaţa muzicală în Basarabia în secolul al XIX-lea – 

începutul secolului al XX-lea (masterat) 

Hariton Vasile 

 

Valentin Tomuleț 

 

Идеологические и геополитические императивы 

"Греческого проекта" Екатерины II. (masterat) 

Rozmariţă Dana 

 

Valentin Tomuleț 

 

Proteste şi revendicări ale populaţiei din Basarabia 

(1812-1828) (masterat) 

Sârghii Dmitrii 

 

Valentin Tomuleț Elita intelectuală din Basarabia (1897-1918).(doctorat) Mereacre Victoria 

Valentin Tomuleț 

 

Elite ale burgheziei comercial-industriale din 

Basarabia (1812-1873) (doctorat) 

 

Gralco Victoria 

Valentin Tomuleț 

 

Relaţiile comerciale ale Basarabiei cu Imperiul 

Austriac (1812-1868) (doctorat) 

Chiriac Ana-Maria 

Niculiță Ion Amforele de Thasos în mediul barbar din Nord – 

Vestul Pontului Euxin. (masterat) 

Garabovschi Ștefan 

Matveev Sergiu Особенности развития ориньякской культуры на 

Среднем Днестре поматериалам стоянки Климэуць 

II (masterat) 

Pașenciuc Natalia 

Matveev Sergiu Politici de protejare și valorificare a patrimoniului 

arheologic în Republica Moldova (1946-2016) 

(masterat) 

Huzun Marina 

Corobcean Andrei Семейные отношения в странах Древнего Востока 

(masterat) 

Fuior Natalia 

 

Colaborarea cu instituţiile de învăţămînt superior în aspect didactic (se completează doar de 

titularii organizaţiei) 

Instituţia de învăţămînt 

superior  

 Ciclul I- licenţă 

Ciclul II - 

masterat 

Denumirea cursului  Numele şi prenumele 

profesorului 

Universitatea Tehnica 

din Moldova 

Ciclul II - 

masterat 

Co-conducătorul tezei de master  

Ambalarea concentratului 

proteico-mineral obţinut la 

procesarea electrofizică a 

zerului.  

Studenta anul 5 Paladii Irina  

Stepurina Tatiana  

Institutul de Ştiinţe ale 

Educaţiei 

Ciclul II - masterat „Gestionarea computerizată a 

datelor în instituţia 

educaţională” 

„Metode statistico-matematice 

de prelucrare a datelor în cadrul 

cercetărilor psihologice şi 

pedagogice”  

Paiu Mihail, 

dr.,conf.univ. 
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Forma 11 

 

PROMOVAREA ŞTIINŢEI ŞI REALIZĂRILOR DIN SFERA ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII 

 

Emisiunea TV / Radio Tematica intervievării Numele, prenumele  

intervievatului  

Canal PRIME Moldova,  

emisiunea de dimineața 

27.11.2017, repetat 25.11.2017 

„Sinteza săptămânii”  

Cercetările  inovaționale în domeniul 

tehnologiilor verzi elaborate de dr. Victor 

Covaliov, câştigâtorul Premiului 

Guvernului RM „Inventator remarcabil” – 

2017 

Nicu Dolghi 

Canal RTV Moldova 

Noutăți 23.11.2017 

dr. Victor Covaliov, câştigâtorul Premiului 

Guvernului RM „Inventator remarcabil” – 

2017 

Victor Covaliov 

Radio SPUTNIK, 

17 octombrie 2017 

Universitatea de Stat din Moldova – unica 

instituție unde se promovează programarea 

orientată pe familii de probleme. 

Căpățână Gheorghe 

Televiziunea NOROC, 

15 noiembrie 2017 

XV Edition of International Specialized 

Exhibition „INFOINVENT” 

Căpățână Gheorghe 

TV-3 Managementul sustenabil al resurselor de 

sol din Moldova 

Jigău Gheorghe 

Radio-5 Managementul sustenabil al resurselor de 

sol din Moldova 

Jigău Gheorghe 

Emisiunea ”REPLICA”, 

Prime TV 

din 22 octombrie 2017 

Reforma învățământului în Republica 

Moldova (problema închiderii școlilor) 

Prof. univ. Vladimir 

GUȚU 

Radio Moldova Actualități,  

17 noiembrie,2017, ora 12.00 

Educația deschisă în Moldova:  aici și acum 

(inițiative pentru cadrele didactice 

preuniversitare)  

GORAȘ-POSTICĂ V. 

Radio Moldova Actualități,  

25 august, 2017 

Cultura bunei vecinătăți în clasa a IV-a, 

perspective ale educației pentru pace 

GORAȘ-POSTICĂ V. 

Radio Moldova Actualități,  

23februarie, 2017 

Bilanțuri după al treilea an de educație a 

culturii bunei vecinătăți pe ambele maluri 

ale Nistrului 

GORAȘ-POSTICĂ V. 

Televiziunea Iaşi (România) 

3 noiembrie 2017 

Problemele construcţiilor identitare la est de 

Carpaţi, inclusiv în Republica Moldova, la 

etapa actuală 

Ion Eremia 

Radio România Internaţional 

(Bucureşti, România) 

21 noiembrie 2017 

Problema unirii Basarabiei cu România în 

anul 1918, consecinţele acestui act pentru 

populaţia din Basarabia, inclusiv pentru 

învăţământul superior de după 1944 

Ion Eremia 

Știri, PublikaTV Săpăturile arheologice de salvare în s. 

Logănești (Hâncești) 

Corobcean Andrei 

emisiunea coordonată de Andrei 

Viziru „Academia Radio”,  24 

ianuarie 2017. 

Prezentare de carte din colecția „Arhivele 

Memoriei”, 

COJOCARU,  Ludmila 

TVR Moldova, 11 iunie 2017. Interviu pentru emisiunea dedicata 

comemorării deportărilor 

OLARU-CEMÎRTAN, 

Viorica 

emisiunea coordonată de Gh. E. 

Cojocaru, Radio Chișinău, 11 

iunie 2017 

Interviu pentru emisiunea dedicata 

comemorării deportărilor 

PETRENCU, Anatol; 

Ludmila COJOCARU, 

Virgiliu BÎRLADEANU 

emisiunea coordonată de Gh. E. 

Cojocaru, Radio Chișinău, 20 

decembrie 2017 

Interviu pentru emisiunea tematică „Copiii și 

copilăria în Gulag” 

Ludmila COJOCARU, 

Virgiliu BÎRLADEANU 

Emisiunea coordonată de Andrei 

Viziru „Academia Radio”, Radio 

Moldova, 22 iunie 2017 

Despre Războiul al Doilea Mondial şi 

urmările lui pentru români [inclusiv 

deportările din RSSM].  

PETRENCU, Anatol 
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moderator Alecu Reniţă, Postul 

de Radio „Vocea Basarabiei”, 8 

iulie 2017. 

Emisiunea despre deportările din RSS 

Moldovenească 

PETRENCU, Anatol 

moderator Dorin Galben, 6 iulie 

2017, 10 TV 

Emisiunea despre deportarea basarabenilor 

din 5-6 iulie 1949 (în direct: 19:00-20:00) 

PETRENCU, Anatol 

moderator Dorin Galben, 10 TV, 

7 noiembrie 2017 

Emisiunea consacrată 100 de ani de la 

lovitura de stat bolşevică, urmările acesteia 

asupra României [inclusiv deportările din 

RSSM] (eter direct: 19:00-20:00 

PETRENCU, Anatol 

Radio Europa Liberă, 19 

februarie 2017, Dialog. 

Poezie şi Putere: puterea poeziei şi 

pactizarea cu puterea. Dialog cu scriitorul 

Iulian Ciocan şi Jurnalistul Vasile Botnaru 

PILCHIN  M. 

Axial TV, 5 mai, 2017 Discuţii la 4 ace (VIII) Teme cu Vasile 

Botnaru. Eros şi Poesis. Dialog cu 

jurnalistul Vasile Botnaru 

PILCHIN  M. 

Axial TV, 15 mai, 2017 Discuţii la 4 ace (IX) Teme cu Maria 

Pilchin. Poezia basarabeană: de la 

optzecism la literatura douămiistă. Dialog 

cu scriitorul Grigore Chiper.  

PILCHIN  M. 

Cultura azi, TRM, Moldova 1, 5 

martie 2017. 

Convorbiri literare: Maria Șleahtițchi – Leo 

Butnaru.  

ȘLEAHTIȚCHI Maria 

Cultura azi, TRM, Moldova 1, 

18 iunie 2017. 

Convorbiri literare: Maria Șleahtițchi – 

Arcadie Suceveanu.  

ȘLEAHTIȚCHI Maria 

Cultura azi, TRM. Moldova 1, 1 

octombrie 2017. 

Convorbiri literare. Maria Șleahtițchi și 

Vladimir Beșleagă despre cartea lui Teo 

Chiriac „Sufletul meu după Big Bang”.  

ȘLEAHTIȚCHI Maria 

Radio Vocea Basarabiei, 07 

octombrie 2017 

Viaţa cărţilor. Emisiunea Emiliei Gheţu  ȘLEAHTIȚCHI Maria 

Album duminical. Rubrica 

Convorbiri literare. Interviu 

acordat Emiliei Ghețu. Radioul 

Național. 15 octombrie 2017.  

Vladimir Beșleagă, „Cumplite vremi”.  ȘLEAHTIȚCHI Maria 

Radio Vocea Basarabiei, 

emisiunea „Dimensiuni 

culturale”, 22 iunie 2017. 

Prezentarea volumului „Caligrafii. O 

antologie a poeziei șaptezeciste din 

Basarabia”. 

ȚURCANU L. 

Radio Vocea Basarabiei, 

emisiunea „Dimensiuni 

culturale”, 3 noiembrie 2017 

Prezentarea colecției „Literatura din 

Basarabia. Început de secol XXI”. 

ȚURCANU L. 

 

 

Articole de popularizare a ştiinţei în ziare, reviste etc. 

Numele, prenumele 

autorului 

Denumirea articolului Ziarul, revista 

Victor Covaliov Articol „Sistemul național de 

proprietate intelectuală, promovat 

în cadrul Salonului Internațional 

de Invenții și Tehnologii 

Inovaționale de la Moscova”   

 

http://agepi.gov.md/ro/news (postat 

23/05/2017 în categoria: Noutăți) și 

 

http://usm.md/?p=16433&lang=ro 

 

Eugenia Tofan,  

Centrul media AȘM 

„Inventatorul tehnologiilor verzi”, 

prof. Victor Covaliov, a câştigat 

Premiul Guvernului RM 

„Inventator remarcabil” - 2017 

www.asm.md, 20.11.2017 

Căpățână Gheorghe Integrare în spațiul valoric 

european 

Universitatea de Stat din Moldova, 28 

noiembrie 2017. Nr. 4 (193). 

Crivoi Aurelia Vietnamul – una din civilizaţiile Universitatea de Stat din Moldova, Nr.10 

http://agepi.gov.md/ro/news
http://usm.md/?p=16433&lang=ro
http://www.asm.md/
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Planetei Albastre (188), 26 mai 2017. 

Chiriţa Elena Entuziasm, empatie şi pasiune – 

implicate la lecţiile de biologie şi 

chimie. 

Dialoguri chişinăuiene, Ediţia a VIII-a, 

Chişinău, 2017. 

Bulimaga T. 

 

Strategia resurselor umane pentru 

cercetători (HRS4R) la USM – de 

la progres spre calitate 

În: Ziarul „Universitatea”, nr.5, 2017. 

GORAȘ-POSTICĂ V. Moștenirea spirituală a lui Ianusz 

Korczak, reflectată în contextul 

actual polonez 

Univers Pedagogic Pro – săptămânal al 

pedagogilor, 30 noiembrie, 2017 

GORAȘ-POSTICĂ V. Predarea Culturii bunei vecinătăți 

în clasa a IV-a: secvențe de la al 

doilea seminar al cadrelor 

didactice și rezultate intermediare 

ale monitorizării 

Didactica Pro…, revistă de teorie și 

practică educațională, nr. 5-6 (105), 

2017, pag. 25 

GORAȘ-POSTICĂ V. Certificarea formatorilor de la 

CEITI în domeniul 

psihopedagogiei adulților 

Didactica Pro…, revistă de teorie și 

practică educațională, nr. 3 (103), 2017, 

pag. 50 

GORAȘ-POSTICĂ V. Seminarii pentru cadrele didactice 

în domeniul resurselor 

educaționale deschise 

Didactica Pro…, revistă de teorie și 

practică educațională, nr. 2 (102), 2017, 

pag. 51 

GORAȘ-POSTICĂ V. Bilanțuri după al treilea an de 

educație a culturii bunei vecinătăți 

pe ambele maluri ale Nistrului 

Didactica Pro…, revistă de teorie și 

practică educațională, nr. 1 (101), 2017, 

pag. 52 

TOMULEŢ V. 

 

O lucrare despre destinul 

Basarabiei 

Ziarul „Literatura şi arta”. Săptămânal 

al Uniunii Scriitorilor din Moldova, nr.16 

(3737) din 20 aprilie 2017, p. 7. 

TOMULEŢ V. 

 

O lucrare despre destinul 

Basarabiei 

 

Ziarul „Ultima Oră”, România, Cotidian 

Naţional Independent, Seria nouă, anul 

XX, 21 aprilie 2017 

TOMULEŢ V. 

 

Realităţi basarabene văzute de 

Galina Martea 

 

Ziarul „Universitatea de Stat din 

Moldova”. 25 aprilie, 2017, nr. 9 (187), 

p.3. 

TOMULEŢ V. 

 

În spaţiul realităţii basarabene 

 

Curtea de Argeş. Revistă de cultură. 

Anul VIII, Nr. 6 (79), iunie 2017, p. 28. 

 

TOMULEŢ V. 

 

Galina Martea: Basarabia – destin 

şi provocare (Vol. I) (Pontos, 

Chişinău, 2016, 307 p.).  

Destin Românesc (serie nouă). Revistă 

de istorie şi cultură, Chişinău, 2017. An 

XII (XXIII) Nr. 1-2 (99-100), p. 232-237 

(0,4 c.a.). 

Zanoci Aurel Saharna respiră aerul antichității Universitatea de Stat din Moldova, nr. 2 

(191), 26 septembrie 2017. 

COJOCARU,  Ludmila Istoria represiunilor totalitar-

comuniste în imagini și 

documente. Expoziția foto-

documentară „Sub cer străin. 

Locuitorii Lituaniei în lagărele şi 

în locurile de exil din URSS. Anii 

1940-1958” vernisată la Muzeul 

Național de Istorie a Moldovei, 

Jurnal de Chișinău, 27 octombrie, 2017, 

p. 9 

COJOCARU,  Ludmila Arhivele Memoriei: Alexandru 

Nastas: „Izgoniți din casă, din 

sat!”. 

Jurnal de Chișinău, 7 iulie 2017, p. 8. 

 

 

 

 

  



 284 

Participări la manifestări ştiinţifice, expoziţii, work-shopu-uir, tîrguri, mese rotunde 

Denumirea 

manifestării ştiinţifice, 

expoziţii, work-shopu-

uir, tîrguri, mese 

rotunde 

 Participanţii  Tematica prezentărilor Distincţii 

obţinute 

Participare la Conferinta 

științifică internatională 

SIMI 2017 

Maria Gonta Raport oral, Coagulation-

flocculation process of 

direct red 81 dye and 

diethylene glycol fixing 

agent. 

 

Participare la Conferinta 

științifică internatională 

Priochem XII-th Edition 

Covaliov Victor 

Bobeica Valentin Mocanu Larisa 

Rapoarte orale, Oxidation 

of DR81-DEG with Fenton 

process 

 

Participare la Conferinta 

științifică internatională 

The 6
th
 International 

Conference ECOLOGIC

AL & 

ENVIRONMENTAL 

CHEMISTRY 2017  

Maria Gonta  

Covaliov Victor 

Bobeica Valentin 

Nenno Vladimir 

 Mocanu Larisa 

 Covaliova Olga 

Porubin Veronica 

Rapoarte orale, Metode 

fizico chimice combinate 

de epurare a apelor 

industriale de diferita 

proveniență. 

 

VI-ea ediție a 

Conferinței Științifice 

Internaționale “Chimia 

Ecologică și Chimia 

Mediului-2017”, 2-3 

martie 2017, Chișinău, 

Republica Moldova 

V.Covaliov 

V.Bobeică 

V.Nenno 

O.Covaliova 

Procesele inovaționale de 

obținere a biometanului, 

biohidrogenului, 

vitaminei B12 si apei 

purificate 

 

XIX-a ediție a 

Simpozionului anual de 

proprietate intelectuală 

 „Lecturi AGEPI”, 19-20 

aprilie 2017, la Agenţia 

de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală 

(AGEPI), Chișinău, 

Republica Moldova  

V.Covaliov 

V.Bobeică 

Utilizarea fito-

catalizatorilor pentru 

intensificarea procesellor 

cde obșinere a biogazului 

 

Conferința Internațională 

„Prelucrarea deșeurilor 

secundare de origine 

animaliere în produse 

adecvate pentru 

agricultura ecologică 

intensivă” Chișinău, 

10.03.2017, AgroTV 

Moldova 

O.Covaliova Utilizarea deșeurilor și 

produselor secundare 

agro-industriale  

 

20th Romanian 

International Conference 

on Chemistry and 

Chemical Engineering 

(RICCCE), Poiana 

Brasov, Romania, 

September 6-9, 2017 

V.Covaliov 

V.Bobeică 

Procesele galvano-

chimice  de purificare a 

biogazului de gazele 

impurificătoare 

 

Simpozionul 

International 

“PRIOCHIM – 

Priorităţile chimiei 

V.Covaliov 

V.Bobeică 

Separarea bioxidului de 

carbon din biogas și 

utilizarea lui pentru 

cultivarea microalgae 

 

http://riccce20.chimie.upb.ro/
http://riccce20.chimie.upb.ro/
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pentru o dezvoltare 

durabilă”, Bucharest, 

Romania, 25-27 

octombrie, 2017 

International Conference 

“Transboundary Dniester 

River Basin 

Management: Platform 

for Cooperation and 

Current Challenges”. 

Tiraspol, October 26-17, 

2017 

V.Covaliov 

V.Bobeică 

V.Nenno 

O.Covaliova 

Procese și tehnologii  

ecologice de prevenire a 

poluării apelor baziului 

fl.Nistru 

 

A 20-a Conferință a 

Societății de 

Probabilități și Statistică 

din România SPSR-2017 

Lazari Alexandru Stochastic games with 

real transition costs and 

final sequence of states 

-- 

A XXI-a Conferință 

Anuală a Societății de 

Științe Matematice din 

România SSMR-2017 

Lazari Alexandru Doze de dinamism în 

sistemele stochastice cu 

secvență finală de stări 

-- 

A XXI-a Conferință 

Anuală a Societății de 

Științe Matematice din 

România SSMR-2017 

Grigoriu Nicolae Aplicații ale grafurilor 

tranzitiv orientabile 

-- 

A IV-a Conferinţă a 

Societăţii Matematice 

din Republica Moldova 

Buzatu Radu Maximum nontrivial 

convex cover of a tree 

-- 

A XXV-a Conferință de 

Matematică Aplicată şi 

Industrială CAIM 2017 

Lazari Alexandru Dynamical systems with 

final sequence of states 

and almost asymptotically 

periodic transition 

probabilities 

-- 

A XXV-a Conferință de 

Matematică Aplicată şi 

Industrială CAIM 2017 

Grigoriu Nicolae Reorientation of the 

transitive graphs 

-- 

A XXV-a Conferință de 

Matematică Aplicată şi 

Industrială CAIM 2017 

Buzatu Radu Algorithms for 

determining nontrivial 

convex covers of graphs 

-- 

A V-a Conferinţă 

Internaţională de 

Matematică Aplicată şi 

Pură 

Lazari Alexandru Algorithmic complexity 

of stochastic matrix 

decompositions 

-- 

Expoziția Națională 

„Fabricat în Moldova” 

LCȘ Procese Pedogenetice, 

S:A. AXEDUM  SRL 

Promovarea preparatului 

bio organic “BIOVIT” 

 

Masa rotundă 

“Perspectivele uilizării 

preparatelor biohumice 

în agricultură” 

LCȘ Procese Pedogenetice, 

S:A. AXEDUM  SRL, 

Agenți economici 

Cadrul pedofucțional de 

utilizare a preparatelor 

biohumice în agricultură 

 

Seminarul II Național 

“Utilizarea produselor 

biohumice în 

agricultură” 

LCȘ Procese Pedogenetice, 

S:A. AXEDUM  SRL, 

Agenți economici 

Utilizarea produselor 

biohumice în agricultură 

 

Seminare regionale 

„Managementul durabil 

al resurselor de sol” 

(Fălești, Dondușeni, 

Anenii Noi) 

3 seminare 174 agenți economici Impactul de mediu al 

practicilor agricole MDT 
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Cursuri de instruire 

organizate de 

UNIAGROPROTECT 

6 seminare 457 agenți economici Biotehnologii moderne de 

reproducere lărgită a 

fertilității solurilor 

 

Seminar metodico-

practic ”Ianusz Korczak 

, educația prin dragoste – 

o dimensiune valoroasă a 

educației moderne, 17 

noiembrie, 2017 

GORAȘ-POSTICĂ V., 

Cadre didactice universitare și 

preuniversitare 

Moștenirea spirituală a lui 

Ianusz Korczak, reflectată 

în contextul actual 

polonez 

certificat 

Conferință Internațională 

”Educație deschisă în 

Moldova: aici și acum”, 

faza a II-a, 

17 noiembrie, 2017 

GORAȘ-POSTICĂ V., 

Cadre didactice universitare și 

preuniversitare 

Ghidul ”Resurse 

educaționale deschise: 

oportunități pentru acces, 

calitate și relevanță în 

educație” 

certificat 

Conferința Internațională 

științifico-practică 

”Experiențe de succes și 

perspective în 

incluziune”, 02-03 

noiembrie, 2017, 

organizată de Direcția 

Educație Ungheni și 

Grădinița incluzivă 

”Guguță” 

 

GORAŞ-POSTICĂ V.,  

Cadre didactice universitare și 

preuniversitare 

Educația incluzivă în 

Moldova: repere 

legislativ-reglatorii și 

inegalități perpetuate 

certificat 

Întrunirea Pedagogilor 

”Nouă ne pasă de 

educație!. LT ”Petru 

Rareș”, Chișinău, 5 

noiembrie, 2017 

GORAŞ-POSTICĂ V.,  

Cadre didactice universitare și 

preuniversitare 

Ce se poate face pentru 

atragerea tinerilor foarte 

buni la profesia de 

pedagog? 

 

Masa Rotundă 

Municipală ”Formarea 

profesională continuă a 

personalului didactic și 

de conducere din 

perspectiva motivării de 

învățare pe tot parcursul 

vieții 

GORAŞ-POSTICĂ V.,  

Cadre didactice și manageriale 

universitare și preuniversitare 

Pârghii de motivare a 

cadrelor didactice pentru 

formarea continuă 

certificat 

Conferinţa știinţifică 

naţională cu participare 

internațională „Integrare 

prin Cercetare și 

Inovare”, 9-10 

noiembrie, 2017, USM 

GORAŞ-POSTICĂ V.,  

Cadre didactice și manageriale 

universitare și preuniversitare 

Necesitatea intensificării 

parteneriatelor globale 

pentru consolidarea 

educației în spiritul 

culturii păcii 

Diplomă de 

participare 

Conferința Internațională 

”Educația din 

perspectiva valorilor” 

GORAȘ-POSTICĂ V.  dr.hab. 

prof.iniv.interim., 1965 

Cadre didactice și manageriale 

universitare și preuniversitare 

 Cultivarea moral-

spirituală a cadrelor 

didactice 

Certificat 

Seminar pentru cadrele 

didactice ”Cultura bunei 

vecinătăți în clasa aIV-a” 

GORAŞ-POSTICĂ V.,  

Cadre didactice și manageriale 

universitare și preuniversitare 

Desfășurarea 

experimentului 

pedagogic: rigori 

actualizate 

Certificat 

Conferința pedagogică a 

Cadrelor manageriale 

din raionul Orhei – 

Acces, relevanță, calitate 

în educație - competențe 

GORAŞ-POSTICĂ V.,  

Cadre didactice și manageriale 

preuniversitare 

Fortificarea 

parteneriatelor 

educaționale prin 

intermediul căutării de 

fonduri pentru sporirea 

Scrisoare de 

multumire, 

certificat 
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pentru prezent și viitor” calității educației și a 

managementului acesteia 

Training-ul ”Governance 

for NGO Networks”. 18-

20 iulie, 2017 

GORAŞ-POSTICĂ V.,  

Cadre didactice și manageriale 

preuniversitare, membri și lideri 

ONG 

Experiența CEE PRO 

Didactica în domeniul 

Educației Copilului și 

Familiei 

Certificat 

Conferința Pedagogilor 

din republica Moldova, 

ediția a XIII-a 

”Exigențele timpului – 

asigurarea eficienței”, 6-

7 martie, 2017, LT 

”Elimul Nou” 

GORAŞ-POSTICĂ V.,  

Cadre didactice și manageriale 

preuniversitare, membri și lideri 

ONG 

Educația adulților din 

perspectiva moral-

spirituală 

certificat 

Conferința internațională 

științifică “Политика и 

практика 

регулирования 

миграции в условиях 

современных вызовов” 

organizată cu suportul 

OIM Moldova, 

Universitatea T. 

Shevchenko, or. 

Tiraspol, 27 ianuarie, 

2017 

 

Moșneaga V., Țurcan V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turco T., Svetlicinâi R. 

 

 

 

 

 

 

 

Putină N.  

Профессиональная 

идентификация 

молдавских трудовых 

мигрантов: проблемы и 

решения (по 

результатам 

социологического 

исследования шести 

стран). 

Опыт национально-

государственных и 

неправительственных 

акторов в реализации 

политики управления 

диаспорой в Республике 

Молдова: достижения и 

проблемы. 

Impactul comunităţilor 

diasporale asupra 

procesului politic în 

statele de origine. 

 

Prezentarea Raportul 

Naţional de Dezvoltare 

Umană 2015/2016. 

PNUD Moldova, 2017, 

Iațco M. Disparităţi cauzate în 

fluxurile migraţionale. 

 

Seminar științific 

„Impactul migraţiei 

asupra dezvoltării”, 

organizat cu suportul 

OIM Moldova ASEM, 

17 mai 2017 

Moșneaga V., Turcan V., 

Svetlicinâi R., Iațco M., Putină N., 

Moșneaga Gh. 

  

Sesiunea de comunicări 

ştiinţifice „Metodă, 

teorie şi practică în 

arheologia 

contemporană”. 

Institutul de Arheologie 

„Vasile Pârvan” al 

Academiei Române, 

Bucureşti (România), 

29-31 martie 2017. 

Niculiță I., 

Zanoci A., Matveev S.,  

Pașenciuc N. 

Arheologie  

Internationale 

Humboldt-Kolleg 

,,LANDSCAPE 

Zanoci A., Băț M. Arheologie  
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ARCHAEOLOGY. 

Landschaft und 

Besiedlung. Arch 

ologische Studien zur 

vorromischen Eisenzeit- 

und dtteren Kaiserzeit im 

Mittel- und Südost 

Europa“, Lublin 

(Poland), 06.-07. April 

2017. 

16
th
 International 

Colloquium of funerary 

archaeology “Funerary 

Practices at the 

Thracians and the Celts 

in the Second Iron Age”. 

Alun, Hunedoara County 

(Romania), 11
th
-14

th
 

May 2017. 

Niculiță I., Zanoci A. Arheologie  

13
th
 International 

Congress of Thracology 

Ancient Thrace: myth 

and reality. September 

3
th
 -7

th
, 2017, Kazanlak 

(Bulgaria). 

Niculiță I., Corobcean A., 

Matveev S., Zanoci A., Băț M. 

Arheologie  

Sesiunea de comunicări 

ştiinţifice „Milenii 

tezaurizate. Creaţie şi 

spiritualitate (ediţia a 

XVII-a). Habitat şi 

morminte în epoca 

fierului (sec. XII a. Chr. 

- I p. Chr.). Buzău – 

Sărata Monteoru 

(România), 16-18 

noiembrie 2017. 

Niculiță I., Zanoci A., Băț M. Arheologie  

Sesiunea Naţională de 

Comunicări Ştiinţifice 

„Arheologia mileniului I 

p. Chr. la est şi vest de 

Prut”, ediţia a XIII-a, 11-

13 mai 2017, Bârlad 

(România). 

Matveev S. Arheologie  

Internationale Tagung 

„Funeralkultur der 

Thraker und Skythen des 

7. bis 5. Jahrhunderts v. 

Chr. an der unteren 

Donau“. 30.11. – 

02.12.2017, Marburg 

(Deutschland). 

Niculiță I., Corobcean A., 

Matveev S., Zanoci A., Băț M. 

Arheologie  

XXIХ Чтения памяти 

члена-корреспондента 

АН СССР В. Т. 

Пашуто «Восточная 

Европа в древности и 

средневековье», 19-21 

Matveev S. Arheologie  
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aprilie 2017, Moscova 

(Rusia). 

Seminar „Glass of the 

Caesars - 30 years on”, 

November 3-4, 2017, 

London (United 

Kingdom). 

Matveev S. Arheologie  

Conferinţa ştiinţifică 

internaţională 

„Patrimoniul cultural – 

cercetare, valorificare, 

promovare” (Ediţia a IX-

a). Chişinău, 30-31 mai 

2017. 

Niculiță I., Corobcean A., 

Matveev S., Zanoci A. 

Arheologie  

Colloquium-ul de vară 

de la Saharna „Cercetări 

interdisciplinare la 

siturile din epoca fierului 

în spaţiul tiso-nistrean”. 

Saharna, 13-16 iulie 

2017. 

Niculiță I., Corobcean A., Zanoci 

A., Băț M. 

Arheologie  

Sesiunea ştiinţifică a 

Departamentului Istoria 

Românilor, Universală şi 

Arheologie (Chişinău, 

28 aprilie 2017). 

Zanoci A., Corobcean A. Arheologie  

Conferinţa „Spaţiul 

cultural comun 

românesc. Patrimoniu 

cultural românesc - 

probleme, teme şi 

proiecte comune” (ediţia 

a II-a). Chişinău, 26-28 

aprilie 2017. 

Niculiță I., Corobcean A., Zanoci 

A., Băț M. 

Arheologie  

Cercetări arheologice în 

Republica Moldova: 

Campania 2016. 

Sesiunea Naţională de 

Rapoarte. Chişinău, 24 

mai 2017. 

Niculiță I., Corobcean A., 

Matveev S., Zanoci A., Băț M. 

Arheologie  

Simpozion „Orheiul 

Vechi: 70 de ani de la 

primele săpături 

arheologice (Chişinău-

Butuceni, 21-23 

septembrie 2017). 

Niculiță I., Corobcean A., 

Matveev S., Zanoci A., Băț M. 

Arheologie  

Conferinţa ştiinţifică 

“Istorie. Arheologie. 

Muzeologie” a Muzeului 

Naţional de Istorie a 

Moldovei (19-20 

octombrie 2017, 

Chişinău). 

Corobcean A., Matveev S., Zanoci 

A., Băț M. 

Arheologie  

Conferinţa internaţională 

„Latinitate, Romanitate, 

Românitate”, I ediţie, 

28-30 septembrie 2017, 

Matveev S. Arheologie  
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Chişinău (R. Moldova). 

Simpozionul XVII de 

Numismatică, 5-6 

octombrie 2017, 

Chişinău (R. Moldova). 

Matveev S. Arheologie  

Conferința știintifică 

națională a tinerilor 

cercetători 

”Valorificarea 

patrimoniului 

etnocultural al 

Republicii Moldova în 

cercetare și educație”, 

Chișinău, 16 noienbrie 

2017. 

Pașenciuc N. Arheologie  

Sesiunea națională de 

comunicări științifice 

studenteșți (USM). 

Chișinău, 4-5 mai 2017. 

Pașenciuc N. Arheologie  

Conferință internațională 

„Latinitate, Romanitate, 

Românitate” 

Igor Bercu 

 

Date cu referire latinitate 

și românitate în spațiul 

carpato-danubiano-pontic 

 

Conferinţa internaţională 

Rolul Mǎnǎstirii Secu în 

viaţa religioasǎ a Ţǎrii 

Moldovei, ediţia a VI-a 

Igor Bercu 

 

Unele date cu referire la 

activitatea mănăstirea 

Neamț, închinate 

mănăstirii Secu, despre 

ctitorii mănăstirii Secu 

etc. 

 

Conferință științifică  la 

invitație la Facultatea de 

Istorie, Universitatea din 

București, România, 

http://www.istorie.unibu

c.ro/avizier/evenimente/c

onferintele-facultatii-de-

istorie 

 

Ludmila Cojocaru 

Traumă, strategii de 

supravieţuire şi probleme 

de reintegrare socială în 

memoriile victimelor 

regimului totalitar-

comunist din RSS 

Moldovenească” 

 

Conferința publică la 

invitație, Facultatea de 

Litere, Universitatea din 

București, 

http://litere.ro/2017/02/2

6/conferinta-arhivele-

memoriei/ 

Ludmila Cojocaru Colecția Arhivele 

Memoriei 

 

Conferința științifică 

națională „Foametea în 

RSS Moldovenească 

(1946-1947): istoria şi 

memoria tragediei în 

cercetările actuale”, 

Universitatea de Stat 

„Alecu Russo” din Bălți, 

5 mai 2017.  

Ludmila Cojocaru Memoria victimelor 

foametei în RSS 

Moldovenească: de la 

dictatul tăcerii la statutul 

de patrimoniu cultural. 

Cazul comunei Mingir, r-

nul Hâncești   

 

Sesiunea ştiinţifică „In 

memoriam Gheorghe 

Palade (1950-2016)”, 

Facultatea de Istorie și 

Filosofie, USM, 

Ludmila Cojocaru Impactul politicilor 

represive de sovietizare în 

rândul persoanelor minore 

din RSS Moldovenească 

(1940-1941, 1944-1953): 

 

http://litere.ro/2017/02/26/conferinta-arhivele-memoriei/
http://litere.ro/2017/02/26/conferinta-arhivele-memoriei/
http://litere.ro/2017/02/26/conferinta-arhivele-memoriei/
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Chişinău, 28 aprilie 

2017.  

 

considerații asupra unei 

probleme de cercetare 

Simpozionului European 

al Instituțiilor în 

domeniul memoriei și 

comemorărilor europene 

„Violence in the 20th-

century European 

history: commemorating, 

documenting, 

educating”, Bruxelles, 

Belgia, 6-9 iunie 2017 

Ludmila Cojocaru Traumă, strategii de 

supraviețuire şi probleme 

de reintegrare socială 

în memoriile victimelor 

regimului totalitar-

comunist din RSS 

Moldovenească 

 

Seminarul științific 

„Istoria orală: proiecte și 

proiecții, de o parte și de 

alta a Prutului”, Iași, 11-

14 iunie 2017 

Ludmila Cojocaru Munca antropologului, în 

căutarea prezentului şi a 

trecutului 

 

Simpozionul național 

„Istoria culturală și 

patrimoniul”, Muzeul 

Național Brukenthal, 

Sibiu, 29 iunie – 1 iulie 

2017.  

 

Ludmila Cojocaru Memoria victimelor 

regimului totalitar-

comunist: de la dictatul 

tăcerii la statutul de 

patrimoniu cultural. 

Avatarurile unui proiect 

de istorie orală în 

Republica Moldova 

 

Simpozionul naţional 

„Memorialistica 

românească: între 

documentul istoric şi 

obiectul estetic (ed. III-

a), Institutul de Filologie 

Română „A. Philippide”, 

Iași, 22-23 iunie 2017 

Ludmila Cojocaru Recuperarea şi 

valorificarea istorică a 

memoriei victimelor 

regimului totalitar-

comunist din RSS 

Moldovenească (1940–

1941, 1944–1953) 

 

Conferința științifică 

națională „Sărbători 

naționale, comunități 

identitare și memorii 

concurențiale în 

România și Republica 

Moldova”, Institutul de 

Istorie al AȘM, 

Chișinău, 4 septembrie 

2017 

Ludmila Cojocaru Deportările staliniste din 

RSSM în memoria 

comunităților locale. 

Locuri și spații 

comemorative 

 

Expoziția-simpozion 

Cinstirea sfintelor 

icoane în cultul creștin, 

Chișinău, USM, 4 aprilie 

2017,  

Emil Dragnev Pictura ecleziastică. 

Program iconografic. 

 

Sesiunea științifică a 

Departamentului Istoria 

Românilor, Universală și 

Arheologie, ediția IV: In 

memoriam Gheorghe 

Palade (1950-2016), 

Chișinău, USM, 28 

aprilie 2017,  

Emil Dragnev „Teoria sfinților” în 

naosurile bisericilor din 

Moldova secolelor XV-

XVI. 
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Conferința internațională 

Dincolo de frontiere. 

Dialogul transnațional 

în disciplinele istorice și 

filologice, ediția a IX-a, 

Padova, Universita degli 

Studi di Padova, 8-9 

iunie 2017,  

Emil Dragnev Câteva observații pe 

marginea chestiunii 

„școlilor naționale” în 

istoriografia artei 

bizantine și post-

bizantine. 

 

Simpozion național 

Rolul Mănăstirii Secu în 

viața religioasă a Țării 

Moldovei, ediția a VI-a, 

18-19 septembrie 2017, 

Mănăstirea Secu,  

Emil Dragnev  „Deisisul împărătesc” de 

la Secu și evoluțiile temei 

în pictura ecleziastică din 

Moldova medievală. 

 

Simpozionul 

internațional 

Monumentul. Tradiție și 

viitor, ediția a XIX-w, 

28 septembrie – 1 

octombrie, 2017,  

Emil Dragnev Ctitoria lui Teodor Vitold 

de la Lujeni. Picturile 

naosului după restaurare. 

 

Sesiunea științifică a 

Departamentului Istoria 

Românilor, Universală și 

Arheologie, ediția IV: In 

memoriam Gheorghe 

Palade (1950-2016), 

Chișinău, USM, 28 

aprilie 2017 

Ion Gumenâi, Disputele funciare dintre 

mănăstirile din nordul 

Moldovei, refl ectate în 

opera lui Andronic 

Popovici „Istoria sfi 

ntelor mănăstiri Neamţ şi 

Secu” 

 

Conferința internațională 

Dincolo de frontiere. 

Dialogul transnațional 

în disciplinele istorice și 

filologice, ediția a IX-a, 

Padova, Universita degli 

Studi di Padova, 8-9 

iunie 2017 

Ion Gumenâi Identitatea istorico-

lingvistică a populaţiei în 

lucrările despre Basarabia 

a autorilor ruşi. 

 

Simpozion național 

Rolul Mănăstirii Secu în 

viața religioasă a Țării 

Moldovei, ediția a VI-a, 

18-19 septembrie 2017, 

Mănăstirea Secu 

Ion Gumenâi Date cu referire la 

mănăstirea din cetatea 

Neamţ închinate 

mănăstirii Secu după 

datele lui Andronic 

Popovici. 

 

Conferința „România în 

primul război mondial – 

istorie şi geopolitică”, 

Piatra Neamţ, România, 

22 septembrie 2017 

Ion Gumenâi România în primul război 

mondial – istorie şi 

geopolitică 

 

Colocviul internațional 

de antropologie, ediția a 

II-a,  Chişinău, 5-6 

octombrie 2017. 

Ion Gumenâi Blestemul ca sancţiune în 

actele medievale 

româneşti: privire 

istorico-antropologică 

 

Conferinței internaţional

ă Identități etno-

confesionale și 

reprezentări ale celuilalt 

în spațiul est-european: 

între stereotip și voința 

Ion Gumenâi Comunităţile minorităţilor 

etno-religioase  şi 

religioase din Basarabia, 

în politica confesională a 

Imperiului Rus. De la 

protecţie la violenţă 
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de a cunoaște, Iaşi, 

România, 2-5 noiembrie 

2017 

Conferință internaţională 

: Consecințe ale 

Primului Război 

Mondial în spațiul 

românesc. Iaşi, 

România, 11 noiembrie 

2017 

Ion Gumenâi Reflectarea relaţiilor 

româno-ruse în zilnicul 

Ministerului de Externe al 

imperiului rus  18 

sept/1oct 1914 – 4/17 

august 1916 

 

Conferința internaţională 

„Centenar Sfatul Țării”, 

Chişinău, 21 noiembrie 

2017. 

Ion Gumenâi Atitudinea corpului 

profesoral rus din 

învățământul secundar 

față de moldovenii și 

evreii din Basarabia 

(mijlocul secolului XIX – 

începutulsecolului XX) 

 

Conferinţa internaţională 

Evenimente şi 

personalităţi marcante 

ale vieţii spirituale din 

spaţiul pruto-nistrean şi 

vecinătățile lui în sec. 

XIX-XX, Chişinău, 24-

25 noiembrie 2017. 

Ion Gumenâi Misionarismul ortodox şi 

antimisionarismul laic în 

basarabia secolului al 

XIX-lea 

 

Transformation. Local 

Societies in Southeastern 

Europe in Transition 

from Empires to Nation 

States after World War 

I”, Munchen. 23-24.11.  

-  

Svetlana Suveică (Post)-imperial Identities 

in the Russian-Romanian 

Borderlands, conferința 

internațională Paths of 

Transnition 

 

 “Traces of Cultural 

Plunder during the 

Holocaust in Eastern 

Europe”, congresul 

international ASEEES 

2017 “Transgressions”, 

Chicago, 9.11.2017  

Svetlana Suveică Pianos and Paintings from 

Transnistria. Traces of 

Cultural Plunder in 

Romanian Holocaust 

(1941-1944), 

 

Congresul internațional 

ASEEES 2017 

“Transgressions”, 

Chicago, 10.11.2017  

Svetlana Suveică “Societies under Attack. 

Occupation, State 

Violence, and Social 

Disintegration in Eastern 

Europe during World War 

II“, 

 

 “The Second World 

War in Southeastern 

Europe“, Berlin, 

4/09/2017 

Svetlana Suveică „Shifting Loyalties in a 

Time of Extremes: Local 

Public Employees in 

Wartime Bessarabia“ 

 

Conferința științifică 

națională cu participare 

internațională „Integrare 

prin cercetare și 

inovare”, USM, 9-10 

noiembrie 2017, 

Chișinău 

BOLEA, Zinaida Titlu comunicare: 

Mecanisme  de 

transmitere 

transgenerațională a 

traumei 

Diplomă de 

participare 

Sesiunea consacrată BOLEA, Zinaida Conferință publică:  
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comemorării victimelor 

deportărilor staliniste din 

Basarabia și Bucovina de 

Nord, Aula Academiei 

Române, 4 iulie 2017, 

București. 

Perspective psihanalitice 

asupra dimensiunilor 

traumatice în deportări , 

http://usm.md/?p=16732

&lang=ro 

Conferință Internațională 

de Psihanaliză, ediția a 

X-a, 27-29 octombrie 

2017, București 

NACU, Anatol, BOLEA, Zinaida Titlu comunicare: 

Consecințele 

traumatismului neelaborat 

și riscul pierderii de sine 

în cazul deportărilor 

Diplomă de 

participare 

Conferința științifică 

„Istoria și memoria 

regimului totalitar 

comunist în RASSM și 

RSSM: Contribuțiile 

tinerilor cercetători”, 

Universitatea de Stat 

„B.P. Hașdeu” din Cahul 

în cooperare cu 

Universitatea de Stat din 

Moldova și Universitatea 

de Stat „Al. Russo” din 

Bălți, or. Cahul, 24 

martie 2017, 

http://www.usch.md/con

ferinta-tinerilor-

cercetatori/ 

BĂLĂNICI, Ion Titlu comunicare: Arta 

supravieţuirii 

basarabenilor în Gulag 

(1949-1956) 

Diplomă de 

participare 

Conferința științifică 

„Foametea în RSS 

Moldovenească (1946-

1947): istoria şi memoria 

tragediei în cercetările 

actuale”, Universitatea 

de Stat „Al. Russo” din 

Bălți, 5 mai 2017 

COJOCARU, Ludmila D. Titlu comunicare: 

Memoria victimelor 

foametei în RSS 

Moldovenească: de la 

dictatul tăcerii la statutul 

de patrimoniu cultural. 

Cazul comunei Mingir, r-

nul Hâncești   

Diplomă de 

participare 

COJOCARU, Ludmila 

D. Invitat special la 

Conferința Facultății de 

Istorie şi Asociaţiei 

Române de Istorie 

Socială „Traumă, 

strategii de supravieţuire 

şi probleme de 

reintegrare socială în 

memoriile victimelor 

regimului totalitar-

comunist din R.S.S. 

Moldovenească”, 

moderator dr. Alexandru 

Murad MIRONOV, 

Universitatea din 

București, 2 martie 2017 

COJOCARU, Ludmila D. Prezentarea Programului 

de Stat, conferință 

„Traumă, strategii de 

supravieţuire şi probleme 

de reintegrare socială în 

memoriile victimelor 

regimului totalitar-

comunist din RSS 

Moldovenească”, 

http://www.istorie.unibuc.

ro/avizier/evenimente/con

ferintele-facultatii-de-

istorie 

 

Invitat special la 

Conferința publică a 

Facultății de Litere, 

Universitatea din 

COJOCARU, Ludmila D. Prezentarea Programului 

de Stat, conferință 

„Traumă, strategii de 

supravieţuire şi probleme 

 

http://usm.md/?p=16732&lang=ro
http://usm.md/?p=16732&lang=ro
http://www.usch.md/conferinta-tinerilor-cercetatori/
http://www.usch.md/conferinta-tinerilor-cercetatori/
http://www.usch.md/conferinta-tinerilor-cercetatori/
http://www.istorie.unibuc.ro/avizier/evenimente/conferintele-facultatii-de-istorie
http://www.istorie.unibuc.ro/avizier/evenimente/conferintele-facultatii-de-istorie
http://www.istorie.unibuc.ro/avizier/evenimente/conferintele-facultatii-de-istorie
http://www.istorie.unibuc.ro/avizier/evenimente/conferintele-facultatii-de-istorie
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București „Arhivele 

Memoriei”, moderator 

prodecanul dr. Cristina 

BOGDAN, Facultatea de 

Litere, Universitatea din 

București, 1 martie 2017 

de reintegrare socială în 

memoriile victimelor 

regimului totalitar-

comunist din RSS 

Moldovenească”, 

http://litere.ro/2017/02/26

/conferinta-arhivele-

memoriei/ 

Seminarul „Istoria orală: 

proiecte și proiecții, de o 

parte și de alta a 

Prutului”, Institutul de 

Istorie A.D. Xenopol, 

Academia Română - 

Filiala Iași, 11-14 iunie 

2017. 

COJOCARU, Ludmila D. Titlu comunicare: Munca 

antropologului, în 

căutarea prezentului şi a 

trecutului 

Diplomă de 

participare 

Sesiunea ştiinţifică a 

Departamentului Istoria 

Românilor, Universală şi 

Arheologie, ediţia a IV-

a, „In memoriam 

Gheorghe Palade (1950-

2016)”, USM, Facultatea 

de Istorie și Filosofie, 

Chişinău, 28 aprilie 

2017. 

COJOCARU, Ludmila D. Titlu comunicare: 

Impactul politicilor 

represive de sovietizare în 

rândul persoanelor minore 

din RSS Moldovenească 

(1940-1941, 1944-1953): 

considerații asupra unei 

probleme de cercetare 

Diplomă de 

participare 

Simpozionului European 

al Instituțiilor în 

domeniul memoriei și 

comemorărilor europene 

„Violence in the 20th-

century European 

history: commemorating, 

documenting, 

educating”, 6-9 iunie 

2017, Bruxelles, Belgia. 

COJOCARU, Ludmila; Virgiliu 

BÎRLĂDEANU 

Titlu comunicare: 

Prezentarea rezultatelor 

cercetării și publicațiilor 

Programului de Stat 

„Recuperarea şi 

valorificarea istorică a 

memoriei victimelor 

regimului totalitar-

comunist din RSS 

Moldovenească în 

perioada anilor 1940-1941 

şi 1944-1953” 

 

Sesiunea consacrată 

comemorării victimelor 

deportărilor staliniste din 

Basarabia și Bucovina de 

Nord, Aula Academiei 

Române, 4 iulie 2017, 

București. 

COJOCARU, Ludmila D. Conferință publică: 

Martori și memorie 

sensibilă: recuperarea 

unei experiențe 

traumatice, 

http://usm.md/?p=16732

&lang=ro  

 

 

Simpozionul național 

„Istoria culturală și 

patrimoniul”, Muzeul 

Național Brukenthal, 

Sibiu, 29 iunie - 1 iulie 

2017. 

COJOCARU, Ludmila D. Titlu comunicare: 

Memoria victimelor 

regimului totalitar-

comunist: de la dictatul 

tăcerii la statutul de 

patrimoniu cultural. 

Avatarurile unui proiect 

de istorie orală în 

Republica Moldova 

Diplomă de 

participare 

Simpozionul naţional 

„Memorialistica 

COJOCARU, Ludmila D. Titlul comunicare: 

Recuperarea şi 

Diplomă de 

participare 

http://litere.ro/2017/02/26/conferinta-arhivele-memoriei/
http://litere.ro/2017/02/26/conferinta-arhivele-memoriei/
http://litere.ro/2017/02/26/conferinta-arhivele-memoriei/
http://usm.md/?p=16732&lang=ro
http://usm.md/?p=16732&lang=ro
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românească: între 

documentul istoric şi 

obiectul estetic (ed. III-

a), Institutul de Filologie 

Română „A. Philippide”, 

Iași, 22-23 iunie 2017. 

valorificarea istorică a 

memoriei victimelor 

regimului totalitar-

comunist din RSS 

Moldovenească (1940–

1941, 1944–1953) 

Conferința științifică 

„Sărbători naționale, 

comunități identitare și 

memorii concurențiale în 

România și Republica 

Moldova”, Institutul de 

Istorie al AȘM, 

Chișinău, 4 septembrie 

2017. 

COJOCARU, Ludmila D. Titlul comunicare: 

Deportările staliniste din 

RSSM în memoria 

comunităților locale. 

Locuri și spații 

comemorative 

 

 

Sesiune naţională de 

comunicări ştiinţifice 

studenţeşti: Ştiinţe 

umanistice, 4-5 mai 

2017, USM. 

COTOVIŢCAIA, Galina Titlu comunicare: 

Alimentarea, traiul şi 

viaţa deţinuţilor din 

Lagărul cu destinaţie 

specială Solovki 

 

Conferința științifică 

„Istoria și memoria 

regimului totalitar 

comunist în RASSM și 

RSSM: Contribuțiile 

tinerilor cercetători”, 

Universitatea de Stat 

„B.P. Hașdeu” din Cahul 

în cooperare cu 

Universitatea de Stat din 

Moldova și Universitatea 

de Stat „Alecu Russo” 

din Bălți, or. Cahul, 24 

martie 2017, 

http://www.usch.md/con

ferinta-tinerilor-

cercetatori/ 

DAN, Radu Titlu comunicare: O 

istorie orală a 

represiunilor totalitar-

comuniste din R.A.S.S. 

Moldovenească (1937-

1938): cazul Anton 

Lașkevici 

Diplomă de 

participare 

Conferință științifică 

«Феномен 

тоталітаризму, його 

прояви та шляхи 

подолання», Одеський 

національний 

університет імені І. І. 

Мечникова, Odessa, 28 

aprilie 2017. 

DAN, Radu Сталинский террор в 

Молдавской АССР в 

период 1937–1938 годов 

в источниках устной 

истории и арxивныx 

документаx: судьба 

Антона Ивановича 

Лашкевича 

Diplomă de 

participare 

Conferință științifică 

internațională 

„Декомунізаційні 

процеси в країнах 

єврорегіону нижній 

дунай: засоби, досвід, 

наслідки...”, Одеський 

національний 

морський університет, 

2017. 

DAN, Radu Titlu comunicare: Odessa 

în perioada administrației 

românești 

Diplomă de 

participare 

Sesiunea științifică IV DAN, Radu Titlu comunicare: Un an  

http://www.usch.md/conferinta-tinerilor-cercetatori/
http://www.usch.md/conferinta-tinerilor-cercetatori/
http://www.usch.md/conferinta-tinerilor-cercetatori/
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ediţia, „In memoriam 

Gheorghe Palade (1950-

2016)”, Facultatea de 

Istorie și Filosofie, 

Chişinău, 2017. 

de activitate a 

administraţiei româneşti 

în oraşul Odessa 

Conferința internațională 

„Fascism și antifascism, 

o investigație critică”, 

Luneborg/Hamburg, 

Germania, 1- 3 

octombrie 2017. 

OLARU-CEMÎRTAN, Viorica Titlu comunicare: 

Comparative approach: 

stalinism-fascism 

 

International workshop 

„Cultural heritage of 

absent/deported 

people(s)”, Tsapatagh, 

Armenia, 26-27 mai 

2017. 

OLARU-CEMÎRTAN, Viorica Prezentarea: Cultural 

heritage of the deported 

persons from Moldavian 

Soviet Socialist Republic: 

first hand testimonies 

 

The 3
rd

 Danube 

Scientific readings 

“Starvation of 1946-

1947”, Ismail, Ukraine, 

18 mai 2017. 

OLARU-CEMÎRTAN, Viorica Prezentarea: Starvation in 

the memories of the 

survivors of deportations: 

particularities of the 

Moldavian Soviet 

Socialist Republic 

 

Conferință „Traumă, 

strategii de supravieţuire 

şi probleme de 

reintegrare socială în 

memoriile victimelor 

regimului totalitar-

comunist din RSS 

Moldovenească” la 

Facultatea de Litere, 

Universitatea din 

București, 1 martie 

2017, 

http://litere.ro/2017/02/2

6/conferinta-arhivele-

memoriei/. 

PETRENCU, Anatol Discurs: Despre 

rezultatele Programului de 

Stat „Recuperarea şi 

valorificarea istorică a 

memoriei regimului 

totalitar-comunist din 

RSS Moldovenească în 

perioada anilor 1940-

1941, 1944-1953” 

 

Conferinţa ştiinţifică 

„Deportările staliniste 

din sudul Basarabiei 

(1941, 1949, 1951)”, 

Universitatea de Stat 

„Bogdan Petriceicu 

Haşdeu” din Cahul, 16 

decembrie 2016 

 

PETRENCU, Anatol Represiunile politice în 

RSS Moldovenească: 

specificul raioanelor de 

sud 

Diplomă de 

participare 

Conferinţa ştiinţifică 

„Istoria şi memoria 

regimului comunist în 

RASSM şi RSSM: 

contribuţiile tinerilor 

cercetători”, 

Universitatea de Stat „B. 

P. Haşdeu”, Facultatea 

de Filologie şi Istorie, 24 

martie 2017, Cahul.  

PETRENCU, Anatol Cuvânt de deschidere. 

Lansare de carte 

[Arhivele Memoriei, vol. 

III] 

 

http://litere.ro/2017/02/26/conferinta-arhivele-memoriei/
http://litere.ro/2017/02/26/conferinta-arhivele-memoriei/
http://litere.ro/2017/02/26/conferinta-arhivele-memoriei/
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Conferinţa ştiinţifică 

internaţională cu tema: 

„Istorie, cultură şi 

cercetare”, ediţia a II-a. 

3-5 mai 2017, Deva, 

Muzeul Civilizaţiei 

Dacice şi Romane. 

PETRENCU, Anatol. Comunicare: Drama 

deportaţilor basarabeni: 

memoriile 

supravieţuitorilor. Co-

moderator la Secţiunea a 

II-a: Istorie, cultură şi 

cercetare 

Diplomă de 

participare 

Seminarul ştiinţifico-

metodic al Programului 

de Stat „Recuperarea şi 

valorificarea istorică a 

memoriei victimelor 

regimului totalitar-

comunist din RSS 

Moldovenească în 

perioada anilor 1940-

1941, 1944-1953”, 

Muzeul Naţional de 

Istorie a Moldovei, 15 

martie 2017, Chişinău. 

PETRENCU, Anatol Comunicare: Unele 

totaluri şi perspectivele 

Programului de Stat 

 

Invitat special la 

Conferința Facultății de 

Istorie şi Asociaţiei 

Române de Istorie 

Socială „Traumă, 

strategii de supravieţuire 

şi probleme de 

reintegrare socială în 

memoriile victimelor 

regimului totalitar-

comunist din RSS 

Moldovenească”, 

moderator dr. Alexandru 

Murad MIRONOV, 

Universitatea din 

București, 2 martie 

2017, 

http://www.istorie.unibu

c.ro/avizier/evenimente/c

onferintele-facultatii-de-

istorie   

PETRENCU, Anatol   

Simpozion științific 

„Istoria orală: proiecte şi 

proiecţii, de o parte şi de 

alta a Prutului”, Sala 

mică a Filialei Iaşi a 

Academiei Române, 12-

13 iunie 2017, Iaşi 

PETRENCU, Anatol Titlu comunicare: 

Deportaţii din Basarabia 

şi amintirile lor 

(prezentare tematică şi 

istorică 

Diplomă de 

participare 

Sesiunea consacrată 

comemorării victimelor 

deportărilor staliniste din 

Basarabia și Bucovina de 

Nord cu prezentarea 

rezultatelor proiectului 

de cercetare 

„Recuperarea şi 

valorificarea istorică a 

PETRENCU, Anatol Conferință publică: De ce 

era necesar un asemenea 

proiect? , 

http://usm.md/?p=16732

&lang=ro    

 

http://www.istorie.unibuc.ro/avizier/evenimente/conferintele-facultatii-de-istorie
http://www.istorie.unibuc.ro/avizier/evenimente/conferintele-facultatii-de-istorie
http://www.istorie.unibuc.ro/avizier/evenimente/conferintele-facultatii-de-istorie
http://www.istorie.unibuc.ro/avizier/evenimente/conferintele-facultatii-de-istorie
http://usm.md/?p=16732&lang=ro
http://usm.md/?p=16732&lang=ro
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memoriei victimelor 

regimului totalitar 

comunist din RSS 

Moldovenească în 

perioada anilor 1940-

1941 şi 1944-1953” şi a 

colecţiei de volume 

„Arhivele Memoriei”, 

Aula Academiei 

Române, 4 iulie 2017, 

București 

Conferinţa ştiinţifică 

internaţională „Istorie, 

cultură şi cercetare”, 

ediţia a II-a, 3-5 mai 

2017, Deva, Muzeul 

Civilizaţiei Dacice şi 

Romane. 

PETRENCU, Anatol Drama deportaţilor 

basarabeni: memoriile 

supravieţuitorilor; co-

moderator la Secţiunea a 

II-a: Istorie, cultură şi 

cercetare; discurs la 

prezentarea volumelor 

„Arhivele Memoriei” 

 

Conferinţa ştiinţifico-

practică internaţională 

„Perspectivele şi 

problemele integrării în 

spaţiul european al 

învăţământului 

superior”, Universitatea 

de Stat „B.P. Haşdeu”, 7 

iunie 2017, Cahul. 

PETRENCU, Anatol Represiunea politică are 

un nume concret: cazul 

familiei Gheorghe Kirov; 

co-moderator. 

 

Sesiunea anuală 

internaţională de 

comunicări ştiinţifice, 7-

8 septembrie 2017, 

Făgăraş. 

PETRENCU, Anatol URSS, un imperiu bazat 

pe minciuni şi înşelăciune 

(din practica deportărilor 

din RSSM, 1941-1949); 

co-moderator cu dr. 

Cristina Păiuşan-Nuica. 

Diplomă de 

participare 

Conferinţa științifică 

„Centenarul revoluţiei 

din octombrie. 100 de 

ani de represiune”, 12-15 

octombrie 2017, Cluj-

Napoca - Sighetu 

Marmaţiei. 

PETRENCU, Anatol Începuturile Gulagului: 

lagărul de exterminare de 

la Soloveţk (1923-1939) 

 

Conferinţa ştiinţifică 

naţională cu participare 

internaţională cu tema 

„Integrare prin cercetare 

şi inovare”, 9-10 

noiembrie 2017, 

Chişinău, USM. 

PETRENCU, Anatol Includerea în lista 

deportaţilor: practici 

utilizate (cazul familiei 

Kirov din Tvardiţa, r-nul 

Ceadâr-Lunga) 

 

site-ul USM, 10 iulie 

2017, 

http://usm.md/?p=16732

&lang=ro 

PETRENCU, Anatol Academia Română: 

comemorarea victimelor 

deportărilor staliniste 

 

Conferinţa internaţională 

„Noi tendinţe în predarea 

limbajelor de specialitate 

în contextul racordării 

învăţământului superior 

PILCHIN, M. Poezia şi realităţile 

poetice 

 

http://usm.md/?p=16732&lang=ro
http://usm.md/?p=16732&lang=ro
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la cerinţele pieţei 

muncii”, Ediţia II, 

Chişinău, 18 martie, 

2017, USM.  

Seminarul „Practici 

poetice mondiale”, 

Centrul de Studiere 

Lingvistică a Poeziei 

Lumii, Academia de 

Ştiinţe a Federaţiei Ruse, 

23 mai, 2017, ora 16.00. 

PILCHIN, M. Poezia Moldovei între 

două lumi 

 

Conferința internațională 

Identitățile Chișinăului. 

Ediția a IV. 19-20 

octombrie 2017. Org. 

Asociația Națională a 

Tinerilor Istorici; Grupul 

Civic pentru Patrimoniu 

Cultural.  

ȘLEAHTIȚCHI, Maria. Urbanizarea: imaginea 

Chișinăului în romanul 

contemporan din 

Basarabia. 

 

Conferința științifică 

internațională Literatura 

migrației: deschideri și 

bariere. 2-3 iunie, 2017, 

Chișinău. Org. USM.  

ȘLEAHTIȚCHI, Maria. Geografia înnoită a 

literaturii române actuale: 

diaspora. 

 

24 martie  2017 [Iaşi, 

România] - ,,Kreatikon : 

Creativitate. Formare. 

Performanţă": 

Simpozion naţional cu 

participare  

internaţională (Ediţia a 

XIII-a: In memoriam 

prof. univ. dr. Mariana 

Caluschi) .Organizator: 

Universitatea „Petre 

Andrei” din Iaşi. 

Parteneri: Asociaţia 

Naţională a Psihologilor 

de Familie din România, 

Universitatea de Stat 

,,Alecu Russo”din Bălţi,  

Universitatea Liberă 

Internaţională din 

Moldova. 

ȘLEAHTIȚCHI, M. Era reprezentărilor sociale  

04 - 05 mai 2017 

[Chişinău, Republica 

Moldova] - ,,Psihologia 

socială în secolul XXI: 

provocări, tendinţe, 

perspective": Colocviu 

ştiinţific internaţional. 

Organizator: 

Universitatea Liberă 

Internaţională din 

Moldova. Parteneri: 

Universitatea „Petre 

Andrei” din Iaşi, 

ȘLEAHTIȚCHI, M. Despre importanţa 

modificării practicilor 

sociale 

 



 301 

Universitatea de Stat 

,,Alecu Russo”din Bălţi,  

Universitatea 

Pedagogică  de Stat ,,Ion 

Creangă", Universitatea 

de Studii Politice şi 

Economice Europene 

,,Constantin Stere". 

09 - 10 iunie 2017 

[Chişinău, Republica 

Moldova] - 3rd Central 

& Eastern European 

LUMEN International 

Conference ,, New 

Approaches in Social 

and Humanistic Sciences 

".  

ȘLEAHTIȚCHI, M. A brief Theory of Social 

Representations which 

can not be Broken Down 

to the End 

 

24 – 28 august 2017 

[Mănăstirea Putna, 

România] - Pater et 

Filius.Continuitate în 

cultura română şi 

europeană: Colocviu 

interdomenial 

internaţional (eveniment 

ştiinţific închinat 

memoriei  

Academicianului Zoe 

Dumitrescu – Buşulenga 

– Maica Benedicta şi 

Academicianului Dan 

Hăulică ).  

ȘLEAHTIȚCHI, M. Modelul de coeziune 

profesor – discipol sub 

presiune.Efectul 

Pygmalion 

 

Salonul Naţional cu 

participare Internaţională 

„Cadet-INOVA-2017”, 

Sibiu, România (27-29 

aprilie 2017) 

Tamara POTLOG, 

Dumitru DUCA,  

Vadim FURTUNA, 

Ion LUNGU 

Aternative Energy based 

on CdTe Photovoltaic 

Devices 

Medalia de 

Argint 

Tînăr 

cercetător: 

Titlul 

onorific 

„INVENTAT

ORUL de 

Elita” a 

Salonului 

„Cadet 

INOVA-

2017” 

Salonul Internaţional de 

Invenţii şi Inovaţii 

„Traian Vuia” 2017, 

Timişoara, România,   

(07-09 iunie 2017) 

Vadim FURTUNA Dumitru 

DUCA,  

Tamara POTLOG 

Dispozitive fotovoltaice 

ITO/ZnPc/Al procesate 

din soluţie 

Medalia de 

Aur 

Vasile GUŢANU Procedeu de generare a 

compuşilor de azot 

Medalia de 

Aur 

Ştefan ROBU, 

 Maria GONŢA 

Procedeu de conjugare a 

alfa-glucanilor cu 

Streptomicină 

Medalia de 

Argint 

Tamara POTLOG, 

Dumitru DUCA,  

Vadim FURTUNA, 

Ion LUNGU 

Sisteme fotovoltaice pe 

bază de CdTe – sursă de 

energie alternativă 

Medalia de 

Bronz 

Salonul Internaţional de A.Gulea N-(2,4 dimethylphenyl-2- Medalia de 
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Invenţii „INOVA”-

Barselona, (04-06 mai, 

2017), Barselona, Spania 

Iu.Oltu 

V.Ţapcov 

V.Rudic 

(2-hidroxy Aur 

Salonul Internaţional de 

Invenţii şi Tehnologii 

Inovaţionale 

„ARHIMEDE”, 

Moscova, Rusia (16-19 

mai 2017) 

V.Covaliov 

O.Covaliova 

Биохимическая 

трансформация CO2 в 

интенсированных 

процессах m-e 

патогенеза 

Medalia de 

Aur 

V.Covaliov 

O.Covaliova 

V.Nenno 

Биоводородная 

энергетика на основе 

агроиндустриальных 

отходов 

Medalia de 

Aur 

Salonul Internaţional al 

Invenţiilor, Cercetării, 

Inovării şi Transferului 

Tehnologic 

„INVENTICA - 2017” 

Iaşi-România (28-30 

iunie 2017) 

 

 

 

 

 

Vasile BOTNARIUC, 

 Petru GAȘIN, 

 Leonid GORCEAC,  

Andrei COVAL,  

Boris CINIC, 

 Simion RAIEVSCHI 

PROCEDURE FOR THE 

GROWTH OF THE n
+
-p-

p
+
inp STRUCTURE BY 

HVPE METHOD FOR 

SOLAR CELLS 

Medalia de 

Aur 

Vasile GUTANU Process for air 

purification from 

sulphureted hydrogen 

Medalia de 

Aur 

 

Vasile GUTANU Process for generating 

nitrogen compounds 

Medalia de 

Aur 

Valentina BULIMAGA, Valeriu 

RUDIC,  

Maria PISOVA, 

 Liliana ZOSIM,  

Svetlana DJUR,  

Tatiana CHIRIAC,  

Ion TODERAŞ,  

Ion BUZU,  

Valentina CEBOTARI, Valeriu 

BOGDAN,  

Aurelian GULEA 

Technologies of bioactive 

substances obtaining from 

spirulina biomass and the 

use of some  algal 

preparations in apiculture 
Medalia de 

Aur 

Vadim FURTUNA, 

 Dumitru DUCA,  

Tamara POTLOG 

PROCESS FOR 

PREPARING A  ZNPC 

SCHOTTKY DIODE BY  

DROP CASTING 

METHOD 

Medalia de 

Aur 

Marian JALENCU,  

Angela NICULITA,  

Florentin PALADI, 

 Tatiana BULIMAGA, Mihaela 

BALMUS- ANDONI 

The trilogy: innovation 

system of Moldova State 

University 
Medalia de 

Aur 

Aurelian GULEA,  

Dorin ISTRATI,  

Irina USATAIA,  

Vasile GRAUR,  

Victor TSAPKOV,  

Elena ZARICIUC,  

Valeriu RUDIC 

New antimicotic agents 

against candida albicans 

Medalia de 

Aur 

 

Aurelian GULEA,  

Yulian OLTU,  

Tatiana GUTU,  

Victor TSAPKOV 

N-(dimethylphenyl)-2-(2-

hydroxybenzylidene)-

hydrazinecarbothioamides 

– new antifungal 

inhibitors 

Medalia de 

Aur 

Alina TROFIM,  Cyanophyte algae Medalia de 
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Vasile ŞALARU,  

Liliana ZOSIM,  

Victor ŞALARU 

cylindrospermum 

licheniforme (bory) kütz. 

– a new biotechnological 

object 

Aur 

Victor COVALIOV,  

Оlga COVALIOVA,  

Sanda VELEA,  

Ana Maria GALAN 

Utilization of co2 from 

methanogenic processes 

and enzymatic digestion 

of biomass: integrated 

innovative solutions 

Medalia de 

Aur 

Expoziţia Internaţională 

de Invenţii şi cercetări 

„IWIS-2017” Varşovia, 

Polonia (9-11 octombrie 

2017) 

Victor COVALIOV,  

Оlga COVALIOVA, 

M.POLEACOV  

A compact biogas reactor 

with the renewable energy 

systems 

Medalia de 

Platină 

Оlga COVALIOVA Obtaining of nanotubular 

structures during the 

aluminium…. 

Medalia de 

Aur 

Оlga COVALIOVA,  

Victor COVALIOV, 

Sanda VELEA 

Selective removal of CO2 

from biogas and its using 

for micro-algal… 

Medalia de 

Aur 

Victor COVALIOV,  

Оlga COVALIOVA, 

Valentina BOBEICA 

Vladimir VENNO 

An integrated elevateg 

pressure reactor for the 

production 

Medalia de 

Argint 

Victor COVALIOV Premiul special al 

Salonului “IWIS-2017” 

Special 

premiul 

Expoziţia Internaţională 

Specializată 

„INFOINVENT-2017”  

(15-18 noiembrie 2017), 

Chişinău Republica 

Moldova 

Alina TROFIM, 

Victor ŞLARU, 

Liliana ZOSIM, 

Irina STRATULAT 

Tulpina de cianobacterie 

NODULARIA 

HARWEYANA – sursa de 

proteine, lipide şi glucide 

Medalia de 

Aur 

Marian DÎRU, 

Ana RUSU, 

Oleg PALAMARCIUC 

Electrod Cu
2+ 

selective 

pentru controlul calităţii 

produselor alimentare 

Medalia de 

Aur 

Victor COVALIOV,  

Оlga COVALIOVA, 

Valentina BOBEICA 

Vladimir VENNO 

Bioreactor nou de 

presiune înaltă pentru 

procesele metanogene 

invensive cu obţinerea 

biometanului cu valoarea 

calorică sporită. 

Medalia de 

Aur 

Alexandru POPOV, 

Gheorghe CĂPĂŢÂNĂ 

Ana CĂPĂŢÂNĂ 

Tulburări psihice şi de 

comportament în epilepsie 

Medalia de 

Aur 

S.DOBROJAN, 

Victor ŞALARU, 

Vasile ŞALARU, 

Irina STRATULAT 

N.DONŢU,  Alina TROFIM 

Metodă de determinare a 

cantităţii de biomasă 

algală NOSTOC 

FRAGELLIFORME 

Medalia de 

Aur 

V.BOTNARIUC 

L.GORCEAC, A.COVAL 

B.CINIC, S.RAEVSCHI 

Celule fotovoltaice cu 

joncţiune din InP 

Medalia de 

Aur 

A.GULEA, 

V.ŢAPCOV 

Inhibitor de poriferarea 

celulelor leucemiei 

mieloide umane HL-60 

Medalia de 

Aur 

V.GUŢANU Procedeu de generare a 

compuşilor azot 

Medalia de 

Aur 

Victor COVALIOV,  

Оlga COVALIOVA, 

Vladimir  VENNO  

Tehnologie modificată de 

cultivare a microalgelor 

cu îndepărtarea 

Medalia de 

Argint 
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Valentina BOBEICA 

Sandu VELEA 

nutrienţilor din sistemele 

apoase pentru irigare 

S.DOBROJAN, 

Victor ŞALARU, 

Vasile ŞALARU, 

Irina STRATULAT 

E.SEMENIUC 

Procedeu de cultivare a 

tomatelor şi castraveţilor 

Medalia de 

Argint 

 

A.CHIRIŢA 

T.BULIMAGA 

V.PRILEPOV 

Metoda de identificare a 

peliculelor subţiri de 

produse petroliere 

Medalia de 

Argint 

V.FURTUNA 

T.POTLOG 

Dumitru DUCA 

Procedeu de obţinere a 

diodei Shottky pe baza de 

ZnPo prin depunere în 

picătură 

Medalia de 

Argint 

Mariana DÎRU 

Mihail REVENCO 

Oleg PALAMARCIUC 

Metoda de determinare a 

conţinutului de potasiu în 

preperate farmaceutice 

Medalia de 

Bronz 

Valentina BULIMAGA,  

Maria PISOVA, 

 Mariana ZOSIM,  

Alina TROFIM 

 

Procedeu nou de cultivare  

cianobacteriei 

SPIRULINA PLATENSIS 

pentru producerea sporită 

a expolizaharidelor 

Medalia de 

Bronz 

Aurelian GULEA  

Victor ŢAPCOV şi al 
Noi antioxidanţi sintetici 

Medalia de 

Bronz 

Alexandru POPOV, 

Gheorghe CĂPĂŢÂNĂ 

Ana CĂPĂŢÂNĂ 

Tulburări psihice şi de 

comportament în epilepsie 

Diplom 

Euroinvent 

şi Medalia  

Valentina BULIMAGA,  

Maria PISOVA, 

 Mariana ZOSIM,  

Alina TROFIM 

 

Procedeu nou de cultivare  

cianobacteriei 

SPIRULINA PLATENSIS 

pentru producerea sporită 

a expolizaharidelor 

Diplomă de 

excelenţă şi 

diplomă de 

Excelenţă a 

Universităţii 

Politehnice 

or.Bucureşti 

Victor COVALIOV Premiul Guvernului 

Republicii Moldova 

„Inventator Remarcabil” 

Menţiune şi 

Diplomă 
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REZUMATUL DE ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ ÎN ANUL 2017 

 

Științe ale naturii șe exacte 

Rezultate ştiinţifice obţinute: 

 Au fost fabricate CS pe baza structurilor n
+
CdS-p

o
-p

+
InP și n

+
-p

o
-p

+
InP, ITO-CdS-CdxMn1-xTe-Ni cu 

randamentul 14,6% şi 13% respectiv. S-au obţinut straturi de nuclearizare, buferale, de AlN pe siliciu 

prin reciclare termică care îmbunătăţesc morfologia straturilor de GaN/…/Si. Această tehnologie stă la 

baza preparării joncţiunilor p-n pentru diode de luminiscenţă în regiunea roşu-UV. A fost elaborat şi 

asamblat aparatul pentru studierea dependenţei spectrale a reflectanţei obiectelor de dimensiuni mici (de 

la 1 mm) la distanţă, care permite identificarea obiectelor organice şi anorganice prin spectrele de 

reflectanţa. Au fost obţinute micro- şi nanocompozite de tipul CdTe-GaTe-Ga şi  ZnTe-GaTe-Ga cu 

randament înalt al luminescenţei în diapazonul UV-IR, care îmbină proprietăţile atât ale compuşilor din 

compozit, cât şi ale structurilor cu dimensionalitate redusă.  

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

elemente de tip d şi f. Este realizat procesul de obţinere a pulberii de ZnO prin metoda înlocuirii 

izovalente din pulbere de sulfid de zinc. În spectrul de FL a peliculelor subţiri de ZnO, obţinute prin 

metoda înlocuirii izovalente a atomilor de Se cu atomi de oxigen, pe suprafaţa monocristalului de ZnSe 

la tratarea în aer, pentru prima dată este observat efectul autoabsorbţiei radiaţiei de unde lungi (violetă), 

cu transmiterea energiei cuantelor de lumină centrelor PDA de radiaţie de unde lungi. În premieră a fost 

stabilit, că pe măsură ce se majorează concentraţia elementului de pământuri rare de Eu în pulberile de 

ZnO:Eu se observă creşterea intensităţii radiaţiei excitonice, însoţită de micşorarea intensităţii radiaţiei 

impuritare, localizată la 425 nm, ceea ce reprezintă manifestarea efectului de purificare a ZnO de 

impurităţile de fon. A fost stabilit că, în spectrul de FL al monocristalului de ZnSe:Sb, apare o bandă 

nouă de radiaţie cu maximum localizat lângă 575 nm la 33 K. Este propus modelul procesului de formare 

a benzii noi de radiaţie Sb-galben. Sunt stabiliţi parametrii de sinteză şi dopare cu impurităţi de ytriu (Y) 

şi paladiu (Pd) a monocristalelor de ZnSe. 

 A fost efectuată o analiză comparativă privind transportul de căldură în grafen și în grafenul multistrat. A 

fost analizată corelarea dintre spectrul fononic și valoarea conductibilității termice de rețea. Noutatea și 

importanța științifică înaltă a acestei analize critice sunt confirmate prin publicarea ei în revista științifică 

internațională Reports on progress in physics cu factorul de impact 14. 3 [NIKA, D.L.; BALANDIN, 

A. A. Phonons and thermal transport in graphene and graphene-based materials. Reports on Progress in 

Physics. 2017, 80, 036502]. 

 A fost efectuată analiza comparativă privind materialele ce țin de elaborarea senzorilor conductometrici 

de ozon în baza oxizilor metalici In2O3 și SnO2. Au fost formulate cerințele față de parametri, care 

asigură cele mai bune caracteristici de lucru la detectarea ozonului. Noutatea și importanța științifică a 

acestei analize sunt confirmate prin publicarea ei în revista științifică internațională Critical Reviews in 

Solid State and Materials Sciences cu factorul de impact 6.45 [In2O3- SnO2-based ozone sensors: 

design and characterization.  Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences. 2017, 42, 1-50]. 

 A fost sintetizata tetrahidroxiftalocianina de zinc cu solubilitate de 2-3 ori mai înaltă în solvenți organici 

decât a ftalocianinei de zinc, copolimeri binari CEM:OMA, cît și copolimeri ternari  CEM:OMA: clorură 

de metacriloil pentru obținerea compozitelor și straturilor fotosensibile cu ftalocianina de zinc si tetra-

hidroxiftalocianina de zinc; Au fost obtinute solutii  cu ftalocianina de zinc si tetrahidroxiftalocianina de 

zinc în  mixturile de solventi: acid formic/dimetilformamidă si dimetilformamidă/clorbenzen si obtinute 

straturi subtiri prin metoda spin-coating. Spectrele de fotosensibilitate ale straturilor subtiri de copolimer 

CEM:OMA cu diferite concentratii de tetrahidroxiftalocianina de zinc si 2,4,7-trinitrofleorenonă indica 

ca cu cresterea concentratiei tetrahidroxiftalocianinei de zinc de la 5% la 25% domeniul  sensibilitatii 

spectrale se largeste  de la λ≈ (400-700) nm pina la  λ≈ (400-800) nm. 

 A fost stabilită structurai topologică a atractorilor dinamici și globali ale ecuațiilor în diferențe finite de 

tip gradient; Au fost descrise toate sistemele ortogonale din trei quasigrupuri ternare şi selectorii  ternari, 

care admit cel putin o paratopie netriviala. Identităţile ce rezulta din existenţa paratopiilor au fost reduse 

la patru tipuri posibile. 

 Au fost analizate proprietăţile principale a schemei cu diferenţe finite cum sunt: ordinul de aproximare, 

stabilitatea, convergenţa, viteza de convergentă. In baza acestui studiu a fost elaborat algoritmului de 

calcul pentru rezolvarea numerică a problemei tridimensionale pentru dispozitivul semiconductor. 
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 Pentru prima dată a fost elaborată descrierea (numerică) a Tulburărilor psihice și de comportament în 

epilepsie (TPCE). La AGEPI a fost depusă cerere pentru obținerea dreptului de autor (10 decembrie 

2017). Utilizarea în sistemul național de sănătate mintală a descrierii cantitative sporește semnificativ: 

calitatea diagnosticului medical; performanța instruirii și perfecționării cadrelor medicale; facilitatea 

proiectării sistemelor inteligente de diagnosticare și de asistență a tratamentului pacienților cu TPCE 

(tulburări psihice şi de comportament în epilepsie); accesibilitatea populației la cunoștințele TPCE ș. a. 

 Au fost identificate condiţiile de sinteză pentru șase 4-alil-S-alchilizotiosemicarbazone ale  

2-formilpiridinelor substituite și 29 compuşi coordinativi ai fierului, cobaltului, nichelului, cuprului şi 

zincului cu aceşti liganzi, pentru care în baza analizei elementelor a fost stabilită compoziţia, iar 

cercetărilor fizico-chimice facute concluzii despre stereochimia particulelor complexe şi modul de 

coordinare liganzilor. Cu ajutorul analizei cu raze X a fost stabilită structura pentru cinci 4-alil-S-

alchilizotiosemicarbazone şi 10 compuşi coordinativi sintetizaţi. Azometine şi complecşii sintetizaţi în 

baza lor manifestă activitatea antimicrobiană, antifungică şi citostatică selectivă, comparabilă, iar în 

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

 A fost elaborat procesul de omogenizare a biomasei  mixte, înainte de procesul de digestie anaerobă, 

într-un camp electromagnetic rorativ, și dispozitivul respectiv. Pentru acest scop a fost aplicat un 

principiu de cavitaţie electrohidrodinamică. Omogenizarea biomasei contribuie la disponibilitatea mai 

înaltă a microorganismelor faţa de procesele de digestie fermentativă. Prin această, se ridică viteza 

proceselor de digestie anaerobă a biomasei, creşte coeficientul utilizării biomasei şi, respectiv, 

randamentul biogazului şi conţinutul biometanului în componenţa acestuia cu 10-12%; A fost elaborat 

un procedeu nou de stimulare biochimică a proceselor de fermentare metanogenă a biomasei greu 

degradabile cu conținut de  celuloză bazat pe pretratarea substratului organic și  aplicarea preparatului 

catalitic cu componență mixtă. Preparatul propus conține biocatalizatorul enzimic – celulază (1·10
-2 

÷ 

5·10
-1

) şi fitocatalizatorul – rutozidă (1·10
-5

 ÷ 1·10
-3

), g/kg substrat organic uscat; A fost elaborată 

schema complexă de epurare şi purificare suplimentară a apelor reziduale de la complexul agro-

alimentar, îmbogăţite cu compuşi folosite în calitate de fertilizanţi. Au fost monitorizate mai multe 

corpuri de apă din bazinul Nistrului. A fost determinată dinamica spaţială şi temporală a compoziţiei 

chimice, a gradului de poluare a apelor cu substanţe biogene şi organice şi a intensităţii proceselor de 

autopurificare chimică. Indicii de poluare a apelor în anul 2017 denotă o îmbunătăţire a situaţiei 

ecologice în bazinul Nistrului, iar indexul hidrochimic al apelor indică restabilirea repartizării tipice a 

ionilor principali. 

 Rezultatele studiului electrochimic (voltametrie ciclică) pnetru compușii cuprului cu liganzii sulfonici 

solubili relatează despre o stabilitate înnaltă a produșilor în soluție. Acești compuși pot fi utilizați ca 

remediu biologic datorită stabilității în soluții. Explorearea reacției de transformare a compușilor coordi-

nativi binucleari ai manganului(II) cu derivații tiosemicarbazonei aldehidei salicilice prin utilizarea 

diferitor solvenți în reacție: dimetilformamidă și acetonitrile duce la schimbări majore în asamblarea 

produșilor de mangan(III). În cazul utilizării dimetilformamidei și extragerea cu cloroform a produsului 

se observă disulfurizarea oxidativă a tiosemicarbazonei aldehidie salicilice (caz întîlnit anterior în reacția 

cu metanol) și asamblarea unui produs binuclear poros de mangan(III). În cazul utilizării acetonitrilului 

ligandul inițial (tiosemicarbazona aldehidei salicilice) suferă schimbări radicale de distrugere, iar în 

structura compusului nou asamblat se regăsește fragmentul – salicilaldimina și ionul tiocianat. Asambla-

rea senzorului potențiometric selectiv pentru ionii de Cu
2+

 cu o durată de exploatare 6 luni și limită de 

detecție înaltă deschide un orizont nou în aplicabilitatea acestor materiale în securitatea alimentară. 

 A fost demonstrată cauza depunerii epibiozelor constituite de moluștele Dreissena pe grilajele stațiilor de 

alimentare cu apă în condițiile Republicii Moldova. 

 Au fost evidențiate 5 chemo-tipuri de mentă autohtonă și 4 hibrizi perspectivi. Trei hibrizi de mentă au 

fost prezentați la AGEPI pentru testare ca soiuri noi. 

 Exopolizaharidele cianobacteriene pot servi drept surse polifuncţionale pentru obţinerea remediilor cu 

efecte antioxidante, antiproliferative, anticancer. 

 Investigarea diviziunii celulare la plante a demonstrat implicarea substanţelor biologice de natură humică 

în procesele de creştere şi dezvoltare. 

 A fost elaborat fitopreparatul cu efect hipoglicemiant, hemoreglator, care poate fi inclus în lista 

extraselor de origine vegetală, utilizate în tratamentul diabetului zaharat de tip II.  

 Aplicarea extraselor din biomasa algelor cianofite la tratarea seminţelor de tomate are efect stimulator 

asupra germinării şi  creşterii  răsadului. 
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 A fost obţinută specia de algă Calothrix gracilis, paşaportizată, transmisă și depozitată în Colecția 

Națională de Microorganisme Nepatogene a Institutului de Microbiologie și Biotehnologie a Academiei 

de Științe a Moldovei. 

 

Științe sociale 

Rezultate ştiinţifice obţinute: 

 Au fost identificate şi determinate unele sugestii praxiologice aplicabile învăţământului universitar în 

contextul principiilor Bologna pentru ciclurile licenţa si masterat. Valoarea praxiologica  a conceptului 

constă în abordarea complexă, pe cele mai importante demersuri ștințifice menite să asigure conexiu-

nea şi continuitatea între şi intra cicluri de învăţământ superior din perspectiva cadrului calificărilor și 

clasificatorului de ocupații. Metodologia privind asigurarea praxiologica a conexiunii şi continuităţii 

între ciclurile de învăţământ superior se bazează pe articularea implementării raţionale şi consecvente, 

conectate la provocările actuale şi de perspectivă ale societăţii contemporane, a tuturor elementelor 

componente ale fiecărei dimensiuni conceptuale. 

 Au fost analizate și definitivate referințele teoretice şi identificate constrângerile privind cadrul praxio-

logic al conexiunilor și continuității cu referire la politici educaţionale şi instituţionale, calificări şi 

finalităţi, planuri de învăţământ conţinuturile instruirii, procesul de instruire, stagiile de practică. Este  

definitivat design-ul, structura şi obiectivele cadrului praxiologic al valorificării conceptului de realizare 

a continuității între cicluri de învățământ superior. Au fost elaborate sugestii praxiologice cu referire la 

sistemul de activităţi şi acţiuni privind politici educaţionale şi instituţionale, calificări şi finalităţi, planuri 

de învăţământ, conţinuturile instruirii, procesul de instruire, stagiile de practică din perspectiva continui-

tății și interconexiunii funcționale. 

 A fost definitivat și valorificat cadrul praxiologic privind asigurarea conexiunii și continuității din perspec-

tiva cadrului calificărilor și clasificatorului de ocupații pe dimensiunile de cercetare ale proiectului.  

 Au fost prelucrate datele statistice ale sondajului cu referire la asigurarea conexiunii şi continuităţii şi 

elaborate concluzii şi recomandări pe dimensiunile proiectului. 

 S-a constata că cele mai reușite strategii de integrare și conciliere a sarcinilor destinate rolului profesio-

nal cu cele ale rolului familial ar fi: reducerea numărului de ore lucrate, flexibilitate în ceea ce privește 

organizarea orarului de muncă, schimbarea locului de muncă – a lucra de oriunde, cu condiția respectării 

numărului de ore și a deadline-urilor, servicii de îngrijire a copiilor on-site sau near-site, servicii de 

consiliere, concedii de boală sau programe pentru bătrâni, acțiuni pentru a proteja de eventuale pierderi 

salariale și diverse plăți pentru cheltuieli medicale, vacanțe/timp personal ș.a.  

 Implementarea politicilor organizaționale prietenoase familiei ar produce beneficii bilaterale, pentru 

organizație – prin creşterea randamentului și a productivităţii, reducerea absenteismului, clienţi mai 

mulţumiţi, sporirea angajamentului faţă de organizaţie, diminuarea costurilor legate de problemele de 

sănătate ale angajaţilor, și pentru angajat – ameliorarea calităţii vieţii, sănătății fizice şi mentale, timp 

mai mult pentru propria persoană.  

 Într-o organizație există programe de echilibrare a muncii și familiei încă nu garantează succesul 

acestora. O serie de norme și valori organizaționale nescrise, percepția disponibilității și accesibilității, 

lipsa de receptivitate a managerilor, ar putea descuraja angajații să folosească oportunitățile oferite de 

aceste programe. Pentru a spori reușita implementării unor asemenea programe, e necesară evaluarea 

cadrului instituțional și a culturii organizaționale actuale, în vederea identificării valorilor și practicilor 

care vor facilita schimbarea planificată, implicit, dezvoltarea în timp a unor valori organizaționale 

favorabile politicilor de integrare a muncii și familiei. 

 Au fost identificate tipuri legate de structura rețelei de migrație din Moldova; identificate structuri de 

rețea tipică legată de migrație din Moldova, formarea comunității moldovenești; a fost determint statutul 

și structura profesională a migrației forței de muncă din Moldova și a fost identificata influența statutului 

și structurii profesionale a migrației forței de muncă din Republica Moldova cu privire la formarea 

diasporei moldovenești; 

 Studiul privind analiza impactului comunităților diasporale asupra procesului politic în statele de 

origine constată că consolidând structurile diasporale și capitalizând oportunitățile sale de integrare în 

economia mondială, multe dintre comunitățile extra-teritoriale au devenit actori politici în acțune și și-au 

crescut potențialul de exercitare a influenței în societățile sale de origine. Studiul conține analiza 

cazurilor când migranțíi devin niște stakeholders/factori politici importanți pentru ambele state și pot 

înclina balanța unui partid politic sau a unei politici/reforme. 
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 A fost realizat studiul axat pe analiza discursul mass media, cu scopul identificării și măsurării 

impactului mijloacelor de informare în masă tradiționale (presă, radio și televiziune) asupra percepției 

publice în Republica Moldova a emigranților. Participanții la studiu au fost reprezentanți ai diasporei 

moldovenești aflați în diferite părți ale lumii și activi din punctul de vedere al consumului mesajului 

mediatic. Interviurile au abordat următoarele aspecte: tendința mass media de a produce conflicte; 

prevalarea platformei politice în vederea stabilirii politicii redacționale: fructificarea conflictului 

diaspora din occident versus diaspora din Federația Rusă; măsurarea veridicității conceptului: mass 

media în calitate de platformă pentru emigranți de a-și face auzită vocea; măsurarea satisfacției față de 

practicile instituțiilor media; predominarea politicii redacționale față de vocația mass media de a fi în 

slujba oamenilor; analiza contextului cu privire la instabilitatea politică în Republica Moldova – testul de 

profesionalism pentru mass media din țară; stabilirea și analiza deficienților mass media: de exemplu, 

lipsa banilor transformă instituțiile media în instrumente de manipulare în mâinile unor părți interesate, 

care, drept rezultat, nu asigură oamenilor un produs de calitate, veridic; etc. 

 A fost efectuat studiul ce ține de cercetarea atitudinilor și comportamentului diasporei în alegerea și 

utilizarea mijloacelor media, capacitatea de influență a discursurilor virtuale asupra proceselor 

decizionale la nivel național și transnațional și participarea în spațiul informațional a membrilor diasporei 

moldovenești din Italia, Federația Rusă și Spania. Cercetarea s-a bazat pe realizarea unor interviuri cu 

membrii diasporei moldovenești stabiliți în Italia, Federația Rusă și Spania, desfășurate în perioada mai-

august 2017. 

 Cercetarea privind analiza bazei normative la nivel național privind cooperarea Republicii Moldova cu 

Diaspora a constatat că în ultimii ani, autoritățile moldovenești susțin importanța domeniului diaspora, 

migrație și dezvoltare, care poate contribui la dezvoltarea economică şi socială a ţării. Strategia naţională 

de dezvoltare „Moldova 2020”, adoptată prin Legea nr. 166 din 11 iulie 2012, urmăreşte dezvoltarea ţării 

prin creşterea economică şi reducerea sărăciei, contribuind la edificarea unui stat prosper, cu un nivel 

înalt de viaţă pentru toţi cetăţenii. Totodată, Strategia „Moldova 2020” este primul document naţional 

care integrează aspectele ce țin de migrație și dezvoltare în documentele naționale de politici. Programul 

de activitate al Guvernului (2015-2018), aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 161 din 30 iulie 2015, 

conține un compartiment dedicat diasporei, cu 16 domenii prioritare de activitate.  

 A fost elaborate manualul ”Migrația și dezvoltarea: aspecte politico-juridice”, autor V. Moșneaga, dr. 

hab., prof univ. 

 

Științe umanistice 

Rezultate ştiinţifice obţinute: 

 În rezultatul cercetărilor arheologice la situl pluristratigrafic Lipoveni II – „La Nisipărie” au fost stabilite 

noi repere cronologice ale nivelurilor de locuire, demonstrând o complexitate culturală și cronologică. 

Colecția vestigii recuperate provenite din diferite epoci: eneolitic, sfârșitul epocii bronzului, epoca 

timpurie a fierului și hallstattiană târzie, epoca Latene, perioada timpurie a migrațiilor, și cea a Evului 

Mediu. Impresionant este materialul ceramice prin diversele forme și tipuri caracteristice etapelor 

menționate, fiind atât de producție locală, cât și de import, mai ales din spațiul provincial roman. 

Colecția de materiale osteologice, analizată de specialiști arheozoologi, denotă rolul important, în unele 

perioade predominant al creșterii vitelor. 

 Investigațiile arheologice de la situl Saharna Mare au fost însoțite de cercetări interdisciplinare – 

pedologice și arheozoologice. Săpăturile au pus la dispoziție materiale care demonstrează instensitatea de 

locuire a așezării în prima și a doua epocă a fierului. Astfel, au fost cercetate două locuințe de suprafață 

din secolele IV-III a. Chr., care suprapun stratigrafic o locuință adâncită în sol din epoca hallstattiană 

timpurie. Cele două locuințe getice se asociază cu un sistem gospodăresc complex, ilustrat de un șir de 

gropi menajere, fapt care indică asupra importanței deosebite a acestor descoperiri din perspectiva 

reconstituirii organizării structurale interne a cetății. 

 Cercetările incintei fortificate din epoca fierului de la Stolniceni „Cetate” au continuat prin săpături și 

analize paleoantropologice și arheozoologice. Investigarea spațiului inter-tumular a rezultat în 

descoperirea unei structuri arheologice de tip construcție de suprafață asociată cu o groapă alăturată, 

umplutură căreia reflectă depuneri repetate. Acest complex este asemănător unor alte două, descoperite 

în anii precedenți, în contexte asemănătoare. Toate materialele, în special ceramice, care le însoțesc, se 

încadrează în limitele secolelor IV-III a. Chr. Analiza acestor structuri sugerează că funcționalitatea lor 

este de ordin cultual, asociată astfel cu depunerile funerare și de cult din situl respectiv. 
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 Corelările diacronice și spațiale ale diferitor tipuri diagnostice de material arheologic, completate de 

analizele interdisciplinare indică asupra necesității reevaluării concepțiilor privind situația demografică, 

tendințele proceselor culturale, evoluția etnoculturală din spațiul pruto-nistrean în mileniul I a. Chr. – 

prima jumătate a mileniului I p. Chr. 

 Au fost identificate şi valorificate mai multe surse documentare, publicate şi inedite referitoare la istoria 

Universităţii de Stat din Moldova, fapt care va documenta substanţial istoria USM, rolul acesteia în 

sistemul ştiinţific şi educaţional superior din Republica Moldova, dar şi pe plan internaţional. Noile 

materiale documentare evidenţiază, prin prisma istoriei USM, istoria învăţământului superior ca parte 

componentă a patrimoniului naţional cultural al R M, contribuie la ridicarea nivelului ştiinţei istorice din 

Republica Moldova şi plasarea acesteia în reţeaua ştiinţifică internaţională în domeniul istoriei ştiinţei şi 

educaţiei. Noile materiale ce ţin de contingentul studenţilor şi cadrelor didactice aruncă o lumină nouă 

asupra problemelor educaţiei tinerei generaţii din perioada sovietică prin intermediul instituţiilor 

superioare de învăţământ. Concomitent materialele documentare atestă cu lux de amănunte ca, atât 

studenţii, cât şi cadrele didactice să nu se abată de la linia partidului comunist. Acei care ignorau linia 

partidului comunist, studenţi şi cadre didactice, erau pedepsiţi până la exmatriculare, studenţi, şi 

eliberarea din funcţie a cadrelor didactice Editarea ulterioară a volumului de documente Istoria 

Universităţii de Stat din Moldova în documente şi materiale  va servi drept sprijin documentar important 

în realizarea de lucrări cu caracter ştiinţific, educaţional şi de popularizare cu referire la istoria 

învăţământului superior din R M, lucrarea va contribui la elucidarea obiectivă a imaginii R M, din punct 

de vedere al învăţământului superior, pe arena internaţională, valorificarea materialului documentar este 

foarte importantă pentru perfecţionarea educaţiei istorice şi civice din ţară. 

 S-au continuat cercetările privind elaborarea volumului „Inscripții medievale din lăcașurile Moldovei 

secolelor XV-XVI”. Documentele şi informaţiile incluse în acest volum înglobează date ce cuprinde un 

spectru temporar între secolele XV-XVIII și geografic de la munţii Carpaţi şi până la Nistru şi Marea 

Neagră,  care sunt un izvor în plus atât pentru istoria religioasă a acestui spaţiu cât şi pentru cel laic.  

 Au fost dezvoltate cercetările în vederea recuperării, valorificării și digitizării memoriilor și mărturiilor 

documentare din arhivele de familie. S-a urmărit aprofundarea studierii istorice a fenomenului totalitar-

comunist în RSS Moldovenească și s-a propus o abordare interdisciplinară în analiza consecințelor 

traumelor provocate de regim în mentalul colectiv și individual.  

 A fost continuat procesului de colectare, digitizare și cercetare a memoriilor martorilor instaurării 

regimului totalitar-comunist în R.S.S. Moldovenească (1940-1941, 1944-1953) în localitățile din centrul 

Republicii Moldova (raioanele Călărași, Căușeni, Criuleni, Dubăsari, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, 

Orhei, Sângerei, Telenești, Ungheni, inclusiv localități din Transnistria). Prin cercetările desfășurate a 

fost realizată o analiză inter-disciplinară a procesului de rememorare a traumei în mentalul individual și 

colectiv și comunicării inter-generaționale a memoriei traumatizante. A fost cercetat fenomenul deportă-

rilor și represiunilor din perspectivă psihologică traumatică, prin identificarea și analiza mesajelor trans-

generaționale privind experiența deportărilor, foametei, represiunilor totalitar-comuniste și consecințelor 

în formarea identitară. Problemele atestate și abordate confirmă faptul că memoria victimelor comunis-

mului în Republicii Moldova este încă fragilă, insuficient recunoscută și instituționalizată, atingând doar 

unele grupuri sociale, îndeosebi victime sau descendenți; memoria și trauma produsă de perioada sovieti-

zării violente în RSS Moldovenească în spațiul public nu a fost conștientizată și asumată de toate grupu-

rile sociale, discrepanțele fiind determinate, preponderent, de opțiuni politice sau ideologice. Activitățile 

întreprinse (mese rotunde, conferințe, expoziții) constituie, fortifică și promovează experiențe elaborate 

și oportunități practice pentru susținerea și facilitarea comunicării inter-generaționale, reconcilierea în 

societate și implementarea valorilor culturii europene a memoriei. 

 Au fost realizate: stabilirea repertoriului de texte religioase traduse, publicate la Chișinău în sec.XIX;  

evaluarea distribuției stilistico-funcționale a scrierilor cu tematică religioasă; determinarea particularită-

ților lexico-gramaticale și funcțional-stilistice specifice diverselor tipuri de texte religioase publicate la 

Chișinău în sec. XIX; Comentariul de text al lucrării „Instrucția blagocinului” din 1827; analiza textului 

din ediţia bilingvă rusă-română a „Evangheliei” din 1912; stabilirea inventarului de „Acatiste”, publicate 

la Chişinău după 1909; prezentarea şi analiza limbajului unor „Acatiste”; transpunerea în grafie actuală a 

textelor studiate; completarea glosarului terminologic al textelor investigate; studiul numelor proprii şi al 

adresărilor din „Acatiste”. S-a concluzionat că textele religioase, publicate cu 100 de ani în urmă, conţin 

numeroase particularităţi de limbaj, conservate din epocile anterioare şi adaptate necesităţilor de expri-

mare ale timpului. În funcţie de tipul şi destinaţia textului, se identifică numeroase procedee de creaţie 

lexicală, prin care se îmbogăţeşte vocabularul utilizat, se utilizează împrumuturi, adaptări şi modificări, 

ce conferă textului religios o deosebită expresivitate stilistică. Însemnătatea acestor texte rezidă nu doar 
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prin mostrele specifice de limbaj, ci şi în conţinutul lor, căci propagă valori perene, de o mare importanţă 

spirituală.  În spaţiul nostru, când în perioada sovietică au fost distruse numeroase valori de ordin religios – 

cărţi, icoane, biblioteci, biserici, încercându-se, nu fără succes, eradicarea conştiinţei religioase a maselor – 

reconstituirea şi repunerea în circuit a acestor valori spirituale capătă o mare importanţă. Textele repuse 

în circuit pot constitui repere importante pentru realizarea de noi studii de traductologie şi hermeneutică 

biblică, de lingvistică şi teorie literară, care vor îmbogăţi tematica şi valoarea cercetărilor din acest 

domeniu. 

 În procesul cercetării poeziei românești din Basarabia în ultimele două decenii s-au constatat că: 

 Șaptezeciștii (care debutează în anii 1974-1979) au contribuit în mod sigur la fortificarea esteticului 

în poezia românească din Basarabia ultimelor decenii ale secolului XX. Însă după 1989-1991, nu a 

mai reușit să atingă cota valorică a cărților publicate anterior. 

 În poezia română din Basarabia scrisă la începutul secolului XXI, pot fi remarcate tendințe și 

formule poetice foarte diferite: de la valorificarea postmodernistă a intertextualității și textualismului 

la minimalismul imagistic postdouămiist etc.  

 Istoriile literare și monografiile apărute în ultimii ani în România conțin foarte puține referințe la 

autorii din Republica Moldova, fapt care dovedește că reprezentarea literaturii române din Basarabia 

în spațiul general românesc este, deocamdată, sporadică și incompletă. 

 Cercetarea romanului din Basarabia din ultimii ani ne permit să constatăm: 

 Genul romanului s-a sincronizat cu tendințele general românești și s-a contactat la rețeaua 

paradigmatică din zona sud-estului și estului european.  

 Se poate vorbi de existența unui mental zonal comun (cu referire la țările „postapocaliptice”), care 

determină în mare măsură limbajul și scriitura autorilor din zona sud-estului și estului european. 

 S-a manifestat o tendință nouă în literatura din Basarabia și a basarabenilor, care ține de abordarea 

temei migrației. Aici s-au configurat două direcții: scriitorii din spațiul românesc care scriu despre 

migrațiune și scriitori basarabeni care au emigrat care scriu despre migrațiune. 

 Au apărut nume noi de romancieri: Lilia Bicec, Tatiana Țîbuleasc etc. 

 Romanul cunoaște o adevărată expansiune (în ultimii 17 ani s-au scris peste 120 de romane) și 

rămâne genul cel mai adecvat de reprezentare a individului cu toate problemele sociale curente. 
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PROPUNERI DE PERSPECTIVĂ 

 

1. Participarea activă la concursurile de proiecte naționale şi internaţionale mai ales în cadrul 

Programului Orizont 2020, pentru modernizarea bazei experimentale şi tehnico-materiale, precum şi 

pentru eficientizarea fondurilor obţinute prin lansarea de proiecte interdisciplinare și aplicarea eficientă 

a Regulamentului USM cu privire la stimularea performanţei în cercetare.  

2. Creșterea numărului de publicații în reviste cu factor de impact prin aplicarea eficientă a 

Regulamentului USM despre stimularea autorilor care publică în reviste cu factor de impact. 

3. Promovarea elaborărilor în vederea comercializării acestora şi a implementării lor în economia 

naţională prin aplicarea eficientă a Politicii instituţionale de proprietate intelectuală şi transfer 

tehnologic a USM și a Regulamentului cu privire la proiectele de transfer tehnologic la USM.  

4. Asigurarea stabilității finanțării sferei de cercetare și inovare de la bugetul de stat, majorarea salariilor 

cercetătorilor științifici, sporirea motivației financiare a tinerilor pentru studiile la doctorat și optarea 

lor în continuare pentru o carieră de cercetător.  

 

 


