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Cuvânt înainte 
 
În lumea modernă, astăzi ca niciodată, conceptul dezvoltării  societății 

bazate pe cunoaștere se propagă cu rapiditate ascendentă. La  hotar de milenii, 
însăși abordarea activităților de cercetare și inovare, ca premisă  pentru 
asigurarea calității existenței umane trece treptat în alt spațiu de realități, 
devenind raționament de top, relevanța sa focusându-se pe categorii filosofice 
mult mai cruciale asupra prezentului și a viitorului. Chintesența preocupării 
civilizației a devenit continuitatea asigurarării condițiilor de viață pentru generații, 
prin încercarea de a stabili un dialog prietenos  cu mediul ambiant, utilizând cât 
mai rațional resursele naturale și energia. Efortul principal în timpul ce urmează va 
fi direcționat întru reducerea nivelului de poluare a mediului din activitatea 
antropogenă, prin emisia compușilor toxici din industrie, energetică și transport, 
diminuarea riscului amenințării spațiilor acvatic, terestru și aerian prin răspândirea 
agenților patogeni și a rezistenței antimicrobiene cu implementarea unui 
management de raționalitate sporită, restabilirea și păstrarea biodiversității 
rezervațiilor naturale. Evident, compromisul dintre aceste rigori și asigurarea 
creșterii bunăstării și a calității vieții oamenilor, asociate de tendințe în acsendență 
bruscă a utilizării resurselor naturale este posibil doar prin implementarea 
arealului de soluții și recomandări argumentate științific, oferite de mediul 
academic. Provocările generale expuse mai sus, alături de particularitățile specifice 
de dezvoltare economică, științifică și culturală, așezare geografică, cât și 
disponibilitatea resurselor naturale și a energiei în Republica Moldova, servesc ca 
platformă de temelie în elaborarea și implementarea politicilor statului din 
domeniul cercetării și inovării, aliniate la paradigmele și dezideratele instituțiilor 
implicate la nivel mondial, totodată promovate în cel mai ambițios mod în spațiul 
European. În acest context, suportul acordat dezvoltării organizațiilor domeniilor 
de cercetare și inovare din țară se încadrează în lista celor mai importante 
priorități pentru factorii de decizie. Instituțiile de cercetare, universitățile, mediul 
privat și asociațiile obștești cu componentă inovațională reprezintă entitățile, ce 
servesc interesului național prin activitatea nobilă, ce condiționează prezentul și 
viitorul țării. 

                                                                    

 

Viorica BOAGHI, dr. conf.univ., 

                                                        Director general adjunct, Agenția 

Națională pentru Cercetare și Dezvoltare  
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Capitolul I – Instituții de învățământ superior de stat 

1.1 Universitatea de Stat din Moldova  

     Universitatea de Stat din Moldova (USM) este o 
instituție de stat de învățământ superior a cărei misiune 
este: 

- formarea cadrelor de înaltă calificare pentru economia națională, 
capabile să activeze în condițiile de evoluție ale vieții și ale 
economiei de piață; 

- organizarea și desfășurarea de cercetări științifice fundamentale 
și aplicative, orientate spre soluționarea problemelor actuale 
socio-economice și realizarea transferului tehnologic al 
rezultatelor cercetării științifice universitare. 

- Universitatea de Stat din Moldova își propune drept obiectiv: 
- Pregătirea universitară în diverse domenii și formarea 

ansamblului de competențe necesare integrării socio-
profesionale. 

- Dezvoltarea potențialului științific în domeniile de formare a 
specialiștilor; dezvoltarea și promovarea ideilor, teoriilor, 
concepțiilor științifice prin activitatea de cercetare desfășurată 
de personalul didactic și studenți. 

- Promovarea valorilor/reperelor axiologice general-umane și 
naționale; formarea profilului etic și civic al tineretului studios. 

- Asigurarea calității învățământului superior și a serviciilor 
educaționale prestate. 

- Participarea la elaborarea politicilor și strategiilor educaționale, 
dar și la implementarea acestora în învățământul superior. 

- Integrarea în spațiul european al învățământului superior și de 
cercetare. 

 
Contacte 
Tel: + 373 (022) 24 48 21 
E-mail: rector@usm.md 
Web: www.usm.md  

http://www.usm.md/
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1.2 Universitatea Pedagogică de Stat din Moldova “Ion 

Creangă”din Chișinău 
     Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău 
(UPSC) este o instituţie de învăţământ superior fondată în anul 
1940, care are drept scop formarea iniţială şi continuă de nivel 
superior a specialiştilor în domeniul Ştiinţelor educaţiei, Ştiinţelor 
umanistice, Ştiinţelor sociale, Arte, Ştiinţe exacte şi Asistenţă 
socială, asigurând acestora calificări profesionale competitive pe piaţa 
muncii, precum şi în dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi 
valorificarea rezultatelor acesteia. 
 Universitatea este formată din cinci facultăți: Facultatea de Filologie și 

Istorie, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială, Facultatea de 

Științe ale Educației și Informatică, Facultatea de Arte Plastice și Design, 

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine. 

     În scopul realizării funcţiilor clasice ale universităţii (didactică şi de 
cercetare), strategia de dezvoltare este orientată spre realizarea 
următoarelor direcţii prioritare: 
- afirmarea culturii organizaţionale, a imaginii şi a identităţii 

instituţionale a UPSC şi specializarea absolvenţilor în profesiuni 
recunoscute pe piaţa muncii; 

- construcţie şi dezvoltare curiculară pentru învăţămîntul superior 
pedagogic; 

- optimizarea calităţii procesului educaţional; 
- redimensionarea cercetării ştiinţifice, deschiderea largă spre 

expectanţele sociale; elaborarea de noi cunoştinţe ştiinţifice, formarea 
de noi competenţe profesionale; 

- asigurarea mobilităţii studenţilor şi a cadrelor didactice universitare 
prin programe instituţionale, naţionale, regionale, internaționale 
internaționale precum și dezvoltarea relațiilor internaționale și 
naționale cu impact considerabil asupra calității cercetării;   

- asigurarea unui avantaj competitiv, la nivel național și internațional, în 

domeniul științelor sociale, umanistice și arte;  

Contacte 
Tel: + 373 (022) 35 84 15 
E-mail: anticamera@upsc.md 
Web: www.upsc.md  

http://www.upsc.md/
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1.3 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți  

     Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți 
(USARB) este o instituție de învățământ superior 
fondată în anul 1945, cu o istorie bogată, tradiții și 
experiență, care își asumă rolul de promotor al 
excelenței științifice, educaționale și culturale în 
societate. Din anul înființării și până în prezent Universitatea și-a 
diversificat oferta academică, dezvoltând programe de studiu la toate 
nivelele educaționale: licență, master, doctorat, formare continuă. 
     Comunitatea academică a Universității – studenții, cadrele 
didactice, cercetătorii, personalul didactic-auxiliar și cel auxiliar, 
absolvenții și partenerii  asigură un mediu progresiv și stabil, deschis 
pentru colaborări naționale și internaționale, mediu în care fiecare 
student și colaborator își poate dezvolta ideile creative și își poate 
realiza potențialul personal și profesional. 
    Obiectivul de bază al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți 
este de a pregăti într-un timp scurt necesarul de cadre didactice 
pentru sistemul de învățământ din republică, orientate spre: 
- Pregătirea calitativă a profesorilor școlari pentru școala medie; 
- Crearea condițiilor pentru activitatea de cercetare a cadrelor 

didactice și a studenților; 
- Propagarea cunoștințelor științifice, în special, a celor 

pedagogice. 
     USARB este membru a circa 30 de consorții internaționale, 
constituie în scopul de a implementa proiecte comune. Are stabilite 
peste 70 de acorduri de colaborare cu instituții de învățământ 
superior naționale și internaționale. 
 
Contacte 
Tel. : +373 (231) 52430 
E-mail: anticamera@usarb.md 
Web: www.usarb.md 

 

http://www.usarb.md/
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1.4 Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport  

   Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport (USEFS) 
este o comunitate academică structurală a sistemului de 
învăţământ din Republica Moldova, aflată în subordonarea 
Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii 
Moldova şi funcţionează conform Constituţiei Republicii Moldova, 
Codului Educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014, 
Hotărârii Guvernului nr.983 din 22.12.2012 „Cu privire la modul de 
funcţionare a instituţiilor de învăţământ superior de stat în condiţii de 
autonomie financiară”, a legislaţiei în vigoare. 

   Misiunea Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport este de a 
armoniza activitatea de cercetare şi de învăţământ la standarde de 
excelenţă naţionale şi internaţionale prin:  
- formarea, dezvoltarea şi diseminarea valorilor noii societăţi 

bazate pe cunoaştere;  
- formarea specialiştilor în domeniul culturii fizice și sportului de 

înaltă performanţă, prin oferirea de programe de studii creative, 

care să integreze rezultatele cercetării ştiinţifice şi să contribuie 

la dezvoltarea intelectuală a studenţilor, masteranzilor şi 

doctoranzilor;  

- generarea de calificări competitive în formarea universitară şi 
postuniversitară;  

- integrarea Centrului Ştiinţific al USEFS, a şcolii doctorale în reţele 
europene de excelenţă şi realizarea de cercetări fundamentale şi 
aplicative generatoare de cunoştinţe;  

- constituirea unui corp profesoral şi de cercetare de înaltă 
responsabilitate profesională şi civică;  

- promovarea valorilor ştiinţifice, culturale şi etice în comunitatea 
naţională şi internaţională. 

Contacte 
Tel: +373 (022) 49 40 81 
E-mail: anticamerausefs@mail.ru 
Web: www.usefs.md    

https://www.usefs.md/
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1.5 Universitatea de Stat din Tiraspol   

     Universitatea de Stat din Tiraspol (UST) este  o instituție 

de învățământ superior care își are sediul în Chișinău, 

Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol 

este succesorul de drept al Institutului de Educație 

Publică a Moldovei, inaugurat la 1 octombrie 1930 în Tiraspol, 

capitala fostei Republici Autonome Moldovenești, in prezent așa-

numita Republica Moldovenească Nistreană, motiv pentru care își are 

sediul la Chișinău. 

     Institutul de Educație Publică a Moldovei este prima instituție de 

învățământ superior din Republica Moldova. Pe parcursul anilor, 

denumirea instituției a fost modificată de mai multe ori. Din luna mai, 

anul 1992, a căpătat statutul de Universitate de Stat. Practic, până la 

finele anilor patruzeci ai secolului trecut, Universitatea din Tiraspol a 

fost unica instituție de învățământ superior care pregătea specialități 

pentru economia națională a Republicii. 

    Principala misiune a învățământului universitar este promovarea 
tineretului studios, crearea elitei intelectuale. Pe parcursul a 80 de 
ani Universitatea de Stat din Tiraspol a format la facultățile și 
departamentele sale peste 60 de mii de specialiști de înaltă calificare 
din care s-au evidențiat o pleadă integră de personalități: oameni de 
cultură, savanți și profesori universitari, scriitori, personalități cu 
renume în cultură și învățământ. Concomitent cu formarea 
specialiștilor, colectivul universității a realizat o activitate rodnică de 
cercetări științifice. În felul acesta, Universitatea de Stat din Tiraspol a 
pus temeliile învățământului universitar și a adus o contribuție 
primordială în tezaurul cultural, social-politic și economic al Republicii 
Moldova. 
Contacte 
Tel.  : +373 (022) 75 49 24 

E-mail: contact@ust.md 

Web:  www.ust.md 

http://www.ust.md/
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1.6 Universitatea Tehnică a Moldovei  
 Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) este unica 

instituţie de învăţământ superior ingineresc din Republica 

Moldova. De la fondarea sa în 1964 şi până în prezent, universitatea a 

pregătit peste 80000 de ingineri şi economişti. 

 Misiunea fundamentală a Universității Tehnice a Moldovei este 

cercetarea științifică, dezvoltarea, inovarea și transferul tehnologic, prin 

creație individuală și colectivă în domeniul științelor inginerești, precum și 

valorificarea și diseminarea rezultatelor acestora.  

 Realizarea misiunii UTM se concretizează în: a) promovarea cercetării 

științifice; b) formarea inițială și continuă a resurselor umane calificate și 

înalt calificate; c) dezvoltarea gândirii critice și a potențialului creativ al 

membrilor comunității universitare; d) afirmarea culturii și științei naționale 

în circuitul mondial de valori; e) dezvoltarea societății în cadrul unui stat de 

drept, liber și democrat. 

 Universitatea Tehnică a Moldovei este recunoscută pe scena cercetării 

științifice naționale, și internaționale cu rezultate remarcabile. Centrele și 

laboratoarele de cercetare ale UTM implementează cu succes în practică 

strategia de cercetare a universității în cadrul a numeroase proiecte, 

granturi și programe de cercetare câștigate prin competiție. Rezultatele 

cercetării sunt materializate în publicații științifice, brevete de invenție și 

implementări în economia națională, toate aducătoare de prestigiu pentru 

universitate și beneficiu pentru societate. 

 UTM este sursa indispensabilă de creare a viitorilor savanți prin 

antrenarea studenților și masteranzilor în procesul de cercetare atât în 

cadrul proiectelor cât și la realizarea tezelor de licență și master. UTM pune 

la dispoziția doctoranzilor trei școli doctorale dotate cu centre și 

laboratoare performante în cadrul cărora aceștia își manifestă abilitățile de 

cercetare. 

Contacte 

Tel.  : +373 (022) 23 78 61 

E-mail: rectorat@adm.utm.md 

Web:  www.utm.md 

http://www.utm.md/


ORGANIZAȚII DE CERCETARE DIN REPUBLICA MOLDOVA 
 

11 

1.7 Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae 

Testemițanu” din Republica Moldova 
     Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 

Testemiţanu” din Republica Moldova (USMF) este o instituţie de 

învăţământ superior, acreditată la nivel naţional (2001, 2007, 2018), 

evaluată de organisme internaţionale (2001, 2005) și acreditată 

internațional (2019). A fost fondată în anul 1945 și a devenit una dintre cele 

mai prestigioase instituții de învățământ superior din țară, fiind bine 

recunoscută și peste hotare. În aprilie 2016, Comisia Europeană i-a acordat 

logo-ul ”Excelența resurselor umane în cercetare” - un instrument al 

Comisiei Europene, creat cu scopul ralierii la condițiile generale și la 

principiile Cartei Europene a Cercetătorilor și a Codului de conduită pentru 

recrutarea cercetătorilor. Universitatea este membră a Asociației Școlilor de 

Medicină din Europa (2011), a Asociației Universităților Internaționale 

(2012), a Asociației pentru Educație Medicală din Europa (2013) și este 

înregistrată în Directoriul Mondial de Școli Medicale. 

 Misiunea de bază a USMF „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova 

este definită magistral de rolul-cheie pe care îl deţine atât în procesul de 

reformare a învăţământului superior medical, cât şi a sistemului de sănătate 

din ţară, dar și de a forma specialiști de înaltă calificare în domeniul 

medicinii și farmaciei, competitivi pe piața muncii, de a realiza cercetări 

științifice calitative, de a presta servicii medicale performante, de a oferi 

oportunități de formare profesională pe parcursul întregii vieți, precum și 

de a promova valorile naționale cultural-istorice în contextul globalizării. 

Astfel, USMF „Nicolae Testemiţanu” este o instituție performantă și 

competitivă la nivel național și internațional în învățământul superior 

medical și farmaceutic, în studii de rezidențiat și de educație 

medicală continuă, în cercetarea științifică și în prestarea serviciilor de 

asistență medicală și farmaceutică, fiind orientată spre calitate, excelență, 

acces și colaborare. 

Contacte 
Tel.  : +373 (022) 20 57 01 

E-mail: contact@usmf.md 

Web:  www.usmf.md 

http://www.usmf.md/
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1.8 Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

    Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM) 
reprezintă o unitate structurală a sistemului de 
învăţământ superior din Republica Moldova, subordonată 
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 
al Republicii. 
     

   Misiunea Universităţii Agrare de Stat din Moldova este:  
- formarea pentru agricultură şi spaţiul rural a specialiştilor 

competenţi şi competitivi pe piaţa naţională şi internaţională a 
muncii şi oameni de o înaltă cultură; 

- efectuarea cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicative 
necesare modernizării agriculturii şi ameliorării nivelului de viaţă al 
oamenilor muncii de la sate;  

- acordarea serviciilor de consulting şi transfer tehnologic 
agricultorilor, precum şi de crearea oportunităţilor de formare 
profesională pe parcursul întregii vieţi pe specialităţile ce ţin de 
activitatea în spaţiul rural. 

 

   Obiective: 
- să devină instituţie de prim rang a societăţii şi să fie cea mai 

elevantă structură a naţiunii; 
- integrarea europeană a tuturor structurilor academice şi 

activităţilor universitare;  
- să fie principala instituţie de învăţământ superior din ţară, care 

formează specialişti de înaltă calificare nu numai pentru 
agricultură, dar şi pentru industria alimentară şi alte activităţi din 
spaţiul rural; 

- să fie mereu prin extensiunea universitară alături de agricultorul 
moldovean, iar acesta să simtă că UASM este şi universitatea lui. 

 
Contacte 
Tel.  : +373 (022) 31 22 58, 31 22 56 

E-mail: info@uasm.md  

Web:  www.uasm.md 

http://www.uasm.md/
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1.9 Academia de Studii Economice a Moldovei 

Academia de Studii Economice a 
Moldovei (ASEM) este o instituție de 
învățământ superior din Chișinău, fondată la 25 septembrie 1991. 
Este cea mai mare instituție de învățământ superior cu profil 
economic din Republica Moldova, ce oferă oportunități de integrare a 
învățământului economic superior cu procesul de cercetare 
științifică.  
    În ultimii ani, în ASEM, s-au elaborat proiecte de cercetare de interes 

naţional, printre care se pot evidenţia: direcţii şi posibilităţi de asigurare şi 

dezvoltare a competitivităţii; cercetarea riscurilor investiţionale în sectorul 

real al economiei; elaborarea modelelor de dezvoltare regională prin 

formarea clusterelor; problemele cooperării economice internaţionale şi 

regionale în contextul integrării europene şi asigurării avantajului 

competitiv; elaborarea metodelor şi tehnicilor actuariale adecvate 

Republicii Moldova în contextul strategiilor de integrare europeană.  

    Pentru alinierea ASEM la standardele europene, o importanță deosebită 

se acordă relațiilor de colaborare cu universități de prestigiu și centre de 

cercetare din peste 20 de state ale lumii, care au tradiții valoroase în 

domeniul învățământului și cercetărilor economice. În prezent, pe lângă 

multiplele acorduri de colaborare, ASEM este membră a Asociației 

Universităților Francofone (AUF), a Rețelei Universităților din Bazinul Marii 

Negre (BSUN), a Rețelei Universităților Inițiativei Central-Europene (CEI 

University Network), ceea ce constituie un suport durabil pentru 

implementarea metodelor performante de predare și promovare a 

principiilor economiei moderne.  

    În ASEM se organizează, anual, peste 20 de conferinţe şi simpozioane 

știinţifice cu participare internaţională, ale căror teze şi comunicări sunt 

publicate în culegeri științifice recenzate.  

Contacte 
Tel. : +373 (022) 22 41 28  

E-mail: anticamera@ase.md 

Web:  www.ase.md 

http://www.ase.md/
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1.10 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice  
    Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP) este 

una dintre cele mai vechi instituţii de învăţământ superior 

din Republica Moldova şi unica instituţie  publică de 

învăţământ superior în domeniul artelor. 
    Misiunea AMTAP constă în formarea profesională avansată a specialiştilor 

calificaţi cu studii superioare pentru domeniile muzicii, artei teatrale, 

coregrafice, multimedia, artelor plastice şi decorative, designului şi 

culturologiei, dar şi în pregătirea viitoarelor cadre didactice pentru sfera 

culturii şi artelor. 

     Domeniile de interes în activitatea de cercetare/ creație sunt racordate 

la tendințele și oportunitățile actuale la nivel național și internațional, 

finalizându-se cu rezultate diseminabile. În academie sunt realizate 

cercetări științifice fundamentale și aplicative prioritare pentru arta și 

cultura națională.  

 AMTAP este un centru cultural-educațional și științific, cu obiectivele 

strategice axate pe dezvoltarea personalității prin însușirea valorilor culturii 

naționale și universale, precum și dezvoltarea culturii naționale prin 

întreaga activitate de creație artistică și cercetare științifică a profesorilor și 

studenților. AMTAP dispune de un corp profesoral-didactic format din 

personalităţi notorii din domeniile muzicii, teatrului, coregrafiei, artelor 

plastice etc. Procesul didactic din AMTAP, orientat spre edificarea unui 

învățământ de calitate și educarea unor personalităţi artistice, este 

individualizat și centrat pe student.  

 AMTAP a dat țării generații de specialiști/artiști valoroși. Mulţi dintre 

absolvenţii AMTAP s-au afirmat ca personalităţi remarcabile și pot fi regăsiți 

pe scenele mari ale lumii, dar și ca profesori/cercetători. 

 Instituţia este profund angajată în crearea/ promovarea produselor și 

serviciilor de creație și cercetare contribuind, prin excelență, la dezvoltarea 

învățământului artistic și a culturii naționale și universale. 

Contacte 
Tel.  : +373 (022) 24 02 13, 23 87 01 

E-mail: amtap.anticamera@gmail.com 

Web:  www.amtap.md 

http://www.amtap.md/
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1.11 Academia de Administrare Publică   

     Academia de Administrare Publică (AAP) este o 

instituție publică de învățământ superior din Chișinău. 

Aici activează un corp profesoral de o înaltă calificare, 

cu vaste cunoştinţe în domeniului managementului, administrării 

publice, dreptului şi al relaţiilor internaţionale. 

    Misiunea Academiei este formarea şi dezvoltarea competenţelor 

profesionale ale personalului din serviciul public, contribuind, astfel, 

la promovarea şi implementarea politicii statului în domeniul 

administraţiei publice din Republica Moldova. 

    Instituţie publică, transparentă, modernă care promovează măsuri 

şi standarde profesionale de înaltă performanţă pentru 

îmbunătăţirea capacităţilor şi competenţelor profesionale ale 

funcţionarilor publici şi pregătirea cadrelor calificate pentru domeniul 

administraţiei publice – astfel este determinată viziunea Academiei, 

având în palmaresul său 26 de ani de activitate, perioadă în care 

instituția a parcurs o evoluţie calitativ nouă, fiind considerată, pe 

bună dreptate, un centru elitar de instruire şi dezvoltare profesională 

a funcţionarilor publici de toate nivelurile. 

    O importanţă primordială i se atribuie cooperării internaţionale a 

Academiei, intensificării colaborării cu instituţiile similare de peste 

hotare, desfăşurării activităţilor în comun cu misiunile diplomatice, 

acreditate la Chişinău. Conform acordurilor semnate, Academia 

cooperează, în prezent, cu 16 instituţii de profil de peste hotare, cu 

32 de misiuni diplomatice şi organizaţii internaţionale, acreditate în 

Republica Moldova. 

 
Contacte 
Tel.  : +373 (022) 28 48 71 

E-mail: aap@aap.gov.md 

Web:  www.aap.gov.md 

 

http://www.aap.gov.md/
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1.12 Universitatea de Stat ”Bogdan Petriceicu 

Hașdeu” din Cahul 

 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu 
Hasdeu” din Cahul este o instituţie publică, 
fondată la 7 iunie 1999, având scop pregătirea 
şi asigurarea localităţilor din sudul Republicii 
Moldova cu cadre de înaltă calificare. 
Universitatea are trei facultăţi: Facultatea de Filologie şi Istorie; 
Facultatea de Drept şi Administraţie Publică şi Facultatea de 
Economie, Inginerie și Științe aplicate, care pregătesc specialişti în 
domeniile: Filologie română, Filologie engleză, Filologie franceză, 
Istorie, Pedagogie, Drept, Administraţie publică, Business şi 
Administrare, Finanţe şi Bănci, Contabilitate, Turism, Inginerie şi 
management în transport (naval), Informatică şi matematică.  
 Personalul didactic numără 106 profesori cu grade didactice şi 
ştiinţifice, ce activează la catedrele: Istorie şi Ştiinţe Sociale, Filologie 
română, Filologie engleză, Filologie franceză, Drept, Administraţie 
publică, Finanţe şi evidenţă contabilă, Economie şi management în 
afaceri şi servicii, Matematică şi informatică, Ştiinţe aplicative, 
Pedagogie şi psihologie. Instituţia dispune de 2 blocuri de studii, 3 
cămine, bibliotecă cu 3 săli de lectură, 4 săli multimedia. Un rol 
important în îmbunătăţirea procesului de învăţământ au serviciile şi 
centrele din universitate: Francez de resurse școlare şi universitare, 
Englez de resurse, Documentare ONU, Pro-Europa Cahul etc.  
 Cercetarea ştiinţifică este o componentă a activității personalului 
didactic și de cercetare al Universității de Stat „Bogdan Petriceicu 
Hasdeu” din Cahul și se desfăşoară individual sau în echipă, pe 
domenii științifice sau interdisciplinar în cadrul catedrelor și a 
laboratoarelor. 
Contacte 

Tel.  : +373 (299) 2 24 81 

E-mail: rectorat@usch.md 

Web:  www.usch.md 

http://www.usch.md/
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1.13 Universitatea de Stat ”Dimitrie Cantemir”    

    Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” (USDC) 

reprezintă o instituție publică de învățământ 

superior, subordonată Ministerului Educației, Culturii 

și Cercetării al Republicii Moldova. Misiunea USDC este de a genera și 

transmite cunoștințe în procesul de formare profesională a 

specialiștilor și de afirmare a studenților și membrilor comunității 

universitare în domeniul științelor fundamentale și aplicate prin 

programe de studii de înaltă calitate la toate ciclurile și formele 

pregătirii universitare și postuniversitare.  

    Obiective: 

- asigurarea calității procesului instructiv-educativ și de cercetare 
științifică conform standardelor de referință și implementarea 
performanțelor sistemului național și internațional de 
învățământ universitar; 

- promovarea performanței în instruire şi cercetare ştiinţifică, a 
culturii calităţii în viaţa universitară şi asigurarea unui mediu 
adecvat de dezvoltare profesională bazat pe respectarea 
normelor de etică; sporirea vizibilității naționale și internaționale 
a USDC în scopul integrării în spaţiul unic al învățământului 
superior şi aria europeană de cercetare ştiinţifică şi inovare; 

- formarea unei personalităţi capabile să ia decizii privind propria 
carieră, să contribuie la crearea propriilor trasee de dezvoltare 
intelectuală şi profesională şi să se integreze în viaţa socială; 

- contribuirea la dezvoltarea locală şi naţională din punct de 
vedere social, economic, cultural printr-o implicare activă în viaţa 
comunitară. 

 
Contacte 
Tel.  : +373 (022) 73 80 16 

E-mail: cancelarie@usdc.md 

Web:  www.edu.asm.md 

http://www.edu.asm.md/
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1.14 Institutul de Relații Internaționale din Moldova  
 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova 

(IRIM), fondat în anul 2003, este o instituţie de 

învăţământ superior de stat, care pregăteşte 

specialişti capabili să desfăşoare o eficientă 

activitate politică, diplomatică, economică, 

jurisdicţională, comunicaţională, în vederea afirmării plenare a Republicii 

Moldova pe arena internaţională. IRIM îşi desfăşoară activitatea în baza 

Constituţiei Republicii Moldova, Codului Educaţiei al Republicii Moldova, 

Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, Declaraţiei de la Bologna, 

acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este 

parte, Statutului IRIM, Carta Instituţională şi a altor reglementări proprii. 

 Misiunea Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova este de a 

îmbina eficient şi constructiv procesul educaţional şi de cercetare ştiinţifică, 

manifest ce asigură crearea unei societăţi prospere, capabilă să evolueze 

politic, economic şi social. Aspectele esenţiale ce definesc specificul 

institutului vizează asigurarea unui demers cognitiv prin educaţie şi formare 

profesională, cercetare şi inovare, integrarea noilor tehnologii în procesul 

instructiv–educativ. Funcţia de bază a IRIM-ului este să educe, adică să 

formeze, să informeze şi să ofere momente de urmat în viaţă şi în profesie. 

În cadrul Institutului de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova se 

realizează o vastă serioasă activitate ştiinţifică pe diferite aspecte şi 

probleme ale relaţiilor internaţionale. În domeniul relaţiilor politice 

internaţionale şi al politicii externe a statului sunt cercetate aspectele ce 

vizează: istoria relaţiilor internaţionale; problemele contemporane vis-a-vis 

de integrarea europeană şi mecanismele cooperării la nivelul internaţional 

şi regional; studierea relaţiilor diplomatice ale diferitor state, inclusiv şi ale 

Republicii Moldova. Catedrele IRIM colaborează cu subdiviziunile 

structurale de profil existente în cadrul instituţiilor de învăţământ superior 

şi de cercetare din ţară şi străinătate. 

Contacte 
Tel.  : +373 (022) 21 09 62, 21 07 88 

E-mail: irim@irim.md 

Web: www.irim.md 

http://www.irim.md/
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1.15 Academia Militară a Forțelor Armate “Alexandru cel Bun” 
 Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” a fost creată în 

anul 2010, prin Hotărîrea Guvernului nr. 980, în baza Institutului Militar al 

Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”. Actualmente Academia Militară a 

Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” instruieşte tineri la specialităţi: 

infanterie, artilerie, transmisiuni. Academia Militară desfăşoară activităţi de 

învăţămînt superior, organizate prin intermediul programelor de studii 

universitare de licenţă, studii universitare de masterat, precum şi alte forme 

de pregătire, perfecţionare şi specializare a militarilor. 

 Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” are 

următoarele misiuni: 

- formarea ofiţerilor cu înalte capacităţi militare, academice, moral-

etice, fizice şi lingvistice necesare pentru conducerea structurilor 

Forţelor Armate şi altor elemente ale sistemului de securitate 

naţională. 

- asigurarea studiilor militare profesionale continue, efectuarea instruirii 

lingvistice, pregătirea ofiţerilor şi subofiţerilor pentru rezerva Forţelor 

Armate. 

- asigurarea studiilor universitare la ciclul I studii licenţă, ciclul II studii 

masterat, pentru personalul militar şi civil încadrat în serviciu în 

structurile de securitate naţională, în concordanţă cu prevederile 

Procesului de la Bologna. 

- efectuarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul sistemului de securitate 

naţională prin intermediul Centrului de Studii Strategice de Securitate 

şi Apărare. 

Academia este în permanentă evoluţie şi ascensiune a procesului de studii 

impunîndu-se cu noi standarde în educaţia tinerilor şi cercetare militară, 

care pas cu pas se diseminează în procesul de pregătire profesională a 

viitorilor ofiţeri-apărători ai Patriei. 

Contacte 
Tel.  : +373 (022) 25 20 85, 35 40 45 

Web:  https://www.academy.army.md/ 

https://www.academy.army.md/
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1.16 Universitatea de Stat din Taraclia 
 Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia este o instituție de 

învățământ superior moldo-bulgară din Republica Moldova. Universitatea a 

fost deschisă la 1 octombrie 2004 de către președintele Bulgariei Gheorgi 

Pîrvanov și fostul președinte al Moldovei, Vladimir Voronin. Universitatea 

din Taraclia este un centru cultural și spiritual care asigura studierea și 

păstrarea moștenirii culturale bulgare în Republica Moldova. Colaborarează 

cu universitățile bulgare din orașele Veliko Tărnovo, Ruse și Silistra. 

Studenții au posibilitatea de a efectua practica în Bulgaria. În ultimii ani, 

numărul studenților s-a micșorat de la 328 persoane în 2008 până la 281 

persoane în 2011. 

Contacte 
Tel.  : +373 (294) 2 49 06, 2 14 30 

E-mail: infotdumd@gmail.com 

Web: https://tdu-tar.md/ 
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1.17 Universitatea de stat din Comrat  

 Universitatea de Stat din Comrat (USC) este o 
instituție de învățământ superior de profil 
multiplu din Republioca Moldova.    
Universitatea a fost fondată la 11 februarie 
1991cu  numele de Universitatea Națională 
Găgăuză. În 2002, prin decizia Guvernului Republicii Moldova, a 
devenit o universitate de stat. Principala prioritate a USC este 
dezvoltarea potențialului științific în domeniile de formare a 
specialiștilor; dezvoltarea și promovarea ideilor, teoriilor, concepțiilor 
științifice prin activitatea de cercetare desfășurată de personalul 
didactit și studenți. 
 Universitatea are patru facultăți: 
- Facultatea de cultură națională 
- Facultatea de economie 
- Facultate juridică 
- Facultatea de tehnologie agricolă,  
la următoarele specialităţi: Tehnologia produselor animaliere, 
Tehnologia produselor legumicole, Prelucrarea produselor agricole, 
Limbi străine, Limba găgăuză, Limba română, Pedagogie, Jurnalism, 
Educație Fizică, Economie, Contabilitate, Drept, etc. 
 Aici își desfășoară activitatea 200 cadre didactice şi 1900 studenţi 
(612 la frecvenţă redusă) într-un sistem LMD cu 35 programe de 
licenţă, 7 de masterat. Departament al Calităţii Interne. Numeroase 
relaţii internaţionale cu schimburi studenţi – cadre didactice, 6 centre 
de studii lingvistice (tr, ru, al, en, gr), deschise cu sprijinul 
ambasadelor. Centru de Formare Continuă a cadrelor didactice 
(2005) şi profesională (2010). 
 
Tel.  : +373 (298) 2-43-45, 2 34 81 

E-mail: kdu@semia.md 

Web:  www.kdu.md 

  

http://www.kdu.md/
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1.18 Academia “Ștefan cel Mare” a  Ministerului 

Afacerilor Interne  
Academia Naţională de Poliţie „Ştefan cel Mare” 

şi-a început activitatea la 1 septembrie 1990 și pe 
parcursul a 30 de ani de activitate a pregătit mii de 
specialiști în domeniul dreptului, securității și ordinii publice, care au fost 
încadrați în diferite subdiviziuni ale Ministerului de Interne, Ministerului 
Justiției, Centrului Național Anticorupție și alte organe de drept ale statului. 
Prin Hotărâra Guvernului nr. 429 din 24.06.2020 a fost aprobat noul 
Regulament cu privire la organizarea și realizarea învățământului și 
cercetării în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor 
Interne.  

Astfel, Academia este o instituție publică de învățământ superior 
acreditată în sistemul național de învățământ și are misiunea de instruire a 
specialiștilor de înaltă calificare prin formarea inițială (studii superioare de 
licență, de master și de doctorat), formarea inițială a funcționarilor publici 
cu statut special angajați din sursă externă, de dezvoltare (formare) 
profesională continuă a personalului MAI și altor organe de aplicare a legii, 
precum și asigurarea științifico-metodică a activității MAI și a autorităților 
administrative și instituțiilor din subordinea acestuia. 

În vederea realizării misiunii sale, Academia are ca obiectiv 
următoarele domenii de activitate: 
- formarea profesională prin studii superioare de licență, conform 
necesarului MAI și al altor beneficiari, la solicitarea acestora, precum și 
conform cadrului normativ general din învățământul național; 
- formarea profesională prin programe de studii superioare de master și 
doctorat, acreditate sau autorizate provizoriu, conform necesităților MAI; 
- formarea inițială a funcționarilor publici cu statut special, încadrați în MAI 
din sursă externă; 
- formarea continuă a funcționarilor publici cu statut special din cadrul MAI, 
etc. 
Tel.  : +373 (022) 22 97 27, 73 50 97 

E-mail: academia@mai.gov.md 

Web:  www.academy.police.md 

 

http://www.academy.police.md/
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Capitolul II – Institute publice din domeniile cercetării-inovării 

2.1 Fondator Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

     2.1.1 Institutul de Științe ale Educației  
 Institutul de Științe ale Educației (IŞE) Institutul de Științe ale 

Educației (IŞE) reprezintă o structură a Ministerului Educației, 

Culturii și Cercetării și funcționează ca instituție publică de stat, 

în baza actelor și regulamentelor legislative şi celor proprii, și 

participă în comun la determinarea și implementarea politicilor 

educaționale ale statului. 

 Activitățile de esență teoretică și conceptuală, metodologică și de 

profesionalizare a cadrelor didactice și manageriale semnifică un proces 

continuu de transmitere culturală în funcție de valorile centrale ce sunt 

regăsite în chiar definiția idealului educativ. Angajamentul Institutului 

rezidă în demersuri provocatoare de dezvoltare a educației, iar valorile 

științifice și cele de profesionalizare pe care le promovează Institutul în 

școală și în societate semnifică modele de democratizare științifică a 

învățământului, și anume: cercetarea educației desfășurată ca activitate 

multidimensională, proiectarea, implementarea şi evaluarea în domeniul 

educaţiei/învăţământului; dezvoltarea complexă şi continuă a cadrelor 

didactice și de conducere în învăţământul general, implementarea 

proiectelor naționale și internaționale în educație. 

 Printre competențele de bază ale Institutului sunt următoarele: 

responsabilitățile față de înfăptuirea idealului educativ, realizarea scopului 

și imperativelor sociale, culturale şi spirituale aferente educaţiei prin 

desfăşurarea cercetărilor în domeniul științelor educaţiei şi asigurarea 

ştiinţifică privind implementarea rezultatelor în practica pedagogică şi 

managerială, asigurarea didactică şi metodologică a funcţionării şi 

dezvoltării sistemului de învăţământ etc. 

Contacte 

Tel.  : +373 (022) 46 87 33, 40 07 00 

E-mail: ise@ise.md 

Web: www.ise.md 

http://www.ise.md/
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2.1.2 Institutul de Chimie  

 Institutul de Chimie a fost fondat în 1959 în baza 

sectoarelor de Chimie Organică, Chimie Anorganică şi a 

laboratorului de Chimie Analitică ale filialei din 

Moldova a Academiei de Ştiinţe a URSS. 

 Baza direcţiilor ştiinţifice ale Institutului a fost pusă de cunoscuţii 

savanţi, membri ai Academiei, fondatori ai unor şcoli ştiinţifice în 

Moldova: A.V. Ablov (1905-1978) - şcoala de chimie a compuşilor 

coordinativi; G. V. Lazurievski (1906-1987) - şcoala de chimie organică 

şi bioorganică, Iu. S. Lealicov (1909-1976) - şcoala polarografică din 

Moldova, organizator şi conducător al cercetărilor în domeniul 

metodelor fizico-chimice de analiză. 

 Ulterior au fost create şcoli ştiinţifice noi: сhimie cuantică – 

condusă de academicianul I. Bersuker; сhimie organica, bioorganică, 

chimie a compuşilor naturali şi fiziologic activi - condusă de 

academicianul P. Vlad; сhimie a compuşilor coordinativi, macrociclici 

şi supramoleculari - condusă de academicianul N. Gărbălău; chimie 

ecologică – condusă de academicianul Gheorghe Duca; сhimie 

bioanorganică - condusă de către academicianul C. Turtă; chimia 

adsorbanţilor - condusa de către academicianul T. Lupaşcu. 

 Institutul de Chimie colaborează cu diverse colective de peste 

hotare și participă în diverse proiecte internaționale. Potenţialul 

ştiinţific al Institutului constituie: 123 cercetători ştiinţifici, inclusiv - 3 

membri titulari ai AŞM, 1 membru corespondent, 10 doctori habilitaţi 

şi 40 doctori în chimie. 
 
Contacte 
Tel. : +373 (022) 72 54 90 

E-mail: ichem@asm.md 

Web: www.chem.asm.md 

 

 

http://www.chem.asm.md/
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2.1.3 Institutul de Matematică și Informatică ”Vladimir 

Andrunachevici”  
 Institutul de Matematică ”Vladimir Andrunachevici” (IMI) 

a fost fondat în anul 1964 în baza secţiei de matematică din 

cadrul Institutului de Fizică şi Matematică, înfiinţat în anul 1961. Fondator al 

Institutului a fost academicianul Vladimir Andrunachievici, matematician şi 

organizator talentat, care a reuşit să formeze un colectiv excepțional. 

 Misiunea de bază a institutului constă în efectuarea cercetărilor 

teoretice și dezvoltarea aplicațiilor în matematică și informatică, 

coordonarea cercetărilor din aceste domenii în Republica Moldova și 

integrarea acestora în ştiinţa mondială, dezvoltarea unor direcţii noi în 

corespundere cu necesităţile ţării, instruirea specialiștilor de înaltă calificare 

prin programe de doctorat și post-doctorat. Pe parcursul anilor, 

colaboratorii Institutului au obţinut rezultate remarcabile matematica pură 

și aplicată, informatică. Astfel au fost publicate peste 150 de monografii, 

peste 40 în străinătate, dintre care peste 20 au fost traduse și reeditate la 

edituri internaționale de prestigiu. În Institut au fost pregătiţi 35 de doctori 

habilitaţi şi peste 420 doctori.  

 Din anul 1989, Institutul editează revista "Buletinul Academiei de Ştiinţe 

a Republicii Moldova. Matematica" (până la ora actuală au fost editate 92 

numere), anterior aceasta fiind revista secției, comună cu fizicienii, (fondată 

în 1951), iar începând cu anul 1993 şi revista "Computer Science Journal of 

Moldova" (82 numere). Pâna la trecerea la editarea a 3 reviste științifice 

institutul a publicat câteva serii de culegeri de articole, iar cea mai vizibilă 

pe plan internațional a fost Matematiceskie Issledovanija în 123 volume, 71 

din ele fiind digitalizate de Biblioteca Universității din Gottingen.  

 Pe parcursul ultimilor 20 de ani Institutul a participat la executarea a 

peste 60 de proiecte internaţionale cu parteneri din centre ştiinţifice de 

performanţă din diferite ţări ale Europei, Asiei și Americii de nord. 

Contacte 

Tel.  : +373 (022) 72 59 82 

E-mail: imam@math.md 

Web: www.math.md 

http://www.math.md/
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2.1.4 Institutul de Fizică Aplicată  

 Institutul de Fizică Aplicată (IFA) a fost înființat în 

1964 în rezultatul unirii laboratoarelor cu profil de fizică 

ale Institutului de Fizică şi Matematică şi a 

laboratoarelor cu profil tehnic ale Institutului de Energetică şi 

Automatică.  

 Din anul 2018 Institutul de Fizică Aplicată are un nou fondator, 

trecând din jurisdicția Academiei de Științe a Moldovei la Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. 

 Timp de peste 40 de ani IFA, este singura instituţie ştiinţifică din 

RM în domeniul fizicii, a adus un aport deosebit în dezvoltarea ştiinţei 

şi culturii Republicii Moldova. 

 Direcţiile principale ale cercetărilor ştiinţifice în IFA sunt: 

- Cercetări teoretice şi experimentale în domeniul fizicii şi fizico-

chimiei materiei condensate: materialelor cristaline, necristaline 

şi nanostructurate, atomilor şi nucleelor; electronica şi optica 

cuantică, elaborarea tehnologiilor avansate şi a dispozitivelor 

multifuncţionale electronice, optoelectronice şi fotonice. 

- Cercetări teoretice şi experimentale de aplicare a electricităţii în 

scopul intensificării proceselor de transfer de căldură şi masă, de 

cavitaţie, electroflotare şi electroplasmoliză; modificarea 

suprafeţelor materialelor prin metode electrofizice şi 

electrochimice; elaborarea tehnologiilor şi tehnicii avansate. 

- Studiul teoretic al tehnologiilor cuantice în sisteme de atomi 

artificiali sau reali și sisteme opto/nanomecanice, studiul 

coerențelor sau interferențelor cuantice, inseparabilității 

cuantice și controlul disipațiilor cuantice. 
Contacte 
Tel. : +373 (022) 73 81 50 

E-mail: director@phys.asm.md 

Web: www.phys.asm.md 

http://www.phys.asm.md/
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2.1.5 Institutul de Geologie și Seismologie  
 Institutul de Geologie și Seismologie (ISS) a fost fondat în 
anul 1946 în cadrul Filialei Moldoveneşti a Academiei de 
Ştiinte a fostei URSS, care s-a preocupat cu studierea 
structurii geologice şi a resursele minerale ale Republicii 
Moldova.  
 Direcţiile principale de cercetare ştiinţifică ale Institutului sunt: 
Studiul regimului seismic al regiunii Carpato-Balcanice, zonarea și 

microzonarea seismică a teritoriului Republicii Moldova,studiul structurii 

geologice, seismotectonica şi geodinamica a regiunii; studiul legităților de 

formarea a substanțelor minerale utile și posibilității utilizării raționale 

acestora; Dinamica şi regimul apelor subterane din Republica Moldova; 

Studiul proceselor geochimice ale teritoriului Republicii Moldova, 

perfecţionarea monitoringului geochimic, prognoza cantitativă a poluării 

mediului ambiant, elaborarea metodelor de localizare şi reducere a 

poluanților. 

 Principalele rezultate ştiinţifice includ: 
- Realizarea lucrărilor de zonare seismică a teritoriului Republicii 

Moldova (după MSK-64 și EUROCO 8) și microzonare seismică a 

teritoriilor urbane; 

- Efectuarea cercetărilor geofizice şi geologice pentru reducerea riscului 

seismic și exploatarea raţională a resurselor minerale utile autohtone, 

inclusiv şi a apelor subterane; 

- studiul rezultatelor numerice ale ecuaţiilor undelor; studiate efectele 

interacţiuneii „sol-construcţie”; crearea metodei interpretării 

câmpurilor de unde în baza proprietăţilor undelor seismice; elaborarea 

metodei interpretării câmpurilor macroseismice; 

- studiul dependenţelor numerice ale intensităţii seismice de parametrii 

solurilor în teritoriu; cercetări ale proprietăţilor compoziţiei spectrale 

ale vibraţiilor cutremurelor de pământ ale zonei Carpatice;  

   Contacte 
Tel. : +373 (022) 73 90 27 

E-mail: cancelarie.igs@asm.md, cancelarie.igs.asm@gmail.com 

Web: www.igs.asm.md 

http://www.igs.asm.md/
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2.1.6 Institutul de Zoologie 
 Institutul de Zoologie (IZ) a fost fondat la 2 august 1961, 

odată cu inaugurarea Academiei de Științe a RSS 

Moldovenești, fiind unul din cele două institute divizate din 

Institutul de Biologie. Odată cu reorganizarea domeniilor 

cercetării și inovării în Republica Moldova. 

 Institutul este un centru științific și științifico-metodic prestigios, care 

coordonează și desfășoară cercetări științifice fundamentale și aplicative în 

domeniul zoologiei, entomologiei, parazitologiei, helmintologiei, 

hidrobiologiei, ihtiologiei și ecologiei ecosistemelor terestre și acvatice. 

 Direcţia ştiinţifică de cercetare a institutului - Studierea organizării 

structural-funcţionale, dinamicii şi evoluţiei populaţiilor şi comunităţilor de 

animale, elaborarea căilor şi metodelor de protecţie şi valorificare raţională 

a lumii animale. În calitate de organizație din sfera științei și inovării, 

Institutul de Zoologie a fost acreditat de Consiliul Național pentru 

Acreditare și Atestare în anii 2006, 2010 și 2015. La ultima acreditare, 

institutului i s-a acordat calificativul „organizație cu recunoaștere 

internațională” (categoria A).  

 Una din priorităţile institutului este transferul tehnologic al rezultatelor 

obţinute prin implementarea elaborărilor în piscicultură, apicultură, 

agricultură, cinegetică, protecţia mediului ambiant ş. a. 

 Originalitatea și competitivitatea cercetărilor institutului sunt confirmate 

prin implementarea cu succes a numeroase proiecte internaționale, 

obținerea unui număr mare de brevete de invenție și menționarea 

elaborărilor științifice cu diplome, medalii de aur, argint și bronz la expoziții 

și saloane de inventică naționale și internaționale. Semnificativă pentru 

activitatea institutului a fost lansarea primei ediții a Cărții Roșii a RSS 

Moldovenești (1978) și a două ediții a Cărții Roșii a Republicii Moldova 

(2001, 2015).  

Contacte 
Tel. : +373 (022) 73 98 09 

E-mail: izoolasm@yahoo.com  

Web: www.zoology.asm.md 

http://www.zoology.asm.md/
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2.1.7 Institutul de Ecologie și Geografie  

 Institutul de Ecologie și Geografie (IEG) a fost înființat în 

conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 

„Cu privire la măsurile de optimizare a infrastructurii 

sferei științei şi inovării" nr.1326 din 14 decembrie 2005 

prin contopirea Institutului Naţional de Ecologie al Ministerului 

Ecologiei şi Resurselor Naturale şi Institutului de Geografie al AŞM. 

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 50 

din 16.01.2018, Institutul este persoană juridică cu statut de instituție 

publică, având în calitate de fondator Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării. 

 Profilul de cercetare: Evoluţia geo- şi ecosistemelor naturale și 

antropizate și elaborarea sistemului geoinformaţional de mediu, a 

resurselor naturale și umane. 

 Direcţiile principale ale cercetărilor ştiinţifice sunt următoarele: 

1. elaborarea sistemului geoinformaţional de mediu şi de resurse 

naturale; 

2. monitoringul integrat de mediu şi reconstrucţia ecologică; 

3. modificările de mediu (inclusiv schimbările climatice) asupra geo- și 

ecosistemelor naturale și antropizate; 

4. cartografierea automatizată a componentelor de mediu şi de 

resurse; 

5. conservarea și extinderea ariilor naturale protejate; 

6. impactul riscurilor naturale şi tehnogene, asupra geo- şi 

ecosistemelor. 

 Potenţialul ştiinţific: 84 cercetători ştiinţifici, inclusiv un membru 

corespondent al AŞM, 7 doctori habilitați şi 40 de doctori în ştiinţe. 

Contacte 
Tel.  : +373 (022) 73 15 50 

E-mail: ieg@asm.md 

Web:  www.ieg.asm.md 

http://www.ieg.asm.md/
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2.1.8 Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii ”Dumitru 

Ghițu”  

 Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii 

"D. Ghiţu" (IIEN) a fost fondat prin Hotărârea Guvernului 

Republicii Moldova în anul 2005 prin contopirea a trei 

Centre: Laboratorul Internațional de Supraconductibilitate și Electronică 

Solidului (LISES), Biroul Specializat de Construcție și Tehnologie în 

domeniul Electronicii Corpului Solid (BSCT) și Centrul de Cercetare, 

Proiectare și Fabricare a Tehnicii Medicale din Moldova "Tehmed" ale 

IFA Academiei de Științe a Moldovei. 

 Obiectivele activității Institutului sunt: 

- efectuarea investigațiilor științifice fundamentale și aplicative în 

domeniul electronicii corpului solid, inclusiv la scara 

nanodimesională; dezvoltarea ingineriei materialelor, structurilor și 

dispozitivelor electronice; 

- elaborarea de metode și principii fizice noi, tehnologii și produse 

avansate pentru economia națională; 

- proiectarea și elaborarea pe baza cercetărilor efectuate a 

aparatelor și utilajului de pondere sciento-intensivă semnificativă, 

implementarea lor în industrie, medicină, agricultură, sisteme de 

automatizare, informaționale, energetice și ecologice. 

- formarea potențialului uman calificat în domeniul ingineriei 

electronice și tehnologiilor avansate pentru soluționarea 

problemelor socio-economice dominante și crearea locurilor de 

muncă pentru specialiști de înaltă calificare; 

- coordonarea la nivel republican a cercetărilor și elaborărilor din 

domeniu. 

Contacte 
Tel. : +373 (022) 73 70 92 

E-mail: directia@nano.asm.md 

Web:  http://nano.asm.md 

http://nano.asm.md/
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2.1.9 Institutul de Energetică 
 Institutul de Energetică (IE) a fost fondat în baza Secției de Cibernetică 

Energetică a AȘM în anul 1991 și este o organizație de drept public din 

domeniul cercetării și inovării, acreditată și recunoscută la nivel 

internațional. Din anul 2018, în baza Hotărârii Guvernului Republicii 

Moldova cu privire la activitatea unor organizaţii de drept public din 

domeniile cercetării şi inovării nr. 50 din 16.01.2018, Institutul de 

Energetică are un nou fondator - Ministerului Educației, Culturii și Cercetării 

din Republica Moldova.  

 Misiunea Institutului: 

Suportul ştiinţific privind sporirea securităţii energetice, dezvoltarea şi 

funcţionarea eficientă a complexului energetic al Republicii Moldova în 

condiţiile liberalizării pieţei energiei şi majorării cotei de utilizare a 

resurselor regenerabile de energie, contribuţia la procesul de integrare 

regională şi europeană a sistemului energetic național.  

 Direcțiile principale de cercetare: 

- Elaborarea soluţiilor pentru sporirea performanţei reţelelor de transport 

şi de distribuţie a energiei electrice şi termice, a sistemelor şi instalaţiilor 

de conversie şi consum a diferitor tipuri de energie, inclusiv din surse 

regenerabile. 

- Soluţii inovative de dezvoltare a sistemului centralizat de asigurare cu 

energie termică cu utilizarea avansată a SER  

- Cercetări teoretice şi experimentale în domeniul securității energetice 

prin elaborarea și dezvoltarea sistemelor de indicatori, metodelor și 

sistemelor de calcul și prognozare luând în considerare factorii interni și 

externi de influență și tendințele de dezvoltare a sistemelor de 

asigurarea cu energie. 

- Elaborarea și argumentarea de noi abordări privind promovarea 

politicilor energetice eficiente pentru siguranța alimentării cu energie a 

consumatorilor din țară.  

Contacte 
Tel.  : +373 (022) 72 70 40 

E-mail: mtirsu@ie.asm.md; tirsu.mihai@gmail.com 

Web: www.ie.asm.md 

http://www.ie.asm.md/
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2.1.10 Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie  
 Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie (IFS) este 

organizație de drept public din domeniul cercetării și 

inovării, care realizează cercetări științifice în domeniul fiziologiei omului și 

animalelor, sănătății umane, sanocreatologiei și biomedicinei. Institutul de 

fost creat în anul 1976 în baza la laboratorului „Fiziologia și Biochimia 

Animalelor”, cu denumirea Institutul de Zoologie și Fiziologie. În anul 1998  

în baza Hotărârii Adunării Generale a Academiei de Științe a Moldovei nr. 1 

din 6 noiembrie 1998, Institutul de Fiziologie a fost redenumit în Institutul 

de Fiziologie și Sanocreatologie al AȘM, iar din 2018 până în prezent IFS al 

MECC. 

 Scopul activităţii Institutului constă în organizarea şi efectuarea 

cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicate în domeniul fiziologiei 

stresului și adaptării; dezvăluirii mecanismelor dereglărilor fiziologice, 

psihice și biologice limitrofe stresogene, degradării biologice a organismului 

uman; creării și dezvoltării sanocreatologiei; elaborării bazelor științifice ale 

sanocreatologiei;  

 Direcția prioritară a cercetărilor științifice: studierea mecanismelor 
constituirii, menţinerii şi fortificării dirijate a sănătăţii somatice şi psihice, 
dezvoltarea sanocreatologiei.  
 Direcții principale de cercetare științifică: 

- Elaborarea bazelor științifice și practice ale științei noi – Sanocreatologia; 

- Elaborarea tehnologiilor, metodelor și procedeelor de creare, menținere 

și fortificare dirijată a sănătății somatice și psihice; 

- Identificarea mecanismelor fiziologice ale stresului, adaptării și 

dereglărilor funcționale în condiții specifice secolului XXI; 

- Tehnologii de obținere a produselor sanogene cu acțiune dirijată asupra 

organismului. 

 În prezent Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie dispune de cadre 
înalt calificate: un academician, șase doctori habilitaţi și 17 doctori în științe. 

Contacte 
Tel. : +373 (022) 72 51 55 

E-mail: ion.mereuta@usmf.md 

Web: www.ifs.asm.md 

http://www.ifs.asm.md/?q=ro
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2.1.11 Muzeul Național de Istorie a Moldovei  

 Muzeul Național de Istorie a Moldovei se 

numără printre cele mai importante instituții 

muzeale din Republica Moldova, atât din 

punctul de vedere al patrimoniului său, cât și al prestigiului științific. 

Actul de înființare a muzeului poartă data de 21 decembrie 1983, 

prin ordinul Ministerului Culturii nr. 561 “Cu privire la reprofilarea 

muzeelor”. A avut mai multe denumiri. În baza Hotărârii Guvernului 

Republicii Moldova nr. 184 din 13 martie 2013, Muzeul Național de 

Arheologie și Istorie a Moldovei își schimbă titulatura în Muzeul 

Național de Istorie a Moldovei.  

 Valorificarea patrimoniului istorico-cultural deţinut de Muzeul 

Naţional de Istorie a Moldovei se desfăşoară în cadrul proiectelor de 

cercetare, instituţia fiind acreditată în calitate de organizaţie din sfera 

ştiinţei şi inovării la profilul de cercetare - Muzeologie şi valorificarea 

patrimoniului istorico-cultural. În spiritul dezvoltării și lărgirii relațiilor 

de colaborare între Muzeul Național de Istorie a Moldovei și 

instituțiile similare din alte țări pe linia cercetării științifice, a 

cunoașterii și valorificării patrimoniului cultural, au fost încheiate mai 

mult de 31 de acorduri de colaborare.  

 Actualmente, patrimoniul muzeului numără 348 619 piese, dintre 

care 223 904 fond de bază, de o reală valoare istorică, documentară 

și artistică, unele aparținând tezaurului cultural național. O atenție 

deosebită se acordă dezvoltării, conservării, restaurării și 

informatizării colecțiilor muzeale. 

 
Contacte 
Tel. : +373 (022) 24 43 25 

E-mail: office@nationalmuseum.md 

Web: www.nationalmuseum.md 

 

http://www.nationalmuseum.md/
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2.1.12 Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală 
 Muzeul Național de Etnografie și Istorie 

Naturală își are începutul în anul 1889, de la 

Expoziția Agricolă și Industriale organizată de 

către Zemstva Basarabiei. Este cel mai vechi 

muzeu din Republica Moldova. Aria de 

activitate, focusată pe agricultură s-a extins treptat, creând colecții ce 

reflectă istoria naturală, natura contemporană, evoluția societății umane și 

cultura tradițională din Basarabia de atunci. Astăzi, patrimoniul Muzeului 

numără circa 135 mii de piese, care au fost prezentate în cadrul a mai 

multor expoziții în multe țări din Europa, Asia, America și Australia. A fost 

prezentată lumea animală, vegetală și bogățiile naturale ale ținutului, 

precum și îndeletnicirea populației. Expoziția pemanentă activează cu 

genericul „Natura, Omul, Cultura”, pe o suprafață de 2000 m.p. și este 

cunoscută prin dezvăluirea corelației OM-Natură la diferite etape, evoluția 

lumii organice, dinamica utilizării resurselor naturale, sinteza creatoare Om-

Natură, precum și situația ecologică din Moldova și căile ei de ameliorare. 

Sala de Expoziții Temporare a Muzeului găzduiește expoziții din propriul 

patrimoniu și din alte muzee. O bună tradiție este organizarea în fiecare an 

a expozițiilor de artizanat. Un Vivariu a fost inaugurat, unde pot fi văzute 

expoziții permanente de păsări rare, exotice și decorative, reptile și pești. 

Muzeul a contribuit la formarea școlii naționale de muzeologie. Muzeul 

Satului este un alt exemplu de muzeu în aer liber de arhitectură populară. 

Ca filiale a muzeului sunt Complexele Muzeale „Conacul Balioz” din s. 

Ivancea, Orhei, Vila cu Parc Mândâc din r-nul Drochia, şi Ţîpova-Saharna din 

r-nul Rezina. Complexul arhitectural-istoric al muzeului s-a construit în a 

doua jumătate a sec. al XIX-lea –începutul sec.al XX-lea. Clădirea principală a 

fost construită special pentru muzeu în anii 1903-1905. Edificiile muzeului 

sunt monumente de arhitectură de importanţă naţională. 

Contacte 
Tel. : +373 (022) 24 40 02 

E-mail: mnein_posta@yahoo.com, office@muzeu.md 

Web: www.muzeu.md 

http://www.muzeu.md/
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2.1.13 Institutul Patrimoniului Cultural 
 Institutul Patrimoniului Cultural (IPC) a fost fondat în anul 2006, prin 

contopirea a trei instituţii existente anterior: Institutul de Arheologie şi 

Etnografie, Institutul de Cercetări Interetnice şi Institutul Studiul Artelor.  
 Misiunea institutului ca structură de cercetare pluridisciplinară, de 

orientare socio-umanistă constă în dezvoltarea cunoașterii prin organizarea 

şi realizarea cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi cu caracter aplicativ în 

domeniul patrimoniului arheologic, etnocultural şi artistic al Republicii 

Moldova, având ca sarcină majoră dezvoltarea durabilă a ţării în baza 

rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare, promovarea şi 

implementarea valorilor ştiinţifice şi culturale, obţinute în plan naţional şi 

internaţional.  

 Obiectivele de activitate ale institutului pentru anii 2020-2023 vizează 

cercetarea complexă a patrimoniului cultural al țării prin definirea științifică 

a identităților culturale ale întregii populații din Republica Moldova în 

vederea fortificării coeziunii sociale și culturale, implementarea de 

programe și proiecte naționale și internaționale de cercetare în parteneriat 

cu instituții științifice din mai multe țări pe segmentul culturii materiale și 

imateriale.   

 Institutul este fondator și editează cu regularitate trei reviste științifice 

recunoscute în plan național și internațional: „Revista Arheologică”, 

„Revista de Etnologie şi Culturologie”, „Revista Arta”.  

 Beneficiarii rezultatelor cercetării sunt entitățile social-economice și 

politice din întreaga țară, care cuprind comunitățile entice, entitățile din 

domeniile industriilor creative și ale turismului, organizațiile și instituțiile din 

domeniul educației, culturii și cercetării, uniunile de creație, întreaga 

societate spre care institutul își orientează atenția, rezultatele și serviciile 

oferite. 

 

Contacte 
Tel.  : +373 (022) 26 09 61 

E-mail: ipcultural.md@gmail.com 

Web: www.patrimoniu.asm.md 

 

http://www.patrimoniu.asm.md/
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2.1.14 Institutul de Istorie 

 Institutul de Istorie este este una din instituțiile 
academice din sfera ştiinţei şi inovării. Institutul are 
misiunea de a promova cercetările ştiinţifice 
fundamentale şi cu caracter aplicativ în domeniul 
istoriei naţionale; a propaga rezultatele investigaţiilor 
ştiinţifice şi implementarea lor în practică prin intermediul publicării 
şi editării lucrărilor ştiinţifice, utilizării lor în procesul de instruire şi 
educaţie; a contribui la instruirea cadrelor ştiinţifice de înaltă 
calificare, precum şi alte forme de activitate. 
 Institutul de Istorie partcipă la instruirea cadrelor de înaltă 
calificare prin doctorat și postdoctorat în următoarele domenii: 
Istoria Moldovei, Istoria Românilor, Istoria Filosofiei, Filosofie Socială. 
Institutul de Istorie este fondator al Revistei de Istorie a Moldovei. 
Institutul dezvoltă relații de cooperare cu centre universitar-
academice din România, Rusia, Ucraina, Polonia, Italia.  
 Cercetările ştiinţifice fundamentale în domeniul istoriei Moldovei 
şi istoriei universale se desfășoară în cadrul a mai multor proiecte 
instituţionale. 
 Realizările istoricilor din cadrul Institutului sunt prezentate în mod 
sistematic la conferinţe, sesiuni ştiinţifice şi simpozioane 
internaţionale şi republicane. Publicaţiile institutului sunt înalt 
apreciate în recenziile publicate în revistele ştiinţifice din ţară şi de 
peste hotare, făcându-se trimiteri lа acestea în diferite lucrări 
ştiinţifice editate în România, Rusia, Ucraina, Polonia, Grecia, 
Germania, Franţa etc. Institutul este prezent în viața societală prin 
efortul de a căuta și propune publicului larg adevărul științific 
documentat despre trecutul istoric al societății din Republica 
Moldova. 
 

Contacte 
Tel. : +373 ( 22) 23 45 41 
E-mail:director@history.asm.md 

Web: www.history.asm.md 

http://www.history.asm.md/
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2.1.15 Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru” 
 Grădina Botanică Națională (Institut) "Alexandru 

Ciubotaru" își ia începutul din septembrie 1950, ca 

succesor al Sectorului de Botanica. A fost construită sub 

conducerea acad. A. Ciubotaru, pe o suprafață de 104 

ha, fondator - Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. 
 La baza proiectării și construcției GBNI a fost pus principiul ecologico-

sistematic cu amplasarea grupurilor de plante în stil de landșaft, fapt ce 

facilitează orientarea pe teren în studierea vegetației și corespunde 

cerințelor compoziționale estetice și exigențelor ecologice ale speciilor de 

plante.  

 Ca orice Grădină Botanică din lume, Grădina Botanică din mun. Chișinău 

este organizată pe sectoare. Unele sunt amplasate sub cerul liber, altele 

sunt amplasate în spații acoperite, protejate. Pe parcursul anilor a fost 

construit blocul de laboratoare și sădite vaste colecții de plante. 

  Genofondul total al Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru 

Ciubotaru” însumează circa 7000 mii specii şi varietăţi. Aici găsim ierbar cu 

188 000 exicate, peste 24 tipuri de sol, inclusiv soluri aluviale, cernoziomuri 

bogate cu un strat de 80-90 cm, o alee creată din castan (Aesculus 

hippocastanum), molid argintiu (Picea pungens), Dendrariul (45 ha); 

Siringariul (1 ha) ce enumeră 156 taxoni; Rozariul (3 ha) cu 150 specii și 

soiuri de trandafiri; Vegetația Moldovei cu: 12 microexpoziții forestiere, 1 

microexpoziție cu vegetație de stepă și 2 microexpoziții cu pajiști mezofile 

de luncă; Colecția de Plante Ornamentale ocupând o suprafață de 3 ha cu 

un genofond de peste 1500 specii și cultivaruri, Colecția de Plante 

medicinale ce enumeră 300 taxoni, Colecția de Plante aromatice ce 

adăpostește 120 specii, Colecția Plante furajere și energetice cu 700 speci 

de plante și Colecția Plante tropicale, subtropicale și suculente care numără 

2900 taxoni amplasate în 7 compartimente. 

Contacte 
Tel.  : +373 (022) 55 04 43, 52 38 98; 55 61 45, 55 91 36 
E-mail: gradinabotanicachisinau@gmail.com 

Web: www.gradinabotanica.asm.md 

http://www.gradinabotanica.asm.md/
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2.1.16 Institutul National de Cercetări Economice 

 Institutul National de Cercetări Economice 
(INCE) este o organizaţie din sfera ştiinţei şi 
inovării, creată prin Hotărîrea Guvernului 
Republicii Moldova „Cu privire la măsurile de optimizare a 
infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării” nr.1326 din 14 decembrie 
2005 cu modificările ulterioare, prin fuziunea Institutului de Cercetări 
Economice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Institutului Naţional 
de Economie şi Informaţie al Ministerului Economiei şi Comerţului. 
 Domeniul de activitate al Institutului este efectuarea cercetărilor 
ştiinţifice de profil economic, financiar, statistic, reformarea sferei 
sociale şi integrarea Republicii Moldova în circuitul economic 
mondial, finanţate integral din bugetul de stat. 
 Scopul principal al activității INCE este efectuarea cercetărilor 
ştiinţifice fundamentale şi aplicative vizând evoluţia proceselor 
economice şi sociale din ţară şi pe plan mondial, astfel contribuind la 
fundamentarea ştiinţifică a strategiilor şi programelor de dezvoltare 
socio-economică, identificarea celor mai adecvate forme de 
promovare şi creştere durabilă a economiei naţionale, atingerea unui 
nivel de trai decent şi a calităţii vieţii sporite a populaţiei. 
 Complexul Editorial al INCE a fost creat concomitent cu 

înregistrarea Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică la 27 iunie 

2006. Activitatea de bază este editarea publicaţiilor periodice şi 

neperiodice, care cuprind informaţie ştiinţifică de sinteză, expres, 

analitică, informativă, alte materiale şi lucrări teoretico-ştiinţifice, 

inclusiv monografii, studii de popularizare a ştiinţei etc., bazându-se 

pe cererea şi necesităţile interne ale institutului. 
 
Contacte 
Tel. : +373 (022) 50 11 00 

E-mail: info@ince.md 

Web: www.ince.md 

http://www.ince.md/
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2.1.17 Institutul de Cercetări Juridice, Politice Și Sociologice 

 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și 

Sociologice (ICJPS) este persoană juridică de drept 

public din sfera ştiinţei şi inovării.  

 Institutul reprezintă unul dintre principalele centre 

academice din țară canalizat pe desfășurarea 

cercetărilor în sfera științelor social-politice și juridice. 

De la începuturile sale, Institutul a desfășurat cercetări științifice 

pluridisciplinare și interdisciplinare, reunind eforturile cercetătorilor 

din sfera științelor sociale și umaniste. După declararea 

independenței Republicii Moldova, cercetările sunt ancorate pe 

problematici mult mai diversificate, precum tranziţia de la 

totalitarism la democraţie, edificarea statului de drept în Republica 

Moldova, dezvoltarea pluralismului politic şi a societăţii civile. 

Institutul acoperă patru subdiviziuni de cercetare: Centrul Cercetări 

Juridice, Centrul Cercetări Politice și Relații Internaționale, Centru 

Sociologie și Psihologie Socială și Centrul Cercetări Strategice. 

 Activităţile principale ale cercetătorilor constau în realizarea 

proiectelor de cercetare științifică în coplex vizând diverse aspecte 

ale procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, 

modernizării social-politice a țării, probleme ale redimensionării 

politicii externe şi a politicii interne a Republicii Moldova, 

examinarea oportunităților dezvoltării cadrului juridic autohton în 

contextul necesităţilor de securitate şi asigurare a parcursului 

european al Republicii Moldova, identificarea mecanismelor cu 

privire la asigurarea coeziunii sociale și determinarea calității actului 

de justiție în Republica Moldova. 

Contacte 
Tel.  : +373 (022) 27 05 37 
E-mail: icjps.mecc@gmail.com 

Web: www.icjp.asm.md 

http://www.icjp.asm.md/
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2.1.18 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecţie a Plantelor 
 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a 
Plantelor (IGFPP) este o organizație de drept public din 
domeniul cercetării și inovării, acreditată și recunoscută 
la nivel internațional.  
 Obiectivele generale: 

1. Organizarea genetico-moleculară a genomului şi elaborarea procedeelor 

de sporire şi evaluare a variabilităţii genetice la plantele de cultură. 

2. Elaborarea biotehnologiilor în ameliorarea plantelor, crearea de soiuri şi 

hibrizi cu productivitate, calitate şi rezistenţă ecologică sporită. 

3. Elucidarea mecanismelor fiziologice, biochimice în ontogeneza plantelor 

cultivate în condiţii optimale şi de stres ecologic. 

4. Completarea, evaluarea, conservarea ex situ, documentarea resurselor 

genetice vegetale.  

5. Obținerea și evaluarea bioregulatorilor naturali pentru creșterea 

potențialului de productivitate și rezistență. 

6. Elaborarea şi evaluarea produselor de uz fitosanitar şi agenţilor biologici 

în combaterea şi controlul organismelor nocive în sistemele de protecţie 

ecologică a plantelor. 

   Direcţiile principale ale cercetărilor ştiinţifice: 

I) Controlul genetic al caracterelor cantitative şi calitative valoroase; studiul 

diversităţii genetice şi conservarea genofondului vegetal; mecanismele de 

interacțiunie a speciilor utile și dăunătoare în agrocenoze. 

II) Elaborarea de noi procedee şi biotehnologii ameliorative, crearea de 

soiuri şi hibrizi cu productivitate, calitate şi rezistenţă ecologică sporită, 

optimizarea şi asigurarea stabilităţii procesului producţional, elaborarea 

mijloacelor ecologic inofensive pentru protecția plantelor de boli, dăunători 

și procedeelor de aplicare a acestora în agricultura ecologică și 

convențională.  

Contacte 
Tel. : +373 (022) 77 04 47 

E-mail: institut.gfpp@gmail.com 

Web: www.igfpp.asm.md  

 

http://igfpp.asm.md/ro
http://www.igfpp.asm.md/
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2.1.19 Institutul de Microbiologie și Biotehnologie  

 Institutul de Microbiologie și Biotehnologie 

(IMB) este o organizație de drept public din sfera 

științei și inovării de profil în domeniul 

microbiologiei generale şi industriale care a fost instituit prin 

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1326 din 14.12.2005 pin 

contopirea a 3 instituții academice. În institut activează 60 de 

cercetători științifici. 

 Institutul realizează cercetări fundamentale și aplicative în 

domeniul conservării și utilizării eficiente a resurselor microbiene.  În 

cadrul Institutului activează 2 Consilii științifice specializate pentru 

susținerea tezelor de doctorat. 

 Obiective de cercetare: 

- Valorificarea potențialului fiziologo-biochimic al 

microorganismelor în calitate de surse de produse destinate 

utilizării în agricultură, industria alimentară, protecția mediului, 

medicină etc; 

- Fundamentarea științifică a biotehnologiilor agricole de obținere 

a proteinei vegetale şi de sporire a fertilității solului; 

- Elaborarea biotehnologiilor de utilizare a potențialului 

microorganismelor în scopul bioremedierii calității solurilor, 

apelor și de biodegradare a xenobioticelor; 

- Elaborarea metodelor biotehnologice de monitorizare a calității 

apei, aerului și solului; 

- Elaborarea procedeelor de păstrare optimă a tulpinilor de 

microorganisme de interes biotehnologic și științific în 

corespundere cu standardele internaționale. 
Contacte 
Tel. : +373 (022) 72 55 24 

E-mail: microbiotech@imb.asm.md 

Web: www.imb.asm.md 

http://www.imb.asm.md/
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2.1.20 Institutul de Filologie Română “Bogdan Petriceicu-Hașdeu” 
 Institutul de Filologie Română “Bogdan Petriceicu-Hașdeu” (în continuare 

Institut) este una dintre primele structuri administrativ-organizaţionale 

academice, creat la 12 iunie 1946, cu denumirea de Institutul de Istorie, 

Limbă şi Literatură, care studia, alături de istorie, filologia, adică limba, 

literatura şi folclorul din Basarabia şi Transnistria. 

 În 2006, în urma reorganizării prin contopire a următoarelor trei 

organizaţii: Institutul de Lingvistică, Institutul de Literatură şi Folclor şi 

Centrul Naţional de Terminologie, s-a format actualul Institut, având ca 

directori pe Ion Bărbuţă (2006-2007), Ana Bantoş (2007-2009), Vasile 

Bahnaru (2009-2018), Nina Corcinschi (din 2019).  

 Din 14.09.2019, Institutul a fost înregistrat cu denumirea de Instituție 

Publică Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hașdeu”, 

fondator Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, având trei Centre: 

Centrul de Lingvistică, Centrul de Literatură și Folclor și Centrul de 

Terminologie.  

 Institutul este acreditat în calitate de organizație din sfera științei și 

inovării cu toate drepturile aferente pentru a realiza activități de cercetare, 

inovare și transfer tehnologic la profilurile: 

1. Limba română sub aspect structural, funcțional și istoric;  

2. Literatura română şi folclorul din Moldova.  

 Direcţia ştiinţifică principală este valorificarea și promovarea 

patrimoniului lingvistic și literar-folcloric al Republicii Moldova în contextul 

european. Publicaţiile periodice ale Institutului de Filologie Română 

„Bogdan Petriceicu-Hașdeu” sunt revistele Philologia, Metaliteratură şi 

Buletin de lingvistică. 

 Până în prezent, cercetătorii Institutului au pregătit o serie de lucrări 

valoroase atât colective, cât şi individuale.  

 

Contacte 
Tel. : +373 (022) 27 27 19, 23 77 52 

E-mail: cancelarie.ifilolog@gmail.com 

Web: www.ifr.md 

 

http://www.ifr.md/
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2.1.21 Biblioteca Științifică (Institut) “Andrei Lupan” 

 Biblioteca Ştiinţifică (Institut) „Andrei Lupan” este una dintre cele 
mai mari biblioteci ştiinţifice din republică. Fondarea ei datează cu 
anul 1926, când pe lângă Comitetul Ştiinţific Moldovenesc a fost 
înfiinţată o bibliotecă, o parte din publicaţiile căreia se mai păstrează 
în colecţiile Bibliotecii academice.  
 Biblioteca academică este o bibliotecă ştiinţifică cu profil universal, 
cu funcţia principală de asistenţă informaţională a cercetărilor 
ştiinţifice și satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de 
lectură a colaboratorilor instituţiilor academice atât prin metode 
tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale. 
Biblioteca oferă un vast set de servicii prin intermediul implementării 
mai multor opțiuni, cum ar fi: resurse informaționale, cu acces, 
inclusiv, la Centrul de Informare și Documentare UNESCO; resurse 
web; servicii; baze de date; colecții; o vastă colecție de publicații 
dedicate descrierii activităților personalităților marcante ale țării etc. 

 Sălile de lectură și de calculatoare oferă realizarea de asistenţă 
informaţională şi instruire a utilizatorilor în vederea utilizării 
catalogului electronic OPAC, Internetului şi a bazelor de date prin: 
acces la sursele electronice şi servicii de imprimare şi xeroxare; 
consultare în regim de acces liber la raft a publicaţiilor de referinţă, 
enciclopedii; dicţionare, bibliografii și reviste din ultimii 5 ani din 
domeniul ştiinţelor socioumane şi a ziarelor primite în luna recentă; 
accesarea bazei de date Superlex, consultarea documentelor etalate 
la expoziţiile permanente: „Publicaţii UNESCO”, „Academia de Ştiinţe 
a Moldovei, publicaţii periodice noi”, „Cărţi noi” şi „Publicaţii 
periodice noi”. 

 

Contacte 
Tel.  : +373 (022) 73 89 39 

E-mail: office@amlib.usm.md;  

Web: www.bsclupan.asm.md 

 

http://www.bsclupan.asm.md/
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2.2 Fondator Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 

     2.2.1 Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga” 

 Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga” este 
prima instituţie medicală din Basarabia, la construcţia 
căreia au participat cu donaţii şi locuitorii oraşului 
Chişinău. A început să funcţioneze la sfârşitul anului 
1817. Actualmente, Spitalul Clinic Republican (SCR) 
dispune de 795 de paturi, în cadrul căruia funcţionează 20 secţii 
spitaliceşti. Este bază clinică a 12 catedre şi cursuri de perfecţionare 
ale USMF "Nicolae Testemiţanu" şi, în colaborare cu profesorii 
universitari, poate acorda servicii de cel mai înalt nivel al medicinii 
moderne. 
 Viziunea: crearea unei comunități mai sănătoase prin cultivarea 
culturii de a trata, îngriji şi descoperi. 
 Misiunea: Recunoaşterea valorilor fiecărui cetăţean şi orientarea 
spre excelenţă şi inovaţii. 
 SCR oferă îngrijire exemplară: fizică, emoţională şi spirituală 
pentru fiecare dintre pacienţi şi familiile lor. Angajament este de a 
avea mereu grijă faţă de o comunitate mai vastă, inclusiv faţă de cei 
nevoiaşi şi de cei care au nevoie sporită de servicii prestate înalt 
specializate. Se construiește un mediu de lucru în care fiecare 
persoană este apreciată, respectată şi are oportunităţi de creştere 
personală şi profesională. Se promovează şi se sporesc performanţele 
în domeniul serviciilor de educaţie în sănătate. 
 Se susţine cultura cercetărilor exemplare în domeniul ştiinţelor 
medicale şi în toate activităţile. Se consolidează relaţiile cu 
universităţile şi colegiile de medicină, alte spitale, instituţii şi 
comunitatea. Se implică personalului medical - a studenţilor, 
voluntarilor şi partenerilor comunitari în misiunea ocrotirii sănătății. 

 
Contacte 
Tel. : +373 (022) 72 85 85 

E-mail: scr@ms.md 

Web: www.scr.md 

http://www.scr.md/
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2.2.2 Institutul Mamei și Copilului  

 Institutul Mamei și Copilului (IMșiC) a fost creat în 

1982, acordând servicii de înaltă calitate mamelor şi 

copiilor (de la 0 pînă la 18 ani) din întreaga 

republică. Obiectivul primordial al Instituţiei vizează 

dezvoltarea nivelului obţinut de acordare a asistenţei medicale 

calitative prin implementarea noilor tehnologii, conlucrarea strânsă 

între colaboratorii IMșiC şi ai USMF „Nicolae Testemiţanu”.  Misiunea 

IMșiC este de a contribui la ameliorarea și menținerea sănătății 

mamei și copilului din întreaga R.M., oferind servicii medicale de 

calitate, cei mai buni profesioniști în domeniu, aplicare de practici 

internaționale și tehnologii moderne, încrederea pacientului 

reprezentînd un indicator al calității serviciului medical. Instituţia 

dispune de 30 colaboratori ştiinţifici, 465 medici, 172 medici 

rezidenți, 648 asistente medicale, 122 moașe, personal inferior 545, 

personal auxiliar 266. IMşiC este instituţia de frunte a Republicii 

Moldova în domeniul obstetricii, ginecologiei, neonatologiei şi 

pediatriei (somatice şi chirurgicale), are un profil ştiinţifico-curativ, 

execută proiectele statale de bază şi implementează tehnologiile 

moderne în medicină, în aşa mod realizând scopul de ocrotire a 

sănătăţii mamei şi copilului. Este centrul ce acumulează şi aplică în 

practică realizările ştiinţifice ale savanţilor autohtoni şi străini, 

iniţiază, îndrumă şi coordonează activitatea zilnică a centrelor 

regionale. Instituţia desfăşoară studii ştiinţifice în domeniul obstetricii 

şi ginecologiei, perinatologiei, pediatriei somatice şi chirurgicale, 

conform planurilor tematice din cadrul secţiilor ştiinţifice.  
Contacte 
Tel. : +373 (022) 52 11 71 
E-mail: mamsicop@gmail.com 

Web: www.mama-copilul.md 

https://www.mama-copilul.md/
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2.2.3 Institutul de Neurologie și 

Neurochirurgie „Diomid Gherman” 

 Institutul de Neurologie și Neurochirurgie 

„Diomid Gherman” (INN) este unica instituţie în Republica Moldova, care 

asigură tratamentul performant prin metode neurochirurgicale a celor 

mai grave şi complicate patologii ale creierului şi a sistemului nervos 

periferic.  

 Instituția asigură întreaga gamă de prestații aparținând specialităților: 

neurochirurgie și neurologie, în sistem ambulator, internări de zi și 

staționar – pentru toate categoriile de morbidități specifice. 

 Neurochirurgia este una dintre ramurile de vârf ale chirurgiei la nivel 

mondial. Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” 

este o instituție medicală a cărei faimă, datorată unei istorii de peste 60 

de ani, este confirmată și îmbogățită de performanțele actuale. INN 

urmăreşte îmbunătățirea stării de sănătate a populaţiei și realizarea unui 

sistem de modern și eficient, compatibil cu cele din Uniunea Europeană, 

pus permanent în slujba cetățeanului.  

 Misiunea reflectă și scopul Institutului de Neurologie și 

Neurochirurgie este de a : - excela în furnizarea de servicii de calitate 

pacienților, într-o atmosferă prietenoasă și un ambient plăcut; - 

implementarea de soluții concrete pentru asigurarea educării continu a 

personalului medical; - asigurarea de condiții optime pentru 

desfășurarea unui act medical de calitate, atât preventiv cât și de 

diagnostic și tratament; - orientarea către pacient, prin identificarea 

nevoilor și așteptărilor acestuia; - optimizarea calității cercetărilor 

științifice în neurologie și neurochirurgie în Republica Moldova prin 

implementarea rezultatelor obținute în practica cotidiană. 

 

Contacte 
Tel. : +373 (022) 82 90 01, 73 72 03 

E-mail: anticamera@inn.md, cancelaria@inn.md 

Web: www. inn.md 

http://inn.md/
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2.2.4 Institutul de Medicină Urgentă 

  Institutul de Medicină Urgentă (IMU) este o 
instituție medico-sanitară publică, care are misiunea 
de a răspunde promt la necesitățile medicale ale 
populației și a deservi cele mai grave cazuri din 
întreaga țară. Spitalul are în componenţa sa 7 departamente 
medicale dotate cu echipament performant pentru investigarea, 
diagnosticarea și tratamentul pacienților. 
 Echipa de medici a Institutului de Medicină Urgentă reprezintă un 

grad înalt de pregătire profesională (ştiinţifică şi practică), iar pentru 

diagnosticarea şi tratarea maladiilor sunt utilizate ultimele promoţii 

ale aparatelor de rezonanţă magnetică, tomografie computerizată, 

ultrasonografie, echipamente de radiologie digitală şi alte utilaje 

medicale sofisticate, ce permit ca procesul de abordare, 

diagnosticare şi tratament al pacienţilor să fie efectuat în coformitate 

cu standardele şi normativele medicale în vigoare. Noile oportunităţi 

tehnologice ajută medicii specialişti să imprime actului diagnostic-

curativ mai multă securitate şi eficienţă perioadei de spitalizare a 

pacientului. 

 În spital funcţionează o secţie de hemodializă, de neurologie boli 

cerebrovasculare şi STROKE cu salon de terapie intensivă, cabinete de 

sondoplerografie şi electroencelografie computerizată.  

 Anual, la IMU se adresează peste 70 mii de cetăţeni, inclusiv, cei 

aduşi cu urgenţe de Serviciul 112, necesitând circa 13-14 mii de 

intervenţii chirurgicale pe an. Zilnic, medicii instituţiei acordă servicii 

medicale în număr de 200-250 de bolnavi, din care aproximativ 40% 

sunt spitalizaţi pentru tratament medico-chirurgical şi recuperare.  
 
Contacte 
Tel. : +373 (022) 25 07 61, 25 07 04 

E-mail: anticamera@urgenta.md 

Web: www.urgenta.md 

http://www.urgenta.md/
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2.2.5 Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc" 
 Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril 

Draganiuc” este o instituţie medico-sanitară 

publică strategică cu activitate ştiinţifico-

practică și curativ-profilactică, bazate pe 

tehnologii medicale de performanță și prestarea serviciilor medicale 

cost-eficiente și calitative, întru reducerea poverii tuberculozei şi a 

bolilor nespecifice ale aparatului respirator, coordonează realizarea 

Programului naţional de control al tuberculozei. 

 Crearea Institutului, la 01 octombrie 1959, a fost un eveniment de 

importanţă istorică pentru controlul tuberculozei și a bolilor 

nespecifice ale aparatului respirator. Anual, institutul, acordă 

asistenţă medicală specializată la peste 30000 de pacienţi cu 

tuberculoză şi afecţiuni nespecifice ale aparatului respirator.  

 În cadrul instituției sunt desfășurate 6 laboratoare științifice, secția 

Consultativă, 6 secții clinice cu 400 paturi, inclusiv pentru tratament 

chirurgical, secția Anesteziologie şi Reanumatologie, Serviciul de 

Medicină fizică, Serviciul Diagnostic, Laboratorul clinic-biochimic, 

Secția Anatomie patologică, Unitatea de coordonare a PNCT, 

Laboratorul Național de Referință, Laboratorul de Referință, 

Farmacia, Depozit Farmaceutic.  

 În institut se efectuează cercetări ştiinţifice în vederea elaborării 

metodelor eficiente de profilaxie, depistare, diagnostic, tratament și 

recuperare al tuberculozei şi maladiilor nespecifice ale aparatului 

respirator.  

 
Contacte 
Tel. : +373 (022) 57 22 00, 57 22 05 

E-mail: ifp@ms.md 

Web: ftiziopneumologie.asm.md 

http://ftiziopneumologie.asm.md/
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2.2.6 Institutul Oncologic 

 Institutul Oncologic (IO) din Republica 

Moldova a fost fondat în octombrie 1960. 

Institutul Oncologic dispune de un Consiliu 

Științific format din 7 membri. 

 Misiunea Institutului este de a contribui la menținerea și ameliorarea 

nivelului de sănătate a populației prin prestarea serviciilor medicale 

specializate, calitative pacienților afectați de maladii oncologice și 

hematopatii maligne, la nivelul asistenței medicale specializate de 

ambulator și asistenței spitalicești. 

 Problemele principale care constituiau prioritatea Institutului nou 

format şi a întregului colectiv erau: a) crearea bazei tehnico-materiale; 

b) selectarea şi pregătirea cadrelor ştiinţifice de înalt nivel profesional; c) 

asigurarea cu tehnologii moderne și sigure pentru prestarea serviciilor 

oncologice accesibile pacienților. 

 Centrul consultativ diagnostic este o unitate organizată în cadrul IO, 

în care se desfășoară servicii de consultanță medicală specializată, care 

asigură asistență medicală de specialitate, curativă, preventivă, de 

recuperare, de laborator, etc., pentru pacienții oncologici. IO oferă 

servicii specializate spitalicești pe palierele chirurgie oncologică, 

oncologie medicală, radioterapie (radiologie oncologică), hematologie 

oncologică, asistență paliativă și reabilitare medicală.  

 IO este unica instituție curativ-profilactică și științifică în organizarea 

depistării și tratamentului maladiilor oncologice și hemapatiilor maligne 

în Republica Moldova şi își desfășoară activitatea în conformitate cu 

Regulamentul Institutul Oncologic aprobat la 11 iulie 2017. 

Contacte 
Tel.  : +373 (022) 85 24 92 
E-mail: anticamera@onco.md, imspio@ms.md 

Web: www.onco.md 

http://www.onco.md/
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2.2.7 Institutul de Cardiologie  

 Institutul de Cardiologie este o unitate medicală 

strategică pentru Republica Moldova şi se 

constituie din 2 unități funcționale de suport – 

Dispensarul Cardiologic şi Clinica a Institutului de 

Cardiologie.  

 Misiunea Institutului de Cardiologie constă în fortificarea sănătății 

populației țării prin organizarea și asigurarea asistenței medicale , 

bazate pe tehnologii medicale de performanță, prestarea serviciilor 

medicale cost- eficiente, precum și efectuarea cercetărilor științifice 

în domeniul medicinei. Obiectivul este prestarea unui act medical de 

calitate, într-un mediu sigur și confortabil, astfel încât pacienții să 

beneficieze de cele mai bune îngrijiri.  

 Direcţiile principale de activitate curativă şi cercetare ştiinţifică: 

- profilaxia primară şi secundară a bolilor cardiovasculare; 

- asistarea urgenţelor cardiace şi a tulburărilor de ritm cardiac; 

- tratamentul complex al cardiomiopatiilor şi miocarditelor; 

- studii fundamentale în domeniul etiopatogeniei afecţiunilor 

cardiovasculare. 

 Rezultatele cercetărilor ştiinţifice realizate în Institutul de 

Cardiologie sunt raportate la numeroase forumuri internaţionale, 

inclusiv la congresele organizate de Societaţea Europenă de 

Cardiologie. Anual colaboratorii Institutul de Cardiologie publică circa 

70 de lucrări ştiinţifice şi implementează în practica medicală peste 

20 de elaborări şi metode inovatoare de diagnosticare şi tratament. 

 
Contacte 
Tel.  : +373 (022) 25 61 01 
E-mail: cancelaria2004@mail.ru 

Web: www.icardiologie.md 

http://www.icardiologie.md/
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2.2.8 Agenția Națională pentru Sănătate Publică 

 Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) este autoritate 

administrativă subordonată Ministerului Sănătăţii, Muncii şi 

Protecţiei Sociale, cu subdiviziuni teritoriale – centre de sănătate 

publică, responsabilă de implementarea politicii statului în domeniile 

de activitate ce îi sunt încredinţate, instituită în baza Hotărârii de 

Guvern al Republicii Moldova nr.1090 din 18 decembrie 2017 prin 

reformarea Centrului Național de Sănătate Publică. 

 Agenţia are misiunea de a asigura implementarea politicii statului 

în domeniile de competenţă, în modul stabilit şi în limitele atribuite 

de cadrul normativ. Agenţia este constituită din aparatul central, în a 

cărui structură intră direcţii, secţii, servicii, şi centrele de sănătate 

publică. ANSP este o instituție cu o experiență inestimabilă în: 

elaborarea, monitorizarea şi implementarea politicilor şi programelor 

naţionale, a cadrului legislativ, normativ şi metodic în domeniul 

sănătăţii publice; iniţierea, susţinerea şi realizarea cercetărilor 

ştiinţifice şi de transfer tehnologic în domeniul sănătăţii publice; 

supravegherea şi evaluarea stării de sănătate a populaţiei; elaborarea 

şi implementarea măsurilor de reducere a impactului negativ al 

factorilor de risc asupra sănătăţii; evaluarea şi implementarea 

metodelor eficiente de supraveghere, prevenire şi profilaxie a 

maladiilor şi de protecţie a sănătăţii populaţiei; organizarea, 

monitorizarea şi evaluarea măsurilor de promovare a sănătăţii şi 

educaţie pentru sănătate; reglementarea sanitară a factorilor chimici, 

fizici, biologici şi radioactivi din mediul ocupaţional, și multe altele. 
 

Contacte 
Tel.  : +373 (022) 57 45 01 

E-mail: anticamera@ansp.gov.md  

Web: www.ansp.md 

 

 

http://www.ansp.md/
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2.3 Fondator Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

     2.3.1 Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului 

“Nicolae Dimo” 

 Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae 

Dimo” este organizaţie de drept public din sfera cercetării şi inovării, 

fondată în anul 1953, apoi reorganizată în anul 2008. Misiunea 

instituției constă în organizarea şi efectuarea cercetărilor ştiinţifice 

fundamentale şi aplicative în domeniile pedologie, agrochimie şi 

protecţie a solului; promovare a celor mai efective metode şi 

tehnologii avansate, predestinate agriculturii. Structura instituţională 

cuprinde patru laboratoare și un centru. Institutul dispune de Bază 

experimentală și activează în cadrul priorităților strategice: 

Agricultura durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor; 

Mediu și schimbări climatice.  

 Pentru sporirea performanțelor științifice instituția își propune 

următoarele obiective:  

- Îmbunătățirea activității manageriale conform prevederilor 

Sistemului de Management al calității ISO 9001 și Sistemului de 

Management al Securității Informației ISO/IEC 27001. 

- În comun acord cu fondatorul și instituțiile statale - schimbarea 

statutului Institutului și a formei juridice - în instituție de drept 

Public privat la autogestiune. 

- În parteneriat cu UASM - pregătirea specialiștilor Ciclul II și a 

doctoranzilor la IPAPS  “Nicolae Dimo”. 

- Implementarea Programelor de stat se face conform priorităților 
strategice ale Republicii Moldova. 

 
Contacte 
Tel.  : +373 (022) 28 48 59 
E-mail: ipaps_dimo@mtc.md 

Web: www.ipaps.md 

http://www.ipaps.md/
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2.3.2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură și Tehnologii 

Alimentare  

 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi 
Tehnologii Alimentare este instituţie de cercetări 
ştiinţifice, fiind avangardul şi coordonatorul 
progresului tehnico-ştiinţific în domeniul hortiviticol, 
vinificaţiei şi tehnologiilor alimentare din Republica 
Moldova. A fost creat în iunie 2008. 
 Direcţia strategică: Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi 
securitatea alimentară 

Profiluri acreditate: 
- Ameliorarea viţei de vie şi elaborarea tehnologiilor performante 

în viticultură; 
- Tehnologii inovative în vinificaţie; 
- Ameliorarea soiurilor de pomi fructiferi şi tehnologii de cultivare; 
- Tehnologii alimentare şi de prelucrare a materiei prime agricole. 
 Direcții de activitate: 
- Direcția Viticultură și Vinificație 
- Include 8 laboratoare specializate în domeniul viticulturii și 

vinificației, inclusiv și laboratorul de standardizare și expertiză 
- Direcţia Pomicultură 
- Include 4 laboratoare specializate în domeniul pomiculturii şi 1 

secţie în domeniul legumiculturii 
- Direcţia Tehnologii Alimentare 
- Include 3 laboratoare specializate în domeniul tehnologiei 

alimentare 
- Direcţia Legumicultură 
- Include un laborator specializat în domeniul legumiculturii. 

 

Contacte 
Tel.  : +373 (022) 28 54 31 
E-mail: vierul_isphta@mail.ru 

Web: www.isphta.md 

http://www.isphta.md/
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2.3.3 IP Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia” 
 IP Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp 
„Selecţia” a fost fondat în anul 1944 la Bălţi sub denumirea 
de Staţiunea Experimentală Republicană Moldovenească. 
În 1956 în baza Staţiunii din Bălţi şi a Secţiei de Fitotehnie 
a Filialei Moldoveneşti a AŞ a URSS a fost creat Institutul 
Moldovenesc de Cercetări Ştiinţifice în Agricultură, care 
trece prin mai multe transformări. Din anul 2011 instituția capătă 
denumirea de astăzi. 
Direcțiile de activitate științifică și de producere ale institutului sunt: 
- Crearea soiurilor și hibrizilor culturilor de câmp, toleranți la principalele 

boli și dăunători, la factorii nefavorabili ai mediului; cu indici înalți ai 
calității producției; 

- Producerea semințelor în verigile primare și multiplicarea semințelor 
de reproducții înalte în bază de contract cu gospodăriile semincere; 

- Elaborarea tehnologiilor ecologic inofensive de cultivare a culturilor de 
câmp, ce asigură economisirea resurselor energetice neregenerabile și 
conservarea resurselor naturale; 

- Elaborarea sistemelor inovaționale de agricultură, ce asigură 
dezvoltarea durabilă a ramurii, reproducerea fertilității solului și 
producerea produselor ecologice, reducerea încălzirii globale, 
acordarea serviciilor ecologice pentru societate. 

 Pe parcursul a 74 de ani de activitate la ICCC „Selecția” au fost selectate 
349 soiuri și hibrizi, dintre care 160 au fost omologate, inclusiv 17 soiuri de 
grîu de toamnă, 15 soiuri de orz de toamnă, 16 soiuri de mazăre, 18 soiuri 
de soia, 12 soiuri de fasole, 18 hibrizi de floarea-soarelui, 6 soiuri de sfeclă 
de zahăr ș.a.  
 Sistemele alternative de agricultură sunt pe larg promovate în practica 
agricolă din țară prin organizarea seminarelor, conferințelor, emisiunilor 
radio și TV; IP ICCC “Selecția“ colaborează cu diferite instituții științifice din 
țară și de peste hotarele ei; participă cu proiecte și în calitate de experți la 
programele Europene de cercetare Horizon 2020; proiecte bilaterale. 

Contacte 
Tel.  : +373 (0 231) 3 31 51, 3 01 27 

E-mail:  selectia3@gmail.com 

Web: www.facebook.com/icccselectia 

https://www.facebook.com/icccselectia/
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2.3.4 Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” 

 Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” (IFP) este o 

instituție de cercetare științifică aplicativă in domeniu 

agriculturii, subordonată structural Ministerului 

Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului. 

 Obiectivul de bază al Institutului constituie crearea și 

implementarea în producere a hibrizilor de porurnb din diferite grupe de 

precocitate și direcții de utilizare, inzestrați cu adaptabilitate înaltă la 

schimbările condițiilor de mediu, atestate în ultimele decenii și 

perfecționarea tehnologiei de cultivare. 

 Potențialul înalt de producție și utilizarea pe larg a porumbului în 

diverse domenii, plasează această cultură printre cele mai solicitate 

specii. În Republica Moldova ponumbul deține întâietatea față de alte 

culture fitotehnice după suprafața de cultivare (cca. 450 mii ha) și 

volumul global de producție (circa 2 mln. tone) anual.  

 Un rol irnportant (minimum 50%) în sporirea productivității agricole 

revine geneticii și producerii de sernințe. Actualmente, Institutul de 

Fitotehnie ,,Porumbeni" întrunește 5 laboratoare, în care activează 25 

cercetători științifici, inclusiv 11 doctori și un doctor habilitat, peste 20 

de persoane cu studii superioare și speciale. Bilanțul rnuncii 

cercetătorilor din domeniul ameliorării și creării hibrizilor de porumb și 

sorg sa manifestat prin transferarea la testări oficiale peste 200 hibrizi 

de porumb, inclusiv 30 % din ei au fost incluși în Registre Oficiale de Stat 

din R. Moldova, Belorus, Ucraina, Rusia, Kazahstan, România. 

 IF "Porumbeni" colaborează cu Centre științifice notorii din Federația 

Rusă, Ukraina, Belarus, Kazahstan, România prin crearea și 

implementarea hibrizilor performanți de porumb. 

Contacte 
Tel.  : +373 (022) 24 55 71 

E-mail: ifporumbeni@rambler.ru 

Web: www.porumbeni.md 

http://www.porumbeni.md/
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2.3.5 Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și 

Medicină Veterinară 

 Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în 

Zootehnie și Medicină Veterinară (IȘPBZM) este 

instituția principală din sfera ştiinţei şi inovării în 

domeniu, care efectuează cercetări aplicative și 

implementează rezultatele în ramurile de bază ale sectorului 

zootehnic din ţară: taurine, ovine, caprine, suine, păsări și iepuri de 

casă, biotehnologia reproducției, nutriția animalelor, tehnologia 

furajelor, profilaxia și combaterea maladiilor la animalele de fermă 

(medicina veterinară). În cadrul Institutului activează 70 de angajaţi, 

inclusiv 46 cercetători științifici, din care: 8 doctori habilitați și 11 

doctori în agricultură, biologie şi medicină veterinară, care î-și 

desfășoară activitatea în 7 laboratoare de cercetare.  

 Institutul dispune de: 

- bibliotecă ştiinţifică de profil; 

- sală de studii pentru instruiri și consultații a fermierilor și 

specialiștilor în domeniu, dotată cu materiale și tehnică de 

mediatizare; 

- laborator pentru analize chimice a calităţii nutreţurilor; 

- utilaj specializat pentru investigații sangvine la animale și păsări; 

- aparate specializate pentru cercetarea calității laptelui, cărnii și a 

produselor din carne; 

- utilaj specializat pentru cercetarea calităţii lânei la ovine; 

- set de materiale și accesorii pentru investigații imunogenetice la 

animale; 

- utilaj specific și accesorii pentru cercetări microbiologice; 
Contacte 
Tel.  : +373 (022) 35 93 51, 35 93 50 

E-mail:  izmv56@mail.ru 

Web: www.biotehnologie.moldagro.md 

http://www.biotehnologie.moldagro.md/
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2.4 Alte organizații din domeniile cercetării-inovării 

      2.4.1 Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova  
      Universitatea Cooperatist – Comercială din Moldova 
(UCCM) este parte a sistemului educațional național, 
acreditată academic și științific, care oferă programe de 
formare profesională inițială (la ciclurile: I – studii superioare 
de licenţă, II – masterat, III – doctorat) și continuă corelate cu necesitățile pieței 
muncii, strategiile și obiectivele de dezvoltare economică, solicitările entităților 
economice,  precum și implementează importante proiecte de cercetare 
fundamentală și aplicativă în domeniile economic, drept, servicii. UCCM a 
devenit instituție-lider în prestarea serviciilor educaționale și de cercetare în 
domeniul comercial-economic și cel cooperatist. 
     Obiectivele şi priorităţile strategice ale UCCM: 

• crearea, păstrarea şi diseminarea cunoaşterii la cel mai înalt nivel de 
excelenţă;  

• formarea specialiştilor de înaltă calificare competitivi pe piaţa naţională şi 
internaţională a muncii, creativi și responsabili, cu gândire critică, cu 
abilități de identificare, înțelegere și soluționare a problemelor legate de 
dezvoltarea socio-economică;  

• promovarea cercetărilor fundamentale și aplicative în concordanță cu 
exigențele societății bazate pe cunoaștere, promovarea învățării prin 
cercetare;  

• crearea oportunităţilor de formare profesională pe parcursul întregii vieţi;  
• încheierea parteneriatelor durabile cu alte instituţii de învăţământ şi cu 

mediul de afaceri din cadrul naţional şi internaţional;  
• păstrarea, dezvoltarea şi promovarea valorilor naţionale.  

 UCCM dezvoltă parteneriate cu instituții de învățământ și de cercetare din 

țară și de peste hotare, promovează mobilitatea academică a studenților și 

personalului științifico-didactic,  este deschisă cooperării cu mediul de afaceri, 

autoritățile publice centrale și locale,  alți parteneri. 

Contacte 
Tel.  : +373 (022) 27 06 43, 81 56 13 

E-mail: rectorat@uccm.md 

Web:  http://www.uccm.md/ro/ 

 

http://www.uccm.md/ro/
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2.4.2 Universitatea Liberă Internațională din Moldova  

    Universitatea Liberă Internațională din Moldova 
(ULIM) a luat naștere la 16 octombrie 1992, prin 
decizia Guvernului Republicii Moldova.       
    ULIM este acreditată de Consiliul Național 
pentru Evaluare Academică și Acreditare, Certificat Nr. 016, din 16 
iulie 2002. Se structurează în șapte facultăți cu misiune didactico-
științifică, la care își fac studiile circa 6000 studenți, dintre care în jur 
de 1500 sunt studenți internaționali veniți din 15 state ale lumii. 
Principiile de bază ale procesului educațional sunt racordate la 
documentele legislative naționale, europene și internaționale, 
studiile universitare fiind desfășurate în trei cicluri: licență, masterat, 
doctorat.  
    Cercetarea științifică fundamentală și aplicativă constituie o 
dimensiune importantă în strategia ULIM întru integrarea armonioasă 
în Spațiul European al Învățământului Superior și contribuire la 
dezvoltarea durabilă a societății. Universitatea este conectată la o 
comunitate diversă de parteneriate naționale, regionale și 
internaționale, fiind parte la EUA, IAU, AUF, IAUP, GUNI, GUPES, este 
semnatar al Magna Carta Universitatum. Este gazdă universitară a 
centrelor culturale și lingvistice cu renume internațional, precum 
Institutul Confucius, Centrul Cultural Coreean Se Jong, Centrul 
britanic de limbă și cultură, Centrul de Reușită Universitară susținut 
de AUF, Centrul Cervantes ș.a. Integrată într-o puternică reţea de 
colaborare internaţională: 100 de acorduri de colaborare bilaterală 
cu universităţi din 52 de ţări.  
 Anual, zeci de studenţi ai Universităţii efectuează, în cadrul unui 
mare număr de programe academice, stagii de formare sau de 
specializare în universităţi din Europa de Vest, SUA., Coreea, China 
etc. 
Contacte 
Tel.  : +373 (022) 22 00 29 

E-mail: info@ulim.md 

Web: https://ulim.md/ 

tel:+37322220029
https://ulim.md/
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2.4.3 Universitatea de Studii Politice și Economice Europene 

"Constantin Stere" 
 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene 

„Constantin Stere” (USPEE) este o instituţie de învăţământ 

superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate 

publică, parte a sistemului naţional de învăţământ. În 2015 

USPEE a fost acreditată în calitate de organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării 

cu toate drepturile aferente pentru a realiza activităţi de cercetare, inovare 

şi transfer tehnologic la profilurile de cercetare: 

- Modernizarea statului de drept, societăţii civile şi educaţiei din 

Republica Moldova prin implimentarea standardelor europene; 

- Dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova prin politici economice şi 

ecologice corelate. 

- Ameliorarea sistemului de ingrijire a sanatatii prin elaborarea si 

implementarea programelor de profilaxie a maladiilor, a programelor 

de asistenta si recuperare a starilor premorbide 

 Menirea USPEE constă în a răspunde necesităţii primordiale de formare 

a specialiştilor de o pondere morală înaltă, academică şi competitivă cu 

misiunea de a organiza instruirea continuă universitară de calitate, adaptată 

standardelor europene şi de a efectua cercetări ştiinţifice. 

 Printre obiectivele majore ale USPEE sunt nominalizate: 

- renaşterea tradiţiilor instruirii de calitate din Europa Centrală şi de Sud-

Est; 

- crearea unui sistem flexibil de pregătire a cadrelor, adaptat la piaţa 

actuală şi de perspectivă a muncii; 

- instituirea de parteneriate cu autorităţile publice centrale şi locale, cu 

structurile internaţionale şi cu mediul de afaceri; 

- dezvoltarea unei ample activităţi ştiinţifice şi instituirea unor 

parteneriate naţionale şi internaţionale de cercetare. 

Contacte 
Tel.  : +373 (022) 74 94 86, 35 84 27 

E-mail: uspeeconstantinstere@yahoo.com 

Web: https://uspee.md/ 

 

tel:+37322220029
https://uspee.md/
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2.4.4 Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale 

 Institutul de Dezvoltare a Societății 

Informaționale (IDSI) este o organizație de drept 

public din domeniul cercetării și inovării în care Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării este fondator. 

 Viziunea IDSI: IDSI îşi propune să reprezinte, în sistemul CDI al ţării, 

un institut de referinţă, care să promoveze utilizarea tehnologiilor 

societăţii informaţionale în domenii-cheie pentru dezvoltarea acestei 

societăţi. 

 Misiunea IDSI: Realizarea de cercetări, proiecte şi sisteme 

informatice-suport pentru activităţile de creare, diseminare şi 

utilizare a conţinuturilor informaţionale, în vederea creşterii şi punerii 

în valoare a potenţialului ştiinţific şi tehnologic al Republicii Moldova. 

 Obiective: 

- cercetare în domeniul societăţii informaţionale; 

- transferul tehnologic şi valorificarea rezultatelor cercetărilor din 

domeniul TIC; 

- elaborarea, implementarea, exploatarea şi dezvoltarea continuă 

a serviciilor informaţionale şi sistemelor şi reţelelor 

informaţionale ale AŞM şi a instituţiilor de cercetare; 

- dezvoltarea, implementarea şi furnizarea de servicii 

informaţionale, inclusiv în domeniul reţelelor de calculatoare; 

- colaborarea în domeniul de activitate cu academii de ştiinţă şi 

instituţii similare din alte ţări şi cu organisme internaţionale; 

- realizarea de proiecte în calitate de coordonator, integrator de 

soluţii şi componente hardware şi software. 
 
Contacte 
Tel. : +373 (022) 28 98 39 

E-mail: info@idsi.md 

Web: https://idsi.md/ 

https://idsi.md/
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2.4.5 ÎS ITA ”MECAGRO” 

 ÎS Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro” (ITA) 
este instituţia de bază în domeniul mecanizării 
agriculturii şi industriei prelucrătoare din Republica 
Moldova, fondată în anul 1965. Institutul elaborează 
documente de politici privind dezvoltarea mecanizării 
sectorului agroalimentar şi utilizarea eficientă a mijloacelor tehnice, 
efectuează cercetări ştiinţifice şi proiectări tehnologice, elaborează 
tehnologii şi mijloace tehnice pentru sectorul agroalimentar, pentru 
producerea şi utilizarea surselor regenerabile de energie. 
 Scopul ITA „Mecagro” este eficientizarea aportului mijloacelor 
tehnice în realizarea proceselor tehnologice din agricultură, majorând 
competitivitatea acesteia.   
 Obiective generale sunt:  
- Realizarea studiilor marketing, argumentarea științifică a 

necesităților producătorilor agricoli în mijloace tehnice;  
- Efectuarea lucrărilor de cercetare-inovare pentru elaborarea 

mijloacelor tehnice destinate sectorului agroalimentar 
(fitotehnie, horticultură, zootehnie), precum și industria de 
procesare a materiei prime agricole, de producție a 
biocombustibililor;  

- Confecționarea loturilor experimentale, promovarea și 
comercializarea producției tehnico-științifice;  

- Colaborarea cu partenerii de profil din RM și alte țări, pregătirea 
cadrelor de înaltă calificare. 

Direcții strategice de activitate ale ITA „Mecagro” sunt:  biotehnologii 
agricole, fertilitatea solului și securitatea alimentară; eficientizarea 
complexului energetic și asigurarea securității energetice, inclusiv 
prin folosirea surselor regenerabile de energie.  

Contacte 
Tel.  : + 373 (022) 49 21 31 
E-mail: institut@mecagro.md 

Web: http://mecagro.md/ro/ 

http://mecagro.md/ro/
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2.4.6 Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice 

„ACVAGENRESURS” 

Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice 

„Acvagenresurs” este filială a Întreprinderii de Stat Centrul 

Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor. Instituția 

activează întru ameliorarea, conservarea și efectuarea 

managementului resurselor genetice acvatice; perfecționarea bazelor 

biologice ale acvaculturii din heleșteie și elaborarea sistemelor de 

protecție a peștilor. Dezvoltarea și conservarea fondului genetic al 

peștilor, sporirea productivității obiectelor cultivate în acvacultură în 

baza structurii lor genetice și elaborarea tehnologiilor intensive, 

adaptate la condițiile contemporane de producere, elaborarea 

tehnologiilor intensive. De către colectivul științific au fost create, 

aprobate și brevetate unicele în Moldova trei rase de carp autohtone 

cu productivitate înaltă, cu rezistență mărită la bolile infecțioase, care 

au fost incluse în catalog. Sunt create locuri de reproducători și grupe 

selecționate de diferite vârste a noilor linii de pești fitofagi – linia 

chineză, singer, novac, cosaș, populații de heleșteu, somn european, 

șalău și știucă.  

În cadrul Centrului „Acvagenresurs” sunt prezente 3 laboratoare:  

- Laboratorul de selecție și reproducere a obiectelor acvaculturii;  

- Laboratorul de monitorizare hidrochimică și ihtiopatologică; 

- Laboratorul utilizării raționale și dezvoltării resurselor naturale 

ale bazinelor acvatice. 

 
      Contacte 

Tel.  : +373 (022) 24-15-47 

E-mail: scsp59@mail.ru 

 

mailto:scsp59@mail.ru
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