


 

Anexă la Ordinul  nr. 03-PC din 07.02.2022 

                                                               Prioritatea I: Sănătate 

 

nr/o Cifrul  

proiectului 

Denumirea proiectului Organizația beneficiar 
Conducătorul 

proiectului 

Organizația 

beneficiar 

Lider 

 Suma 

alocațiilor 

bugetare pentru 

anul 2022 

 (mii lei) 

Organizația 

beneficiar  

Partener 

Suma 

alocațiilor 

bugetare pentru 

anul 2022 

 (mii lei) 

1  20.80009.8007.03 
Noi substanțe cu potențial preventiv și terapeutic în baza compușilor 

naturali de origine vegetală și a metodelor moderne de sinteză 

organică 
Institutul de Chimie 

Dr. hab. 

Kulcițki Veaceslav 

1298,4 - 

2  20.80009.8007.08 
Impactul imunizării asupra morbidității și mortalității copiilor prin 

boli respiratorii în Republica Moldova 

Institutul ”Mamei și 

Copilului” 

Dr.  

Revenco Ninel 

- 122,8 
Agenția Națională pentru 

Sănătate Publică 

3  20.80009.8007.09 
Studierea rezistenței bacililor gramnegativi la antimicrobiene în 

vederea fortificării sistemului național de supraveghere și control al 

bolilor transmisibile 

Agenția Națională 

pentru Sănătate Publică 

Dr.  

Burduniuc Olga 

732,9 - 

4  20.80009.8007.15 
Seroprevalența hepatitei virale E separat și în asociere cu hepatitele 

A,B,C cu optimizarea măsurilor de control și răspuns 

Agenția Națională 

pentru Sănătate Publică 

Dr. hab. 

Spînu Constantin 

1191,4 - 

5  20.80009.8007.20 
Cuantificarea riscului pentru sănătate, asociat expunerii la 

radiații ionizate, în contextul directivei EUROTOM nr. 

2013/59/. 

Agenția Națională 

pentru Sănătate Publică 

Dr. hab. 

Corețchi Liuba 

756,9 - 

6  20.80009.8007.35 
Estimarea riscului pentru sănătatea umană atribuit expunerii la 

substanțe chimice prioritare în Republica Moldova 

Agenția Națională 

pentru Sănătate Publică 

Dr. hab.  

Pînzaru Iurie 

849,5 - 

 

Prioritatea II: Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor  

 

7 20.80009.5107.02 
Mobilizarea resurselor genetice vegetale, ameliorarea soiurilor de 

plante, valorificarea lor ca culturi furajere, melifere și energetice în 

circuitul bioeconomic 

Grădina Botanică 

Națională A. Ciubotaru 

Dr.  

Țîței Victor 

985,9 - 

8 20.80009.5107.03 
Valorificarea eficientă a resurselor genetice vegetale și 

biotehnologiilor avansate în scopul sporirii adaptabilității plantelor de 

cultură și schimbările climatice 

IP Institutul de 

Genetică, Fiziologie și 

Protecție a Plantelor 

Dr. hab. 

Botnari Vasile 

1613,1 - 



9 20.80009.5107.05 
Valorificarea la scara industrială a potențialului oenologic al soiurilor 

și clonelor de struguri asanate de selecție nouă și autohtone pentru 

fabricarea producției vinicule competitive pe piețele internaționale 

IP Institutul 

Științifico-practic de 

Horticultură de 

Tehnologie alimentară 

Dr. hab.  

Taran Nicolae 

3168,0 - 

10 20.80009.5107.07 

Diminuarea consecințelor schimbărilor climatice prin crearea și 

implementarea soiurilor de plante medicinale și aromatice cu 

productivitate înaltă, rezistente la secetă, iernare, boli, ce asigură 

dezvoltarea sustenabilă a agriculturii, garantează produse de calitate 

superioară, predestinate industriei de parfumerie, cosmetică, 

farmaceutică,alimentară 

Institutul de Genetică, 

Fiziologie și Protecție a 

Plantelor 

Dr. Balmuș Zinaida 

1259,2 - 

11 20.80009.5107.08 
Eficientizarea utilizării resurselor de sol și a diversității microbiene 

prin aplicarea elementelor agriculturii biologice organice 

Institutul de 

Microbiologie și 

Biotehnologie 

Dr. hab. 

Frunze Nina 

675,3 - 

12 20.80009.5107.11 

Conservarea ex-situ de lungă durată a resurselor genetice vegetale în 

banca de gene cu utilizarea metodelor biologiei moleculare în testarea 

stării de 

sănătate a germoplasmei vegetale 

IP Institutul de 

Genetică, fiziologie și 

Protecție a Plantelor 

Dr.  

Ganea Anatolie 

2580,8 - 

13 20.80009.5107.12 
Fortificarea lanțului “hrană- animală-producție” prin utilizarea 

resurselor furajere noi, metodelor și schemelor innovative de asanare 

IP Institutul 

Științifico-practic de 

Biotehnologii în 

zootehnie și medicină 

veterinară 

Dr.  

Petcu Igor 

1338,8 - 

14 20.80009.5107.14 

Utilizarea metodelor genetice și biotehnologiilor moderne în scopul 

creării, devirozării și implementării în producere a soiurilor culturilor 

pomicole, portaltoaelor și culturilor bacifere, cu potențial biologic 

sporit 

IP Institutul 

Științifico-practic de 

horticultură de 

tehnologiealimentară 

Dr. 

Cozmic Radu 

2491,5 - 

15 20.80009.5107.15 
Studii integrale privind utilizarea resurselor genetice la porumb pentru 

crearea și implementarea hibrizilor competitivi și elaborarea 

elementelor tehnologice noi în contextul schimbărilor climaterice 

IP Institutul de 

Fitotehnie Porumbeni 

Dr.  

Borozan Pantelemon 

2841,6 - 

16 20.80009.5107.16 
Preparate microbiene biologic active noi pentru majorarea 

potențialului reproductiv și productiv al animalelor de interes 

zootehnic 

Institutul de 

Microbiologie și 

Biotehnologie 

Dr.  

Chiselița Oleg 

872,9 153,5 
IP Institutul 

Științifico-practic de 
Biotehnologii în 

zootehnie și medicină 

veterinară 

17 20.80009.5107.17 
Crearea, evaluarea și implementarea soiurilor noi de viță de vie și a 

clonelor soiurilor omologate, conforme schimbărilor climatice și 

principiilor de agricultură durabilă 

IP Institutul 

Științifico-practic de 

Horticultură de 

Tehnologie Alimentară 

Dr. 

Cazac Tudor 

2874,2 - 

18 20.80009.5107.18 
Formarea direcționată a calității sistemului imunitar la fructele 

soiurilor tardive de prun preconizate păstrării de lungă durată 

Institutul de Genetică, 

Fiziologie și Protecție a 

Plantelor 

Dr.hab.  

Bujoreanu Nicolae 

1418,1 199,6 
IP Institutul 

Științifico-practic de 

Horticultură de tehnologie 
alimentară 



19 20.80009.5107.19 
Consolidarea capacităților de prognoză și combatere a organismelor 

dăunătoare și analiză a riscurilor fitosanitar în protecția integrată a 

plantelor 

Institutul de Genetică, 

Fiziologie și Protecție a 

Plantelor 

Dr. hab.  

Todiraș Vladimir 

2156,7 - 

20 20.80009.5107.20 
Managementul potențialului genetic și a producțiilor animalelor de 

rasă reproduse și exploatate în condițiile pedoclimaterice ale 

Republica Moldova 

IP Institutul 

Științifico-practic de 

Biotehnologii în 

Zootehnie și Medicină 

Veterinară 

Dr. 

Mașner Oleg 

2340,0 - 

21 20.80009.5107.22 
Elaborarea și modernizarea tehnologiilor durabile și ecologice a 

speciilor pomicule și bacifere în condițiile schimbărilor climatice 

IP Institutul 

Științifico-practic de 

Horticultură de 

Tehnologie Alimentară 

Dr.  

Grosu Ion 

1995,7 - 

22 20.80009.5107.23 
Managementul agroecologic a agroecosistemelor cu culturi de câmp 

adaptat la provocările agriculturii moderne din Republica Moldova 

IP Institutul de 

Cercetări pentru 

Culturile de Câmp 

Selecția 

Dr.hab. 

Boincean Boris 

1516,5 - 

23 20.80009.5107.25 

Evaluarea și optimizarea bilanțului elementelor nutritive și materiei 

organice pentru perfecționarea sistemului de fertilizare a culturilor 

agricole prin eficientizarea utilizării îngrășămintelor și sporirii 

fertilității solului în agricultura durabilă 

Institutul de Pedologie, 

Agrochimie și Protecția 

Solului N. Dimo 

Dr.  

Lungu Vasile 

1308,5 - 

24 20.80009.5107.26 
Elaborarea și modernizarea tehnologiilor de producere a cartofului și 

legumelor în contextul schimbărilor climatice în scopul asigurării 

unor producții inofensive stabile și durabile 

IP Institutul 

Științifico-practic de 

Horticultură de 

Tehnologie 

Alimentară 

Dr.hab. 

 Iliev Petru 

1662,3 - 

25 20.80009.5107.27 
Elaborarea metodelor alternative de control al atropodelor dăunătoare 

în diferite cenoze agricole bazate pe mijloace și procedee ecologic 

inofensive 

IP Institutul de 

Genetică, Fiziologie și 

Protecție a 

Plantelor 

Dr. hab.  

Nastas Tudor 

2069,5 - 

 

Prioritatea III: Mediu și schimbări climatice  

 

26 20.80009.7007.01 
Evaluarea vegetaţiei spontane din Republica Moldova pentru 

conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii plantelor şi resurselor 

genetice vegetale în contextul adaptării la schimbările climatice. 

Grădina Botanică 

Națională 

Dr.  

Miron Aliona 

2002,9 - 

27 20.80009.7007.02 
Schimbări evolutive ale faunei terestre economic importante, ale 

speciilor rare şi protejate în condiţiile modificărilor antropice şi 

climatice. 
Institutul de Zoologie 

Dr.hab. Bușmachiu 

Galina 

3072,0 - 

28 20.80009.7007.03 
Potenţialul microbiologic în degradarea deşeurilor de plastic 

nereciclabil. 

Institutul de 

Microbiologie şi 

Dr.  

Corcimaru Serghei 

1346,5 160,0 
Institutul de Inginerie 

Electronică și 



Biotehnologie Nanotehnologii 
„D. Ghițu” 

29 20.80009.7007.04 
Biotehnologii şi procedee genetice de evaluare, conservare şi 

valorificare a agrobiodiversităţii. 

IP Institutul de 

Genetică, Fiziologie și 

Protecție a Plantelor 

Dr. Andronic Larisa 
2487,2 - 

30 20.80009.7007.06 

Determinarea schimbărilor mediului acvatic, evaluarea migraţiei şi 

impactul poluanţilor, stabilirea legităţilor funcţionării 

hidrobiocenozelor şi prevenirea consecinţelor nefaste asupra 

ecosistemelor. 

Institutul de Zoologie 
Dr.hab. 

Zubcov Elena 

3047,4 - 

31 20.80009.7007.07 
Determinarea parametrilor ce caracterizează rezistenţa plantelor cu 

nivel diferit de organizare la acţiunea temperaturilor extreme în scopul 

diminuării efectelor schimbărilor climatice. 

IP Institutul de 

Genetică, Fiziologie și 

Protecție a 

Plantelor 

Dr.hab  

Dascaliuc Alexandru 

2163,8 - 

32 20.80009.7007.08 
Modelarea spaţio-temporală a factorilor abiotici de mediu pentru 

estimarea stabilităţii ecologice a peisajelor. 

Institutul de Ecologie și 

Geografie 

Dr.Bejan Iurii 

 

3107,7 - 

33 20.80009.7007.09 
Conservarea şi valorificarea biodiversităţii microbiene în calitate de 

suport pentru dezvoltarea tehnologiilor şi agriculturii durabile, 

integrarea ştiinţei şi educaţiei. 

Institutul de 

Microbiologie şi 

Biotehnologie 

Dr.  

Sîrbu Tamara 

939,8 - 

34 20.80009.7007.11 
Evaluarea stabilităţii ecosistemelor urbane şi rurale în scopul 

asigurării dezvoltării durabile. 

Institutul de Ecologie și 

Geografie 

Dr.hab. 

Bulimaga Constantin 

3057,1 - 

35 20.80009.7007.12 

Diversitatea artropodelor hematofage, a zoo şi fitohelminţilor, 

vulnerabilitatea, strategiile de tolerare a factorilor climatici şi 

elaborarea procedeelor inovative de control integrat al speciilor de 

interes socio-economic. 

Institutul de Zoologie 
Dr.hab. 

Toderaş Ion 

3099,5 - 

36 20.80009.7007.13 
Studii structurii geologice a teritoriului Republica Moldova pentru 

valorificarea raţională a substanţelor minerale utile şi reducerii 

riscului seismic. 

Institutul de Geologie 

şi Seismologie 

Dr.  

Nicoara Igor 

1749,0 - 

37 20.80009.7007.14 
Cercetări privind mobilizarea diversităţii vegetale cu potenţial 

ornamental pentru conservarea ex situ. 

Grădina Botanică 

Națională 

Dr.  

Sîrbu Tatiana 
1959,0 - 

38 20.80009.7007.16 

Sinergismul dintre factorii naturali şi mijloacele microbiologice, 

ecologic inofensive, de reglare a densităţii populaţiilor de organisme 

dăunătoare pentru protecţia culturilor agricole în agricultura 

convențională şi ecologică. 

IP Institutul de 

Genetică, Fiziologie și 

Protecție a Plantelor 

Dr.hab.  

Volosciuc Leonid 

1437,1 - 

39 20.80009.7007.17 

Evaluarea stării solurilor Republicii Moldova. în condiţii de 

agrogeneză, perfecţionarea clasificatorului şi sistemului de bonitare, 

elaborarea cadrului metodologic-informaţional de monitorizare şi 

reproducere lărgită a fertilităţii. 

IP Institutul de 

Pedologie, Agrochimie 

și Protecție a Solului N. 

Dimo 

Dr.  

Rozloga Iurii 

1324,4 - 

40 20.80009.7007.18 
Soluții tehnice ecoiNovative de Eficientizare a consumului de energie 

în clădiri şi elaborarea opţiunilor de dezvoltare a reţelelor inteligente 

cu integrare avansată a energiei regenerabile în R.M.(SINERGIE) 
Institutul de Energetică 

Dr.  

Tîrşu Mihai 

2298,0 - 



41 20.80009.7007.19 
Introducerea şi elaborarea tehnologiilor de multiplicare şi cultivare 

prin tehnici convenționale şi culturi in vitro a speciilor de plante 

lemnoase noi. 

Grădina Botanică 

Națională 

Dr.  

Roșca Ion 

2236,0 - 

42 20.80009.7007.20 
Studiu şi gestionarea surselor de poluare pentru elaborarea 

recomandărilor de implementare a măsurilor de diminuare a 

impactului negativ asupra mediului şi sănătăţii populaţiei. 
Institutul de Chimie 

Dr.hab.  

Povar Igor 

1726,2 127,1 
Institutul de 

Microbiologie şi 

Biotehnologie 

43 20.80009.7007.21 
Diminuarea impactului substanţelor chimice, toxice asupra mediului 

şi sănătăţii prin utilizarea absorbanţilor şi catalizatorilor obţinuţi din 

materie primă autohtonă. 
Institutul de Chimie 

Acad. 

Lupaşcu Tudor 

1692,4 - 

44 20.80009.7007.22 
Cercetarea şi conservarea florei vasculare și macromicobiotei 

Republica Moldova 

Grădina Botanică 

Națională 

Dr.  

Ghendov Veaceslav 
2018,2 - 

45 20.80009.7007.25 
Metode şi procedee de menţinere şi conservare a biodiversităţii în 

funcţie de integritatea gametogenezei şi variabilitatea alimentară. 

Institutul de Fiziologie 

și 

Sanocreatologie 

Dr.hab. 

 Balan Ion 

2169,2 - 

  46 20.80009.7007.26 
Potenţialul Apelor Subterane: Argumentarea teoretică, Estimarea, 

Folosirea diversificată şi schimbări posibile (studiu de caz- Republica 

Moldova) 

Institutul de Geologie 

și Seismologie 

Dr.hab. 

Moraru Constantin 

1007,9 - 

 

Prioritatea IV: Provocări societale  

 

47 
 

20.80009.1606.01 

Valorificarea științifică a patrimoniului lingvistic național în 

contextul integrării europene 

Institutul de Filologie 

Română B.P. Hașdeu 

Dr. hab. Mincu 

Eugenia 

3029,1 115,1 
Institutul de Matematică 

și Informatică “V. 

Adrunachievici” 

48 
 

20.80009.1606.02 

Evoluția tradițiilor și procesele etnice în Republica Moldova: suport 

teoretic și aplicativ în promovarea valorilor etnoculturale și 

coeziunii sociale 

Institutul Patrimoniului 

Cultural 
Dr. Grădinaru Natalia 

3097,1 - 

49 
 

20.80009.1606.03 

Contextele socio-culturale autohtone și interconexiuni europene în 

creația populară și literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în 

prezent) 

Institutul de Filologie 

Română B.P. Hașdeu 

Dr.hab.  

Corcinschi Nina 

3067,7 - 

50 20.80009.1606.04 
Elaborarea științifică a“Enciclopediei Moldovei” și a platformei 

electronice în contextul dezvoltării societății bazate pe cunoaștere 

Biblioteca Științifică 

Andrei Lupan 

Dr. hab. Manolache 

Constantin 
3062,3 - 

51 
 

20.80009.1606.05 

Calitatea actului de justiție și respectarea drepturilor persoanei în 

Republica Moldova: cercetări interdisciplinare în contextul 

implementării acordului de asociere Republica Moldova – Uniunea 

Europeană 

Institutul de Cercetări 

Juridice, Politice și 

Sociologice 

Dr. hab., Cușnir Valerii 

2547,3 - 

52 
 

20.80009.1606.10 

 

Bazele teoretice și metodologice ale asigurării activității psihologice 

în sistemul de învățământ general din perspectiva abordărilor 

societale contemporane 

Institutul de Științe ale 

Educației 
Dr. Cucer Angela 

882,3 - 

53 
 

20.80009.1606.12 

Dimensiunea identitară a artelor din Republica Moldova ca factor 

activ al dezvoltării durabile a societății în contextul dialogului 

Institutul Patrimoniului 

Cultural 
Dr. hab. Ghilaș Victor 2866,5 - 



intercultural european 

54 
 

20.80009.1606.13 

Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în 

contextul apropierii de Uniunea Europeană 

Institutul de Cercetări 

Juridice 

 

Dr. Mocanu Victor 
1115,9 - 

55 
 

20.80009.0807.16 

Elaborarea instrumentelor economice noi de evaluare și stimulare a 

competitivității agriculturii Republicii Moldova pentru anii 2020-

2023 

Institutul Național de 

Cercetări Economice 

Dr. hab. Stratan 

Alexandru 

1105,6 - 

56 20.80009.0807.18 Cercetări enciclopedice de economie și drept economic 

Biblioteca Științifică 

(Institut)„Andrei 

Lupan” 

Dr. Armeanic 

Alexandru 

1351,9 - 

57 
 

20.80009.0807.21 

 

Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației 

Institutul Național de 

Cercetări Economice 

Dr. hab. 

Gagauz Olga 
1825,5 - 

58 20.80009.0807.22 
Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în 

Republica Moldova 

Institutul Național de 

Cercetări Economice 

Dr. hab., Perciun 

Rodica 
1440,2 - 

59 20.80009.0807.23 
Cadrul conceptual, metodologic și managerial al educației non-

formale în Republica Moldova 

Universitatea de 

Stat din Moldova 

Dr. hab., 

Guțu Vladimir 

- 294,0 
Institutul de Științe ale 

Educației 

60 20.80009.0807.24 
Patrimoniul etnografic și natural al Republicii Moldova – 

salvgardare muzeală pentru sporirea coeziunii sociale 

Muzeul Național de 

Etnografie și Istorie 

Naturală 

Dr. Prohin Andrei 
2238,5 - 

61 20.80009.0807.27 
Reconfigurarea procesului de învățare din învățământul general în 

contextul provocărilor societale 

Institutul de Științe ale 

Educației 
Dr. Franțuzan Ludmila 1207,6 - 

62   20.80009.0807.29 
Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor 

inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației 

Republicii Moldova 

Instittul Național de 

Cercetări Economice 

           Dr. 

Colesnicova Tatiana 

1087,0 - 

63 
 

20.80009.0807.36 

Evoluția istorică a Moldovei din antichitate până în epoca modernă 

în contextul cultivizației europene.Basarabia în cadrul imperiului 

Rus. Sinteză academică, studii, documente și materiale didactice. 

Partea I. 

Institutul de Istorie 
Dr. hab. 

Cereteu Igor 

2949,1 56,8 
Muzeul Național de 

Etnografie și Istorie 
Naturală  

 

64 
 

20.80009.0807.38 

Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului 

antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării 

sectorului IMM în Republica Moldova. 

 

Institutul Național de 

Cercetări Economice 

Dr. 

Vinogradova Natalia 

926,1  

65 20.80009.0807.43 
Patrimoniul muzeal și memoria istorică: cercetare, interpretare, 

prezentare 

Muzeul Național 

de Istorie a Moldovei 

Dr. 

Zabolotnaia Lilia 

2618,3 - 

66 20.80009.0807.45 
Fundamentarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice 

în contextul provocărilor societale 

Institutul de Științe ale 

Educației 

 

Dr. Vicol Nelu 
900,5 - 

 

 

 

 



Prioritatea V: Competitivitate economică și tehnologii inovative  

 

67 
 

20.80009.5007.01 

Cooperativitate cuantică între emițători (nuclee, atomi, puncte 

cuantice, molecule, biomolecule, metamateriale) și aplicarea 

acesteia în informatică, bio- fotonică avansată optogenetică 

 

Institutul de Fizică 

Aplicată 

 

Dr.hab. Enachi Nicolae 

953,7 - 

68 20.80009.5007.02 
Materiale nanostructurate avansate pentru aplicații termoelectrice și 

senzori 

Universitatea de Stat 

din Moldova 
Dr. hab. Nica Denis 

- 1579,0 
Institutul de Inginerie 

Electronică și 

Nanotehnologii 
„D. Ghițu” 

69 
 

20.80009.5007.03 

Dispozitive fotovoltaice cu elemente active din noi materiale 

calcogenice obținute prin tehnologii economic accesibile 

Institutul de Fizică 

Aplicată 
Acad. Arușanov Ernest 2680,9 - 

70 
 

20.80009.5007.04 

Materiale noi în baza combinațiilor complexe a metalelor cu liganzi 

polifuncționali în calitate de polimeri poroși, catalizatori, substanțe 

biologice și compuși nanostructurați 
Institutul de Chimie Dr. Lozan Vasile 

1397,8 - 

71 
 

20.80009.5007.05 

Nanoparticule metalice biofuncționalizate - obținerea cu ajutorul 

cianobacteriilor si microalgelor 

Institutul de 

Microbiologie și 

Biotehnologie 

Acad. 

Rudic Valeriu 

1629,9 - 

72 
 

20.80009.5007.06 

Intensificarea proceselor de transfer și procesare în câmpuri 

electrice, electromagnetice, cavitaționale; aplicativitatea 

Institutul de Fizică 

Aplicată 
Acad. Bologa Mircea 

2175,8 - 

73 20.80009.5007.07 Tehnologii cuantice hibride avansate 
Institutul de Fizică 

Aplicată 

Dr. hab. 

Macovei Mihai 
1254,7 - 

74 20.80009.5007.11 
Nanostructuri și nanomateriale funcționale pentru industrie și 

agricultură 

Institutul de Inginerie 

Electronică și 

Nanotehnologii 

„D. Ghițu” 

 

Acad. Sidorenko 

Anatolie 

2522,1 - 

75 
 

20.80009.5007.13 

Metode deterministe și stocastice de soluționare ale problemelor de 

optimizare și control 

Institutul de 

Matematică și 

Informatică “V. 

Adrunachievici” 

Dr. hab. Lozovanu 

Dmitrii 

1058,8 - 

76 
 

 

20.80009.5007.14 

Nanocompozite hibride multifuncționale de diferită arhitectură din 

polimeri și semiconductori necristalini pentru aplicații în 

optoelectronică, fotonică și biomedicină 

Institutul de Fizică 

Aplicată 
Dr. hab Iovu Mihail 

1517,6 - 

77 
 

 

20.80009.5007.15 

Implementarea principiilor ingineriei cristalelor și cristalografiei cu 

raze X pentru designul și crearea materialelor hibride organice /ano- 

rganice cu proprietăți avansate fizice și biologic active funcționale 

Institutul de Fizică 

Aplicată 
Dr. Kravțov Victor 

1836,4 - 

78 
 

20.80009.5007.17 

Materiale hibride funcționalizate cu grupări carboxil pe baza 

metaboliților vegetali cu acțiune contra patogenilor umani și agricoli 
Institutul de Chimie 

Dr. hab., prof. Macaev 

Fliur 
1312,9 - 

79 
 

20.80009.5007.18 

Obținerea de noi materiale micro- și nano-structurate prin metode 

fizico-chimice și elaborarea tehnologiilor pe baza acestora 

Institutul de Fizică 

Aplicată 

Dr. hab. Dicusar 

Alexandr 
2885,7 - 



80 
 

20.80009.5007.19 

Noi materiale uni-,bi-, și tridimensionale cu proprietăți magnetice, 

optice și dielectrice dirijate pe baza materialelor de tranziție 

Institutul de Fizică 

Aplicată 
Acad. Culiuc Leonid 2456,5 - 

81 
 

20.80009.5007.22 

Sisteme informatice inteligente pentru soluționarea problemelor slab 

structurate, procesarea cunoștințelor și volumelor mari de date 

Institutul de 

Matematică și 

Informatică “V. 

Adrunachievici” 

 

Dr.hab Gaindric 

Constantin 

2664,4 - 

82 
 

20.80009.5007.27 

Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de 

electroni implicate în sistemele vitale, tehnologice și de mediu 
Institutul de Chimie 

 

Acad. Duca Gheorghe 

1690,3 - 

83 
 

20.80009.5007.28 

Elaborarea noilor materiale multifuncționale și tehnologii eficiente 

pentru agricultură, medicină, tehnică și sistemul educațional în baza 

complecșilor metalelor “S” și „D” cu liganzi polidentați 
Institutul de Chimie Dr. hab. Bulhac      Ion 

1258,5 809,7 
Institutul de 

Microbiologie şi 

Biotehnologie  

 
 

 

 

 

 

 

 


