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Utilizarea principiilor medicinii 4P 

(preventive, predictive, personalizate 

și participative) în analiza factorilor de 

risc pentru debutul, perpetuarea și 

progresarea durerii cronice

Cercetarea vizează o problemă de sănătate publică majoră, cu impact individual și social exprimat - durerea cronică. Durerea 

cronică implică costuri directe și indirecte majore: pentru SUA 560 – 635 miliarde, ceea ce constituie – 4 % din produsul intern brut 

pentru anul 2010. Aceste costuri au depășit pe cele pentru patologia cardiovasculară ( $309 miliarde), cancer ($243miliarde) și 

diabet ( $188 miliarde). Spitalizările sunt cea mai mare componentă a costurilor directe iar beneficiile sociale (plățile pentru 

dizabilitate și cele pentru șomaj) din cele indirecte. Scopul cercetării este analiza sistematizată a factorilor de risc în cronicizarea 

durerii pentru elaborarea metodelor și tehnicilor de prevenție, diagnostic, tratament și management personalizat. Obiectivele 

specifice includ analiza factorilor neurobiologici, neuro-fiziologici, psiho-neurologici, psiho- sociali și de sistem cu modelarea 

matematică a lor și elaborarea de politici privind optimizarea managementului pacienților. Pentru realizarea acestui scop și a acestor 

obiective vor fi utilizate metode inovative bazate pe principiile medicinei 4 P care până în prezent au fost utilizate în cancer, boli 

cronice dar niciodată pentru pacienții cu durere cronică, deoarece durerea cronică nu a fost recunoscută ca entitate nosologică 

separată. Utilizarea principiilor medicinei 4P va permite analiza riscului de cronicizare și stratificarea pacienților după prognosticul 

evoluției bolii, va permite dezvoltarea de metode și tehnici de diagnostic și tratament personalizat. Această abordare va permite 

evaluarea comprehensivă și multilaterală a factorilor de risc iar utilizarea modelării matematice va permite prognozarea răspunsului 

la tratament și abordarea personalizată a pacientului. Noutatea cercetărilor propuse rezidă din abordarea total diferită a durerii, în 

special a durerii cronice și factorilor de cronicizare - prin prisma modelului bio - psiho –social, care recunoaște rolul factorilor 

biologici, psihologici și sociali în cronicizarea durerii. Analiza acestor factori va permite screeningul la etape precoce pentru a 

preveni cronicizarea durerii. Rezultatele preconizate ale cercetării vor diminua povara durerii cronice asupra indivizilor și societății, 

vor diminua costurile directe și indirecte, vor micșora morbiditatea și dizabilitatea și vor crește calitatea vieții pacienților cu durere 

cronică și a familiilor lor. Modificarea paradigmei de abordare a pacienților cu durere cronică prin utilizarea principiilor medicinei 4 P 

și trecerea de la modelul biomedical la cel bio-psiho- social va permite schimbarea serviciilor medicale acordate pacienților prin 

creșterea gradului de acces la servicii centrate pe pacient, personalizate și orientate pe profilaxia durerii cronice, nu pe tratamentul 

bolii generatoare de durere. Analiza factorilor de sistem care determină cronicizarea durerii va permite optimizarea managementului 

pacientului iar ca rezultat creșterea echității sociale, creșterea gradului de sănătate a populației, schimbarea atitudinii în societate, 

va diminua stigmatizarea și suferința, va crește suportul social și familial, atașamentului social. Va fi asigurat dreptul fundamental al 

persoanelor la alinarea durerii. Acest proiect va permite lansarea unei direcții absolut noi de cercetare științifică a durerii cronice, 

formarea unei platforme largi interdisciplinare de cercetare a factorilor de cronicizare a durerii în comun cu parteneri internaționali, 

utilizarea principiilor „open science” și „ big data” pentru încadrarea în cercetările la nivel european și internațional.

 Moldovanu Ion

Institutul de 

Neurologie și 

Neurochirurgie 

”Diomid 

Gherman”

Maladiile 

netransmisibile - 

monitorizare 

epidemiologică, 

prevenție, 

diagnostic și 

tratament

2 01-PS din 03.01.2020 20.80009.8007.02 IMGENCCS

Studiul comparativ al particularităților 

genomice, imunologice și funcționale 

ale carcinoamelor cu celule 

scuamoase în cinci localizări 

anatomice

Carcinoamele cu celule scuamoase (CCS) sunt cele mai frecvente tumori solide umane și o cauză majoră a mortalității în cancer. 

Acestea prezintă un grup de neoplazii agresive, complexe din punct de vedere genetic și cu un risc mare de recurență și 

metastazare. În Republica Moldova, în anul 2018 incidența cancerelor de cap-gât, esofag, pulmonar, de piele și cervical a constituit 

3242 cazuri dintre care aproximativ 50% au reprezentat forma histopatologică de carcinom cu celule scuamoase. Diagnosticul 

precoce, eficientizarea managementului bolii și adaptarea terapiilor sunt cerințe actuale și necesare pentru reducerea mortalității. 

Schimbările genetice, alterarea căilor de semnalizare intracelulară precum și răspunsul sistemului imun în aceste cancere pot fi 

influențate de diverși factori precum: virusurile oncogene (HPV-ul), microbiomul local, localizarea tumorii, etc. Pentru a extinde 

înțelegerea și aria cunoștințelor despre aceste malignități, a pune în evidență similaritățile și diferențele biologice între anumite tipuri 

de CCS sunt absolut necesare cercetări complexe, comparative ale evenimentelor genomice, epigenomice, proteomice, 

metabolomice, a modificărilor microbiomului, imunității și a impactului virusurilor oncogene. Această abordare complexă în plan 

comparativ nu a fost atinsă pe larg de studiile anterioare și va permite identificarea similarităților și deosebirilor dintre aspectele multi-

omics și non-omics, determinarea biomarkerilor individuali și comuni în 5 tipuri de carcinoame scuamoase: piele, cap-gât, esofag, 

pulmonar și cervical. Scopul cercetărilor este studiul comparativ al CCS cu diferite localizări anatomice în vederea eficientizării 

screeningului, diagnosticului precoce, strategiilor de tratament și managementului acestor tipuri de cancer..

Stratan Valentina
Institutul 

Oncologic

Maladiile 

netransmisibile - 

monitorizare 

epidemiologică, 

prevenție, 

diagnostic și 

tratament

Prioritatea I : Sănătate
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4 10-PS din 03.01.2020 20.80009.8007.04 HIPERDIAB

Studiul comparativ al impactului unor 

abordări diverse în tratamentul 

hipertensiunii arteriale rezistente la 

pacienții cu sau fără diabet zaharat

În premieră în Republica Moldova se propune realizarea unei cercetări clinice, obiectivele primare a căreia fiind estimarea efectului 

unor diverse abordări terapeutice (medicamentos versus intervențional) asupra valorilor tensionale, proceselor de remodelare 

cardiacă, funcției diastolice, dar și a insulinorezistenței și metabolismului glucidic la pacienți hipertensivi rezistenți cu sau fără diabet 

zaharat tip 2. Desimpatizarea arterelor renale reprezintă o metodă inovativă de tratament al HTA rezistente prin abord minim 

invaziv. Actualitatea acestei metode este determinată atât de rezultate pozitive în reducerea valorilor tensionale parvenite din unele 

studii clinice, cât și opinii controversate ale experților în privința eficacității acesteia versus tratament farmacologic. Totodată, un 

mare interes reprezintă categoria pacienților hipertensivi care au și alte condiții clinice asociate cu activitatea sporită a SNS, precum 

diabet zaharat tip 2. Cercetarea propusă reprezintă un studiu clinic prospectiv, care va înrola 250 pacienți eligibili cu HTA rezistentă, 

jumătate dintre aceștia prezentând asocierea DZ tip 2. Toți pacienții vor fi repartizați în două loturi egale a câte 125 pacienți cu sau 

fără DZ tip 2, ca apoi în fiecare lot, în mod aleatoriu să fiu repartizați în trei subloturi în funcție de tratamentul aplicat la cel anterior: I 

M sublot – taratment cu Moxonidină, II B sublot – Bisoprolol, III D sublot – DSAR. Pacienții vor fi monitorizați pe parcursul a 3 ani 

pentru aprecierea eficacității tratamentului aplicat în concordanță cu obiectivele propuse spre realizare, dar și evaluarea efectelor 

adverse posibile, fiind evaluați prin: anchetare, chestionarul Morisky de confirmare a aderenței la tratament, hemoleucograma, 

analiza generală a urinei, lipidograma, ionograma, ureea, creatinina, glicemia e-jeun, profil glicemic, insulina, HbA1c, probele 

funcționale renale, aldosteronul seric (inițial), metanefrine plasmatice (inițial, 6, 12, 24, 36 luni), ECG, examen ecocardiografic în 

regimul M și bidimensional, examenul Doppler tisular și pulsatil, MATA, USG abdominală +rinichi+gl.tiroidă, examenul 

Dopplerografic al arterelor renale, test de mers 6 minute, oftalmoscopie, angiografia renală (pacienților care vor fi supuși DSAR).

Carauș Alexandru
Institutul de 

Cardiologie

Maladiile 

netransmisibile - 

monitorizare 

epidemiologică, 

prevenție, 

diagnostic și 

tratament

Ocrotirea sănătății reprezintă una din cele mai globale probleme cu care se confruntă omenirea. Industrializarea intensă a societății, 

schimbarea radicală a modului și practicilor de viață, precum și creșterea exponențială a populației a impus societății umane soluții 

de supraviețuire care deseori vin în contradicție cu o filosofie sustenabilă, mai ales în ceea ce ține de problemele sănătății globale. 

În acest context elaborarea remediilor cu efect preventiv și terapeutic în baza surselor vegetale accesibile reprezintă o soluție de 

compromis, care poate contribui la ocrotirea sănătății omului cu riscuri minime de efecte adverse și impact redus asupra mediului 

ambiant. Scopul fundamental al proiectului de cercetare înaintat reprezintă valorificarea surselor vegetale disponibile în Republica 

Moldova pentru elaborarea noilor remedii farmaceutice și nutraceutice. Particularitatea specifică a cercetărilor propuse se bazează 

pe câțiva piloni de bază. În primul rand, vor fi abordate în mod prioritar sursele vegetale care reprezintă plante de cultură. Astfel, 

după utilizara acestora conform destinației economice principale, se generează deșeuri, care deseori conțin metaboliți secundari cu 

structură chimică complexă și efecte biologice relevante. La momentul de față, schemele de valorizare a acestor deșeuri sunt 

practic inexistente. Plantele din flora spontană la fel prezintă un interes în acest context, însă colectarea lor sau introducerea în 

cultură reprezintă un impediment în atingerea unor rezultate tangibile în cadrul de timp limitat al perioadei de derulare a proiectului. 

În al doilea rând, dat fiind faptul că metaboliții secundari naturali cu activități relevante sunt de regulă instabili chimic, iar conținutul 

lor în organismul gazdă este de regulă foarte mic, ne propunem în cadrul proiectului să dezvoltăm un amplu program de modificare 

structurală a compușilor disponibili în cantități preparative din surse locale în scopul generării unei diversități structurale mai largi și 

studiul proprietăților compușilor noi astfel obținuți. Preponderent vor fi abordați compuși cu structură terpenică, care sunt disponibili 

din diverse deșeuri vegetale locale. Strategia de studiu nu va fi una aleatorie, dar se va baza pe principiul utilizării grupelor 

farmacofore biomimetice. Combinarea acestora cu fragmentul compusului natural, va contribui la o biocompatibilitate mai avansată 

a compușilor sintetizați. În al treilea rând, pentru a demonstra viabilitatea utilizării materiilor prime locale pentru elaborarea și 

promovarea produselor farmaceutice sau nutraceutice, vor fi selectate câteva obiecte de studiu vegetale cu potențial înalt de 

valorizare, care vor fi studiate profund pentru a demonstra inofensivitatea și utilitatea produselor naturale intacte, izolate conform 

schemelor preparative performante în forma de amestecuri fracționate. Vor fi vizate câteva stări patologice, remedierea cărora se 

bazează pe efectul antimicrobian, antifungic, și antioxidant. În particular, acestea sunt leziunile cutanate, urmare a arsurilor sau 

intervențiilor chirurgicale, precum și a altor stări patologice cum ar fi ulcerațiile diabetice. În perspectivă apropiată vor fi abordate și 

maladiile degenerative ale sistemului nervos central, cum ar fi boala Alzheimer sau Parkinson. Produsele finale vor fi elaborate 

ținând cont de facilitatea promovării lor ulterioare în diferite forme, inclusiv în calitate de nutraceutice sau mijloace de igienă 

personală. Activitățile din cadrul proiectului reprezintă un profund caracter interdisciplinar, care a solicitat formarea unui consorțiu 

între două instituții: Institutul de Chimie, MECC (IC) și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF). 

Astfel de proiecte colaborative au fost puțin valorificate de programele de cercetare din cadrul fostei Academii de Științe și în 

condițiile actuale reprezintă un mijloc eficient de a furniza soluții viabile la interfața dintre discipline conexe.

 Kulcițki Veaceslav
Institutul de 

Chimie

Preparate 

farmaceutice și 

nutraceutice

PLANTERAS20.80009.8007.033

Noi substanțe cu potențial preventiv și 

terapeutic în baza compușilor naturali 

de origine vegetală și a matodelor 

moderne de sinteză organică
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Chirurgia modernă personalizată în 

diagnosticul și tratamentul compex al 

tumorilor la copii

Proiectul propune elaborarea noilor politici privind abordarea sistemică și multidisciplinară în depistarea factorilor de risc, 

implementarea metodelor moderne de screening, diagnostic precoce, prevenire, tratament personalizat, complex, reabilitare și 

îngrijire paliativă a copiilor cu tumori din Republica Moldova, precum și crearea condițiilor favorabile pentru menținerea și fortificarea 

sănătății populației. Tumorile la copii constituie 1-3% din totalitatea tumorilor întâlnite la om și sunt una din cauzele majore de 

morbiditate și mortalitate pe plan mondial. Anual în lume se înregistrează 100-150 de cazuri noi de tumori maligne la fiecare 1 milion 

de copii până la 15 ani. OMS semnalează creșterea frecvenței cu 13% a cancerului la copii în ultimii 20 de ani. În Republica 

Moldova, în ultimele decenii se observă o creștere a incidenței tumorilor maligne la copii (0-17 ani), de la 6,5% în 2002 la 10,2% în 

2018. De asemenea, au crescut cazurile diagnosticului tardiv, de la 22% în 2006 la 26% în 2018. Astfel, luând în considerare 

incidența și prevalența tot mai mare a tumorilor la copii și faptul că tratamentul tumorilor este una din cele mai complicate probleme 

ale pediatriei şi oncologiei, este certă actualitatea cercetării în scopul elaborării unui concept de asistenţǎ medicală pentru copiii de 

diferite vârste cu tumori, bazat pe abordarea multidisciplinară și personalizată, eficienizarea diagnosticului, prevenției, tratamentului 

și recuperării pacienților pentru creșterea ratei supravieţuirii, reducerii poverii bolii și îmbunătățirii calității vieţii. Proiectul va aborda 

pentru prima dată integrat, la nivel național, analiza factorilor de risc și a cauzelor de îmbolnăvire și va aprecia impactul 

particularităţilor morfo-imunologice asupra evoluţiei clinice şi prognostitului tumorilor cu diverse localizări la copii. Se vor optimiza în 

conformitate cu standardele europene metodele de evidență statistică a tumorilor benigne și maligne din regiunile capului și gâtului, 

toracică și abdominală, bazei craniului și creierului. Se preconizează adaptarea programelor de screening, diagnostic precoce, 

prevenire, tratament și recuperare a copiilor cu tumori în conformitate cu „Planul global de acțiune pentru prevenirea și controlul 

bolilor netransmisibile” lansat de OMS, prin care se urmărește reducerea mortalității premature prin cancer cu 25% până în anul 

2025. Pentru optimizarea tratamentului multimodal se preconizează elaborarea unui concept modern în determinarea consecutivităţii 

acţiunii factorilor curativi tumoricizi, în funcție de particularităţile natomomorfoimunologice ale copilului în perioada de creștere. 

Performanţa cercetării este determinată de elaborarea unei strategii noi, ce va constitui dintr-o acţiune multimodală a factorilor 

tumoricizi, implementarea chirurgiei funcţionale miniinvazive și organomenajante cu reabilitarea imediată și la distanță, contribuind la 

integrarea psihoemoțională a copiilor în societate. În formele maligne avansate se va a aplica tratamentul combinat, complex și 

personalizat la focarul primar şi căile limfatice. Vor fi studiaţi şi apreciaţi indicatorii imunităţii celulare şi umorale, homeostazei 

hormonale şi a markerilor oncologici la momentul depistării, în timpul și după efectuarea tratamentului. Va fi elaborat un algoritm 

optim în tratamentul multimodal al tumorilor benigne și maligne la copii în ameliorarea rezultatelor la distanţă, care va duce la 

diminuarea complicațiilor morfofuncționale.

Țîbîrnă Gheorghe

Universitatea de 

Stat de Medicină 

și Farmacie ”N. 

Testemițanu”

Maladiile 

netransmisibile - 

monitorizare 

epidemiologică, 

prevenție, 

diagnostic și 

tratament

Supravegherea 

epidemiologică - 

măsuri de control 

și răspuns, 

diagnostic și 

tratament al bolilor 

transmisibile

Universitatea de 

Stat de Medicină 

și Farmacie ”N. 

Testemițanu”

Infecţiile nosocomiale (IN), numite şi infecţii asociate asistenţei medicale (IAAM), constituie actualmente o problemă majoră, în 

devenire, atât medicală cât şi socio-economică, în legătură cu creşterea incidenţei, dezvoltarea formelor clinice grave, letalitate 

înaltă, consecinţele nefavorabile, impactul medical, economic şi moral semnificativ (1, 2, 4, 7, 10, 12, 13, 15, 16). Infecţiile 

nosocomiale ca fenomen la etapa contemporană, sunt determinate de mai mulţi factori: utilizarea pe larg a metodelor complicate de 

tratament, inclusiv invazive, creând condiţii noi de pătrundere a microorganismelor; multitudinea agenţilor infecţioşi; formarea 

subpopulaţiilor de bacterii rezistente la antibiotice şi dezinfectante, lipsa vaccinoprofilaxiei etc. Totodată, riscul de contractare, cât şi 

specificul patologiei nosocomiale, sunt în funcţie directă de profilul staţionarului medical şi de factorii de risc specifici instituţiei. 

Specificul unităţilor de terapie intensivă şi reanimare constă în concentrarea într-un spaţiu limitat a pacienţilor cu stări grave, cât şi a 

lucrătorilor medicali, utilizarea masivă a metodelor invazive de diagnostic şi tratament, cât şi gradul înalt de imunodeficienţă a 

pacienţilor. Din aceste considerente pacienţii unităților de terapie intensivă aparţin la grupul cu risc sporit de contractare si 

dezvoltare a infectiilor nosocomiale . Conform unor studi recente în staţionarele de terapie intensivă circa 45% - 60% din pacienţi 

fac o formă sau alta de infecţie nosocomială depăşind ca atare de 23,8 ori incidenţa printre pacienţii altor staţionare, letalitatea 

atingând 34 - 48% din rândul pacienţilor cu IN. Dezvoltarea pneumoniilor nosocomiale, de exemplu, conduce la prelungirea duratei 

de tratament în secţia de terapie intensivă cu 10,3 zile şi aflarea pacienţilor în aceste secţii până la 12,2 zile. În staţionarele din 

Republica Moldova nu este cunoscută incidenţa reală prin IN în secţiile de terapie intensivă şi reanimare. Un element important este 

sporirea semnificativă a microorganismelor de gen Acinetobacter şi Staphylococcus meticilin-rezistent în dezvoltareÎa formelor 

clinice grave de IN, cât şi capacitatea acestor microorganisme de a obţine în timp rapid rezistenţă la antibioticele uzuale. In anul 

2017 OMS a inclus Acinetobacter baumanii în grupul critic al patogenilor rezistente la antibiotice, iar letalitatea în IN cauzate de 

Acinetobacter constituie de la 19% până la 54%. În rezultatul unor studii efectuate recent în Republica Moldova (5, 7), pe modelul 

spitalelor mari multiprofil s-a constatat că 17,8% din tulpinile de Acinetobacter spp şi 15,20 % din tulpinile de Staphylococcus 

meticilin-rezistent au fost izolate de la pacienţii aflaţi la tratament în secţiile de terapie intensivă şi reanimare, fapt ce demonstrează 

suplimentar situaţia epidemiogenă nefavorabilă la zi în aceste staţionare. Din totalul de tulpini de Acinetobacter, Pseudomonas şi 

Staphylococcus meticilin-rezistent, izolate de la pacienţii cu infecţii nosocomiale septico-purulente in staţionarele multiprofil, 95,78%, 

78,96% şi 92,54%, respectiv, au manifestat polirezistenţă la antibiotice, fapt ce constituie un ipediment serios in tratamentul acestor 

pacienţi. Formarea subpopulaţiilor de bacterii rezistente la antibiotice şi dezinfectante impune şi necesitatea studierii condiţiilor, 

gradului şi evoluţiei acestui fenomen în unităţile de terapie intensivă şi reanimare, în care consumul de preparate antibacteriene 

este  semnifictiv, iar încrederea în antibiotice ca în „glontele mag” este la ordinea zilei. Reieşind din aceste considerente o problemă 

actuală la zi constituie căutarea de preparate antibacteriene noi, inofensive, cu acţiune pronunţată faţă de bacteriile rezistente, cu 

durată de acţiune stabilă, prolongată, care ar contribui la prevenirea şi tratamentul eficace al IN, inclusiv al pneumoniilor asociate 

ventilaţiei artificiale cât şi a infecţiilor cateter-asociate cu formarea biofilmelor, atât de frecvente la pacienţii supuşi terapiei intensive. 

Conform unor studii infecţiile cateter-asociate ocupă locul trei printre IN şi primul loc ca cauză a bacteremiilor. Studiul se prevede de 

a fi multicentric, în care vor fi incluse mai multe unități de terapie intensivă şi reanimare de diferit profil: („Chirurgie generală”, 

„Chirurgie septică”, „Chirurgie cardiovasculară”, „Chirurgie toracică”, „Transplant”, „Politrauma”, „Malformaţii cardio-congenitale”, 

„Terapeutic”).

 Prisacari Viorel

Explorarea infecțiilor nosocomiale în 

unitățile de terapie intensivă. 

Elaborarea preparatelor 

antibacteriene noi.

NOSOCOMIALEUTI20.80009.8007.055 23-PS din 03.01.2020
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Managementul politraumei: Programul 

național de acordare a asistenței 

medicale specializate pacienților 

politraumatizați în RM

Managementul politraumei: Programul naţional de acordare a asistenţei medicale specializate pacienţilor politraumatizaţi în 

Republica Moldova” – un program de cercetare științifico-practică complexă, este îndreptată spre soluționarea problemelor 

organizatorice, de perfecţionarea şi eficientizarea acordării asistenţei medicale specializate la pacienți politraumatizați. Această 

cercetare va permite obtinerea noilor cunoștințe și manevre practice pentru sporirea eficienței acordarii asistenţei medicale 

specializate, diminuarea letalității, invalidităţii și micşorarea timpului de tratament al pacienților politraumatizați în stări critice.Vor fi 

elaborate, imbunatățite și introduse în practica medicală tehnologii știintifico-organizatorice de acordare a ajutorului medical în 

cadrul transportării intraspitaliceşti a pacientilor care se afla în stări critice, metode de diagnostic si tratament, profilaxia 

complicațiilor. Anual în Republica Moldova sunt înregistrate aproximativ 2300 de traume. Crește numărul traumelor grave, celor 

asociate și multiple. În Republica Moldova anual au loc accidente rutiere grave în care sunt traumatizați mai mult de 3000 persoane 

și decedează 273-350 persoane (apr.10%) . Majoritatea traumatizaţilor sunt spitalizate în stări critice, pentru care sunt caracteristice 

afectarea organelor și sistemelor vitale ale organismului, cardio-circulator și respirator, ce necesită restabilire urgentă. În spitale 

rurale şi raionale personalul medical nu are cunoştinţe necesare despre politraumatisme. Conform datelor literaturii, diminuarea 

letalității posttraumatice în țările dezvoltate este în concordanță cu deschiderea centrelor clinice dotate undunt admişi toţi pacienţi 

politraumatizaţi, cursuri suplimentare și instruirea permanentă a cadrelor medicale. Conform comitetului englez de trauma, în clinica 

de „Politraumă" trebuie să fie tratați toți pacienții cu traumatisme grave, pentru a menține nivelul calificării personalului și astfel 

aceste clinici activează de 3-5 ori mai efectiv decît cele care se ocupă doar cu tratamentul traumelor izolate sau asociate. În cadrul 

concentrării specialiștilor de diferite profile, ce cunosc tratamentul pacienții cu politraumatism din momentul spitalizării pînă la 

reabilitare și dotării clinica devine cel mai prielnic loc pentru tratamentul pacienților grav traumatizați, ce se află în stării critice. 

Prioritară rămîne întrebarea, cine și unde tratează pacienții politraumatizați, din momentul spitalizării pînă la reabilitare, pregatirea 

medicului traumatolog specialist în stări critice și elaborarea programelor de pregătire a acestor specialiști, algoritmul 

managementului pacienților politraumatizați pe etape.

Kusturov Vladimir
Institutul de 

Medicină Urgentă

Maladiile 
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04/1-PS din 03.01.2020

Partener ANSP:

04/2-PS din 03.01.2020

20.80009.8007.08 ICREM

Impactul imunizării asupra morbidității 

și mortalității copiilor prin boli 

respiratorii în RM

În anii 2012-2013 în Programul Național de Imunizări în Republica Moldova au fost introduse vaccinurile polivalente împotriva H. 

influenzae tip B și Str. Pneumoniae, în pofida acestui faptul maladiile sistemului respirator continuă să ocupe locul 3 în structura 

mortalității infantile și a copiilor cu vârsta sub 5 ani. Totodată, Organizația Mondială a Sănătății recomandă evaluarea impactului 

implementării vaccinelor PCV sau HibCV după 1-3-5 ani (PIE – Post-Introduction Evaluation). Pentru prima dată în Republica 

Moldova, se planificată realizarea unui studiu epidemiologic combinat al impactul imunizării asupra morbidităţii şi mortalităţii copiilor 

prin boli respiratorii, utilizând metodologia propusă de OMS. Studiul caz-control va include 2000 copii cu vârste cuprinse între 0-5 

ani. Utilizând metode microbiologice moderne, va fi determinat rolul serotipurilor vaccinului în pneumonia comunitară acută la copiii 

cu vârsta sub 5 ani, va fi determinată sensibilitatea tulpinilor izolate la antibiotice. De asemenea, vor fi identificați factorii de risc și 

barierele în obţinerea resultatelor scontate a realizării Programului Național de Imunizare și vor fi estimate beneficiile economice al 

implementării programului de vaccinarea cu Hib şi PVC13 a copiilor în Republica Moldova. Rezultatele cercetării vor servi ca bază 

teoretică pentru elaborarea recomandărilor privind îmbunătățirea Protocoalelor clinice de diagnostic și tratament a Pneumoniei 

comunitare la copii, pentru optimizarea implementării Programului Național de Imunizare pentru anii 2021-2025, pentru elaborarea și 

implementarea Strategiei naționale de combatere a fenomenului de rezistenţă antimicrobiană, cît și pentru utilizarea mai rațională a 

bugetului sistemului ocrotirii sănătății. Implementarea rezultatelor cercetărilor și elaborărilor științifice în practica medicală 

(optimizarea Protocoalelor Clinice Naționale, publicații, conferințe științifice și practice, seminare etc.) va contribui la creșterea 

nivelului profesional al lucrătorilor medicali, la reducerea cazurilor de antibioterapie nejustificată la copii, combatere a fenomenului 

de antibioticorezistență și, ca urmare, îmbunătățirea calității serviciilor medicale oferite copiilor. Acest studiu va convinge societatea 

despre beneficiile și siguranța ridicată a vaccinurilor, oferind contraargumente pentru „teoriile anti-vaccin”. În fine, toate acestea vor 

contribui la diminuarea morbidității și mortalității copiilor în Republica Moldova prin maladii respiratorii acute.

 Oster Marina
Institutul ”Mamei 

și Copilului”
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19/1-PS din 03.01.2020

Partener  USMF:

19/2-PS din 03.01.2020

20.80009.8007.09 REZAMBG

Studierea rezistenței bacililor 

gramnegativi la antimicrobiene în 

vederea fortificării sistemului național 

de supravegherea și control al bolilor 

transmisibile

Rezistența la antimicrobiene (RAM) reprezintă una din cele mai grave amenințări pentru sănătatea publică și siguranța pacienților la 

nivel global, regional și național generând costuri ridicate de asistenţă medicală, eşecuri de tratament şi decese. Patologiile 

infecțioase, cauzate de bacili gramnegativi (BGN) multi-rezistenți sunt provocări majore în medicină, cauzând atât infecții asociate 

asistenţei medicale, cât și comunitare cu o rată sporită a complicaţiilor şi letalităţii. Actualmente, sistemul național de supraveghere 

RAM nu dispune de date standardizate bazate pe dovezi științifice privind pattern-urile de antibiorezistenţă a BGN. În scopul 

elucidării situaţiei reale privind prevalența acestor microorganisme este necesar realizarea unor astfel de studii. Scopul cercetării 

constă în studierea rezistenței BGN la antimicrobiene cu fortificarea sistemului național de supraveghere şi control al bolilor 

transmisibile. În realizarea scopului au fost trasate obiective care prevăd determinarea pattern-urilor de rezistență la antimicrobiene 

și caracterizarea moleculară a tulpinilor producătore de betalactamaze cu spectru extins (BLSE) și carbapenemaze; studierea 

apariției și răspândirii în mediul înconjurător a genelor de rezistență la populația de microorganisme; evaluarea rezultatelor cercetării 

și elaborarea măsurilor coerente şi eficiente de control a bolilor transmisibile. Metodele de cercetare includ analiza epidemiologică; 

investigări  icrobiologice cu aplicarea metodelor clasice şi tehnicilor de biologie moleculară; statistică. În rezultatul studiului va fi 

stabilită prevalența BGN multi-rezistenți și evidențiate genotipurile și grupurile filogenetice a tulpinilor circulante pe teritoriul țării. 

Rezultate studiului vor reprezenta o justificare științifică la elaborarea măsurilor coerente şi eficiente de profilaxie, prevenire și 

control a bolilor transmisibile cauzate de BGN multi-rezistenți.

 Burduniuc Olga

Agenția Națională 

pentru Sănătate 

Publică

Supravegherea 

epidemiologică - 

măsuri de control 

și răspuns, 

diagnostic și 

tratament al bolilor 

transmisibile



10 11-PS din 03.01.2020 20.80009.8007.10 NSTEMI

Evaluarea markerilor instrumentali și 

biochimici în managementul 

pacienților cu infarct miocardic acut 

fără elevare de segment ST, precum 

și în aprecierea gradului de afectare 

coronariană microvasculară

Conform datelor OMS Republica Moldova se află pe unul dintre primele locuri în lume după morbiditate şi letalitate prin complicaţiile 

cirozei hepatice. Ciroza hepatică avansată prin complicaţiile sale potenţial letale (hemoragiile profuse variceale esofago-gastrice, 

ascit-peritonita spontană bacteriană cu sepsis și sindrom hepato-renal ireversibil, encefalopatia portosistemică progresantă în comă 

hepatică) prezintă o problemă medicală extrem de dificilă. și nu are soluții bine definite pînă în present. Nu sunt încă cunoscute 

unele laturi ale patogeniei acestor complicațiie fatale, din care cauză conduita medico-chirurgicală a acestor pacienți gravi este greu 

de ajustat recomandațiilor multiplelor ghiduri din domeniu, deseori controversate. Primordial diagnosticul oportun are o importanţă 

deosebită în prognoza bolnavului cirotic, oferindu-i şansa la

supravieţuire. Elucidarea mecanismelor evolutive ale complicațiilor majore ale cirozei hepatice ar permite elaborarea unor noi 

metode de tratament miniminvaziv laparo-endoscopic și endovascular patogenetic argumentate, care vor permite reducerea 

mortalității și ameliorarea calității vieții acestor pacienți gravi. Altă problemă importantă constituie managementul chirurgical al 

carcinomului hepatocelular evoluat pe fundal de ciroză, fapt ce necesită perfecţionarea intervențiilor endovasculare și elaborarea 

unor noi metode de abordare combinață laparoscopică și endovasculară axate pe distrucția tumorală maximală şi reabilitarea 

efectivă a pacienţilor cirotici. Scopul proiectului: elaborarea metodelor noi patogenetic argumentate de tratament complex 

miniminvaziv laparo-endoscopic și endovascular al pacienților cu complicații potențial letale ale cirozei hepatice. Obiectivele trasate: 

Studierea dereglărilor circulației sanguine splanhnice, porto-hepatice, limfocirculației transperitoneale și

centrale în patogeneza complicațiilor potențial letale ale cirozei hepatice. Specificarea factorilor precipitanți și elaborarea criteriilor 

obiective de diagnostic precoce al complicaţiilor potenţial letale ale cirozei hepatice avansate. Elaborarea metodelor noi și 

perfecționarea hemostazei endoscopice și endovasculare a hemoragiilor variceale esofago-gastrice. Tehnologii noi în tratamentul 

chirurgical miniminvaziv laparoscopic al peritonitei spontane bacteriene; perfecţionarea metodelor de corecţie chirurgicală a ascitei 

refractare ca formă obscură a ascit-peritonitei spontane latente prin intervenții simultane de decompresie cervicală a ductului limfatic 

thoracic și sanare laparoscopică cu lavaj peritoneal fractionar postoperator. Perfecționarea metodelor de detoxifiere extracorporeală 

prin drenarea externă a ductului thoracic cu limfosorbție la pacienții critici în comă hepatică. Elaborarea tehnologiei noi de tratament 

combinat al carcinomului hepatocelular prin abord simultan laparoscopic și endovascular Perfecționarea și optimizarea conduitei 

medico-chirurgicale în sindromul colestatic şi litiaza biliară la pacienţii cu ciroză hepatică avansată.  Rezultatele preconizate vor 

prezenta noutate științifică prin specificarea mecanismelor patogenetice ale complicaţiilor potențial letale ale cirozei hepatice, 

perfecţionarea tehnologiilor şi elaborarea metodelor noi patogenetic argumentate de profilactică, diagnostic precoce şi de tratament 

chirurgical miniminvaziv.Tehnologiile și metodele elaborate vor fi brevetate (8-10) și implimentate în clinicile autohtone și peste 

hotare în bază de acorduri bilaterale.

 Popovici Mihail
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Cardiologie

Maladiile 
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11 25-PS din 03.01.2020 20.80009.8007.11 GRAPACT

Patologia chirurgicală și trauma la 

gravide șipostpartum: optimizarea 

strategiei managimentului în 

diagnostic și tratament

Proiectul ”Patologia chirurgicală și trauma la gravide și postpartum: optimizarea strategiei managimentului în diagnostic și

tratament” prezintă un program ştiinţifico-practic complex îndreptat spre soluţionarea problemelor actuale şi stringente în

domeniul maladiilor chirurgicale şi traumatismelor la gravide și în perioada de lăuzie. În baza cercetării multidisciplinare a

evoluţiei patologiei chirurgicale şi traumei, la gravide și lăuze, ce presupune standardizarea diagnosticului şi tratamentului,

cu minimalizarea numărul complicațiilor potențiale materne și a fătului. Realizarea proiectului propus prezintă valoare

teoretico-fundamentală şi practică pentru ştiinţa medicală şi sistemul ocrotirii sănătăţii din Republica Moldova. Rezultatele

scontate reprezintă un salt valoros în ştiinţa medicală autohtonă şi internaţională.

 Mișin Igor
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12 17-PS din 03.01.2020 20.80009.8007.12 SPONDART

Epidemiologia, factorii de risc, 

diagnosticul precoce, evoluția, 

particularitățile de tratament și metode 

de profilaxie a spondiloartritelor 

seronegative în RM 

Problema spondiloartritelor (SpA) este o problemă strategică a medicinii clinice moderne. Această problemă se caracterizează prin 

incidența și prevalența crescută a acestor maladii, afectarea preponderentă a pacienților tineri, apți de muncă, cauzând scăderea 

calității vieții, dizabilitate precoce. Helmick C. și colab. au raportat în 2008 că până la 21% din adulții din SUA au simptome sau 

diagnostic de (SpA), pentru ca deja în 2010 Centrul pentru controlul și profilaxia maladiilor din Statele Unite să raporteze o incidență 

de aproape 23%. Din aceștia 47,8% au avut vârsta cuprinsă între 18 și 44 ani. În 2010 sistemul medical din Statele Unite a cheltuit 

112.4 miliarde de dolari pentru tratamentul și recuperarea pacienților cu SpA, costuri ce pot fi considerabil reduse printr-un 

diagnostic și tratament precoce, și o profilaxie adecvată. În ciuda ponderii uriașe a SpA în structura morbidității, nu există nici un 

studiu din Republica Moldova în ceea ce privește factorii de risc caracteristici pentru țara noastră, nu se cunoaște care este evoluția 

în dependență de zona geografică, vârsta, sexul pacientului. Nu se cunoaște care sunt comorbiditățile acestor pacienți și influența 

acestora asupra cursului patologiei osteo-articulare. Importanța factorilor infecțioși în declanșarea SpA este dovedită, dar neclară: 

diferiți virusuri, fungi sau infecții parazitate și, desigur dereglarea microbiomului intestinal cu infecții urinare – joacă un rol primordial 

în declanșarea bolii. Ponderea înaltă al acestor infecții printre populația Republicii Moldova poate fi un factor valoros pentru 

incidența înaltă al SpA. Pe de altă parte – dereglarea statutului metabolic a țesutului osos indusă de SpA sau premergătoare bolii la 

fel agravează evoluția și crește semnificativ invalidizarea. Acest studiu v-a include cercetarea unui lot de 900 paciențti din diferite 

zone ale țării noastre conform unui program elaborat de noi si conform criteriilor EULAR. Aceste date vor sta la baza formării unui 

registru național al SpA, care va permite stabilirea incidenței maladiilor, a factorilor de risc, a vârstei, sexului pacienților afectați, 

statutului articular și imunopatologic, a comorbidităților. Rezultatele acestui studiu vor da posibilitate de a aprofunda cunoștințele în 

ceea ce privește mecanismele patogenetice ale SpA prin influența factorilor infecțioși, dereglarea microbiomului și a statutului 

musculo-osteo-articular. Concomitent aceste date vor sta la baza elaborării Programului național de combatere a SpA și elaborarea 

ghidurilor.

Groppa Liliana
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13 26-PS din 03.01.2020 20.80009.8007.13 AMPID

Elaborarea metodelor inedite de 

diagnostic precoce al maladiilor 

imunodeficitare in baza studiului 

clinico-imunologic și molecular – 

genetic al pacienților cu suspecție la 

imunodeficiențe primare.

Maladiile imunodeficitare (MID) definesc incidența și prevalența ascendentă a patologiei acute și cronice la copii și adulți, iar 

variabilitatea majoră a defectelor imune cu imunodeficiențe structurale și funcționale acompaniate de mutații sau aberații 

cromozomiale complică mult diagnosticul și selecția metodelor de remediere. Aceste maladii au devenit realmente o problemă 

majoră pentru medicina publică și o provocare pentru studiile științifice de domeniu. În Moldova investigațiile științifice avizate și 

centrate pe acest subiect au debutat în anul 2015 printr-un proiect științific în cadrul USMF ”Nicolae Testemițanu”, care a finalizat cu 

elaborarea unui concept unic de diagnostic și tratament al pacienților cu MID. Rezultatele procesului de selecție și investigare 

complexă care a încadrat 682 pacienți au servit drept temei pentru elaborarea Protocolului Clinic Național (PCN –336) și celui 

standardizat pentru medicii de familie și punerea în valoare a rezultatelor științifice, inclusiv prin editarea a 2 monografii, 2 manuale, 

4 materiale metodice, 6 articole (3 cu IF), 19 rezumate (8 cu IF), participarea cu rapoarte la 35 foruri internaționale și naționale. 

Esența cercetărilor desfășurate s-a reflectat și promovat in cadrul unui studiu disertațional de doctor habilitat și a unei teze de doctor 

în științe medicale. În continuarea celor elucidate ne preconizăm realizarea unui studiu complex, scopul și obiectivele noului proiect 

de cercetare fiind centrate pe elaborarea unor manopere și procedee inedite de diagnostic operativ și timpuriu, inclusiv de screening 

al MID, precum și implementarea acestora în activitatea instituțiilor medicale. Va fi elaborat și implementat un program științific 

argumentat - ”Registrul Național al maladiilor imunodeficitare primare”. Lucrările la acest capitol vor finaliza cu elaborarea a unor 

metode noi, necostisitoare și de productivitate înaltă prin aprecierea cantitativă a moleculelor ADN TREC/KREC, definirea indicilor 

de referință pentru valorile TREC/KREC și a indicilor imunogramei la persoanele aparent sănătoase. Pentru realizarea obiectivelor 

trasate vor fi utilizate metode de screening și tehnologii inovaționale performante de diagnostic imunologic și molecular-genetic ( 

flaucitometria de flux, imunoturbometria, ELISA, RPL, SSCP etc.). Rezultatele obținute vor contribui la descifrarea frecvenței și 

structurii MID, la optimizarea diagnosticului precoce, a imunoterapiei și imunoreabilitării pacienților.

 Andrieș Lucia
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27/1-PS din 03.01.2020

Partener

 Inst. de 

Ftiziopneumologie "Chiril 

Draganiuc":

27/2-PS din 03.01.2020

20.80009.8007.14 CCFESA

Cercetări complexe de elaborare a 

noilor produse farmaceutice 

antiinfecțioase autohtone pentru 

optimizarea farmacoterapiei 

afecțiunilor stomatologice, 

orofaringiene și auriculare

Deoarece rezistența majorității agenților patogeni este într-o creștere îngrijorătoare, descoperirea de noi medicamente 

antiinfecțioase, optimizarea utilizării celor aflate în terapie și dezvoltarea de noi strategii terapeutice, constituie o preocupare 

constantă la nivel mondial [1, 11]. Boala parodontală reprezintă un termen general pentru mai multe entități nozologice, care în urma 

proceselor infecțioase acute sau cronice afectează toate grupurile de vârstă ale populației, prin urmare, reprezintă o problemă 

majoră de sănătate [12]. Circa 1,5%–4% din populaţia Terrei suferă de diferite forme ale otitei medii cronice. Cel puţin 30% din 

populaţie măcar o dată în viaţă a suferit de puseu de otită medie acută. Totodată, circa 46% din infecțiile bacteriene auriculare sunt 

associate și cu infecții fungice, de cele mai multe ori rezistente, cauzând frecvent dezvoltarea surdității [13]. Problema rezistenţei 

multiple la medicamente poate fi ameliorată prin obținerea de noi substanțe antiinfecțioase cu mecanisme noi de combatere a 

rezistenței [14]. Deoarece pacienții imunosupresați necesită frecvent atât terapie antifungică cât și antibacteriană, alegerea 

modelului de cea mai bună combinație între fluoroquinolone, un agent antifungic și un produs natural ar putea îmbunătăți potențial 

rezultatul tratamentului unui pacient cu infecții simultane, inclusiv și prin asigurarea sinergismului de acţiune [2]. O sursă de materie 

primă de perspectivă pentru obţinerea unor noi fitopreparate antiinfecțioase și otoprotectoare sunt speciile din g. Solidago. În baza 

saponozidelor triterpenice deacilate acestea prezintă o activitate pronunțată împotriva mai multor specii de fungi responsabili de 

apariția otomicozelor și candidozelor orale, iar prezența unui spectru bogat de compuși fenolici la sp. Solidago virgaurea asigură 

acțiune antiinfecțioasă și antiinflamatoare pronunțată în maladii otice. Totodată, produsele extractive din Solidago ar putea fi utilizate 

cu succes în tratamentul mai multor forme de surditate [6, 10]. Speciile genului Monarda sunt plante aromatice, care posedă acţiune 

antimicrobiană pronunţată datorită prezenţei compușilor fenolici în componenţa uleiului volatil. Totodată, monarda prezintă unicul 

gen din familia Lamiaceae, care poate produce cantităţi considerabile de timochinonă – substanţă cu acţiune antimicotică. Faptul dat 

presupune posibilitatea de a înlocui antibioticele tradiţional utilizate în tratamentul bolilor infecţioase, și în particular a afecţiunilor 

cavităţii bucale, cu produse noi obţinute din această sursă [17- 20]. Scopul proiectului propus constă în obținerea prin sinteză a unui 

compus nou antifungic derivat de viniltriazol; dezvoltarea unei combinații antibacteriene și antifungice originale de ciprofloxacină, 

econazol și ulei volatil de busuioc în baza sinergizmului de acțiune și elaborarea pe bază produselor extractive din monardă și 

solidago a preparatelor stomatologice, orofaringiene și auriculare. Realizarea sarcinilor puse va permite implementarea în practica 

stomatologică și otorinolaringologică a noilor produse farmaceutice inofensive și eficiente pe baza substanţelor active obţinute din 

materia primă autohtonă, și, ca rezultat, înlocuirea, cel puţin parţială, a antibioticelor în schemele clasice de tratament a infecțiilor 

parodontale, orofaringiene și auriculare. Totodată va fi elaborată o metodologie nouă de conlucrare multidisciplinară într-o echipă de 

cercetare pentru elaborarea de noi medicamente.

Valica Vladimir
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15 20-PS din 03.01.2020 20.80009.8007.15 HEVAS

Seroprevalența hepatitei virale E 

separat și în asociere cu hepatitele 

A,B,C cu optimizarea măsurilor de 

control și răspuns

În structura morbidităţii infecţioase umane creşte ponderea infecţiilor virale, care în ultimele decenii a atins nivelul de circa până la 

80%. O parte din acestea sunt infecții hemotransmisibile cum ar fi hepatitele virale B și C și mai nou hepatita virală E, riscul 

transmiterii lor persistă în ciuda progreselor făcute în domeniul detectării și combaterii lor. În acest context un deosebit interes 

ştiinţifico-practic prezintă rezultatele realizării unui studiu privind identificarea markerilor hepatitei virale E separat şi în asociere cu 

hepatitele virale A, B și C la contingentele cu risc sporit de infectare şi la donatorii de sânge, dar și a genotipurilor circulante ale 

virusului hepatitic E. De asemenea un interes reprezintă studierea particularităţilor epidemiologice ale hepatitei virale E actualmente 

practic nestudiată la nivel naţional. În plan naţional asocierea patologiilor nominalizate a fost studiată insuficient, în special ceea ce 

ţine de dinamica procesului epidemic al hepatitelor virale, repartizarea teritorială, spectrul contingentelor de populaţie infectată, 

vârstă, incidenţa, factori de risc asociaţi în transmiterea virusurilor hepatitici. Scopul şi obiectivele proiectului propus totalmente se 

încadrează în compartimentul „Cercetare ştiinţifică” a Programului naţional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 

2017-2021. Pentru determinarea seroprevalenței la persoanele din grupurile expuse va fi realizat un studiu sero-epidemiologic 

transversal, care va include în total un eșantion de 1905 subiecți. Pentru determinarea riscului de infectare la persoanele expuse va 

fi realizat un studiu epidemiologic caz-control cu loturile martor și de control a câte 155 subiecți. La fel și pentru stabilirea riscului de 

transmitere prin transfuzii de sânge vor fi investigate loturi de donatori primari de sânge: HVE-105, HVB-526, HVC-303, cu 

determinarea RR, OR etc. Rezultatele cercetărilor dedicate studierii identificării markerilor hepatitei virale E separat şi în asociere cu 

hepatitele virale A, B și C la contingentele cu risc sporit de infectare şi la donatorii de sânge vor sta la baza elaborării unui nou 

Program naţional de combatere a hepatitelor virale şi la reactualizarea unor poziţii ale Programului naţional privind securitatea 

transfuzională în contextul exigenţelor CE, OMS, ECDC şi CDC. De asemenea studiul efectuat v-a reduce ponderea hepatitelor 

virale de etiologie nedeterminată.
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Implementarea unei metode 

chirurgicale în tratamentul laucomului 

cu implantarea șuntului cu supapă 

elaborat 

Glaucomul reprezintă un grup de afecţiuni caracterizate prin distrugerea progresivă a fibrelor nervului optic, responsabil de 

transmiterea informaţiilor de la ochi la creier, producând astfel îngustarea treptată a câmpului vizual şi, în final, provocând deseori 

orbirea. Fiind o afecţiune cu o evoluţie asimptomatică de lungâ durată, cu pierderi ireversibile ale funcţiilor vizuale şi cu costuri 

importante, necesită o atenţie sporită permanentă. În prezent, în lume circa 80 000 - 100 000 000 de oameni sunt diagnosticați cu 

glaucom. Anual, numărul lor creşte cu circa 600 000 de cazuri noi, iar circa 5 000 000 de oameni au orbit din cauza glaucomului. Se 

presupune că 50% din populaţia de pe glob nu au măsurat niciodată presiunea intraoculară. În Republica Moldova, aproape 10 000 

de persoane sunt diagnosticate cu glaucom. Dintre toate persoanele ce suferă de glaucom, fiecare a doua deţine un grad sever de 

dizabilitate. În lume, în fiecare minut, glaucomul provoacă orbirea unei persoane. Glaucomul constituie o problemă de sănătate 

publică la nivel mondial. Glaucomul este o boală ce atacă “din umbră” (în stadiile iniţiale fără acuze sau simptome), iar pacientul află 

despre boală când deja 40% din nervul optic este afectat. Sunt afectate preponderent persoanele după 40 ani (3%) şi, în special, 

persoanele vârstnice (10-14%). Anume această afecţiune continuă să fie o patologie dominantă în dezvoltarea orbirii ireversibile în 

rîndul populaţiei. Reieşind din datele Biroului Naţional de Statistică, la momentul actual în RM locuiesc 3.547.539 persoane, dintre 

care bărbaţi-1.705.351, femei - 1.842.188. Populaţia cu vârsta peste 40 de ani reprezintă - 1.477.648, dintre ei bărbaţi - 649.953 

(44%), femei - 827.695 (56%). În Europa de Vest şi SUA pe larg sunt utilizate metode chirurgicale de tratament a glaucomului cu 

implantare de supapă antiglaucomatoasă sau de şunt. În prezent aceste metode sunt considerate cele mai efective. Unul din 

dezavantajele supapei antiglaucomatoase rămâne a fi costului înalt. La Catedra de Oftalmologie a fost inclus în cercetare pe 

animale şuntul cu supapă antiglaucomatoasă cu scopul optimizării tratamentului chirurgical al glaucomului. Producerea autohtonă a 

şuntului cu supapă antiglaucomatoasă ar conduce la noi oportunități de tratament al pacienților cu glaucom.
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Optimizarea conduitei diagnostico-

curative în dezabilitățile funcționale 

pereniale la copii operați pentru 

malformații colorecto-anale, perineale 

și a axului neural spinal

Problema diagnosticului și tratamentului dizabilităților funcționale pelviene (encopreza, enureza, atonia neurogenă a vezicii urinare, 

dismotilitatea colonică etc.) la copiii operați pentru malformații colo-recto-anale, perineale și a axului neural spinal rămâne actuală. În 

prezent este recunoscut faptul că, în pofida calității avansate a tehnicelor reconstructiv-plastice de corecție, ponderea dizabilităților 

funcționale pelviene în perioada postoperatorie este înaltă. Conform datelor de literatură frecvența dezbilităților funcționale 

postoperatorii pendulează între 40-70% din cazuri. Trebuie de menționat că la etapa actuală nu sunt elaborate algoritme diagnostico-

curative clare, ce ar reglementa acțiunile de recuperare și ar diviza loturile de pacienți cu aspect curativ conservativ de cei ce 

necesită corecție chirurgicală reconstructiv-plastică. Ca rezultat se retardează tratamentul specializat individual adaptat, ce duce la 

dezvoltarea modificărilor organice secundare, încetinirea reechilibrării fizice, instalarea fondalului psihoemoțional negativ cu 

dificultăți în adaptarea socială a pacienților. Scopul acestui proiect este ameliorarea rezultatelor tratamentului medico-chirurgical în 

malformațiile congenitale colo-recto-anale, perineale și a axului neuronal spinal, orientate spre reducerea ratei dizabilităților 

funcționale pelviene și imbunătățirea calității vieții pacienților Obiectivele studiului vizează aprecierea prospectivă și retrospectivă a 

criteriilor clinice, paraclinice, anatomotopografice și de vârstă în selectarea modalității curative postoperatorii optime la copiii operați 

pentru malformații congenitale colo-recto-anale, perineale și a axului neuronal spinal. Metodele utilizate în studiu: evaluarea clinico-

paraclinică generală, imagistica radiologică, testarea neurofiziologică și histomorfologică. Studiul preconizat va permite evidențierea 

criteriilor clinico-paraclinice de categorizare a tipurilor de disfucție pelviană cu divizarea lotului de pacienți pentru tratament 

recuperator conservativ de cei ce necesită tratament reconstructivplastic de etap. Aceste criterii vor sta la baza programelor de 

recuperare funcțională individuală, raportată la tipul de disfuncție pelviană și vor argumenta varianta de corecție reconstructiv-

plastică. Implimentarea diferențiată individual adaptată a tratamentului de recuperare funcțională va permite diminuarea ratei și 

severității dizabilităților funcționale, reducerea duratei perioadei de recuperare postoperatorie și va favoriza integrarea socială cu 

îmbunătățirea calității vieții acestui contingent de pacienți.
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Dereglarea sarcinii la termen mic pentru societate este un deziderat de importanță majoră printre problemele obstetricii 

contemporane, care de rând cu diminuarea natalității, sporirea numărului de avorturi în perioada precoce, boala abortivă, această 

patologie reprezintă una din formele principale ale pierderii reproductive. Sarcina dereglata la termen mic este un concept patologic 

complex, evoluția careia este soldata cu stagnare sau cu diferite forme de avorturi la termen precoce, până la 12 săptămâni de 

gestație, ce este un eșec al evoluției sarcinii. Conform datelor de literatură, dereglarea sarcinii perioadei precoce, evoluată în 

sarcină stagnată, variază în limitele de la 10% la 15% [7]. Cu referire la frecvența avorturilor spontane în Republica Moldova, în 

baza datelor Serviciului Statistic al IMSP IMșiC, se atestă o incidență medie de 11,65%, cota majoră fiind atinsă în prima jumătate a 

anului 2019 (14,6%). Literatura de specialitate indică o multitudine de factori declanșatori în eșecul sarcinii, care posedă un rol etio-

patogenetic complex, uneori și contradictoriu. Majoritatea cercetărilor pe parcursul anilor au studiat factorii biologici și sociali cum ar 

fi: profilul genetic aberațional [3,6], profilul imunologic [1,2,11], vârsta [7], maladii somatice [12], anamneza obstetricală complicată 

[14] etc., factori sociali cum ar fi: clasa socială, profesia, efectul nociv al substanțelor toxice etc. [9]. Un șir de cercetări sunt axate 

pe rolul trombofiliei ereditare în anomaliile constituționale sau dobândite ale mecanismelor hemostazei la nivelul patului vascular 

utero-placentar [10], pe când alți cercetători indică rolul disfuncției endoteliale în perioada de implantare a blastocistului și 

placentogeneza la nivelul interfeței uteroplacentare, cu dereglarea vasculogenezei și angiogenezei precoce [5,8,13]. Un rol nu mai 

puțin de important se atribuie pierderilor precoce în cazul maladiei trofoblastice gestaționale și anume molei hidatiforme cu o 

incidență în de 1 la 1000 de sarcini, ce reprezintă o formă anormală a sarcinii în care conceptul nou format, non-viabil nu ajunge la 

termen. Actual mola hidatiformă ca unitate nozologică este grupată în trei forme de bază: alunițe hidatiforme, alunițe nemolare și 

concepțiile androgenetice/biparentale ale mozaicului cu aspecte histopatologice variabile-polimorfe [4]. Astfel, determinarea 

particularităților histopatologice distinctive în mola hidatiformă sunt importante pentru practica clinică și rămâne problematică, 

inclusiv, pentru patologi ginecologici cu experiență. Dereglarea etapei de placentație la stadiul timpuriu de dezvoltare a conceptului 

fetal contribuie la o perturbare majoră în sistemul utero-placento-fetal, urmată de instalarea placentopatiei precoce, cauza majoră în 

dereglarea evoluției sarcinii normale în termen precoce. Proiectul dat are ca scop studiul comparativ ale particularităților 

histopatologice în conceptul fetal în raport de statuturile germinativ-placentar și gestațional deciduo-endometrial în sarcinile 

dereglate la termen mic la gravidele cu avorturi spontane precoce. În acest context vor fi studiate cazurile cu avorturi spontane 

precoce, studiul retrospectiv pe parcursul anilor 2016-2018 în vederea determinării frecvenței patologiei date, estimării profilului 

patologic și situsurilor de cercetare în sistemul utero-placentar. Concomitent studiului efectuat în anului de referință se vor evalua 

particularitățile clinico-evolutive ale sarcinilor dereglate în termen precoce cu estimarea factorilor de risc în dezvoltarea avorturilor în 

termen mic. Prin aplicarea metodelor histologice de colorație (hematoxilinăeozină) și celor complementare (van Gieson cu 

picrofuxină, tricrom Masson) va fi studiat materialul biologic prelevat din avorturile precoce corespunzătoare statutul germinativ-

placentar și gestațional deciduo-endometrial întru determinarea specificității particularităților histopatologice din loturile de studiu 

(sarcini stagnate în evoluție și sarcini în evoluție) inclusiv, lotului de control, format din materialul biologic prelevat din sarcinile 

întrerupte la indicații sociale, de comun cu direcționarea materialului biologic pentru investigații prin imunohistochimie. Preconizăm 

evaluarea particularităților histopatologice în cadrul studiul comparativ al placentopatiilor precoce vis-a-vis de formele evolutive etio-

patogenetice și morfogenetice în dereglarea perioadei de placentație a placentogenezei precoce. Determinarea modificărilor 

gestaționale decidual-endometriale vis-a-vis de statutul germinativ-placentar și rolul lor în dereglarea sarcinii la termen mic în 

conceptul fetal. În cadrul acestui proiect intenţionăm să estimăm impactul factorilor moleculari proangiogenici vs antiangiogenici în 

angiogeneza precoce perioadei de placentație. Prin studierea factorilor proangiogenici (VEGFA) și receptorii săi (VEGFR1, 

VEGFR2), P1GF; Agp 1 și Ang 2 cu receptorii lor Tie 1 și 2 vs de factorii antiagiogenici (Flt 1, endoglin1/engl și CD105) vom 

determina rolul lor în formarea primară a vaselor sanguine în situsul germinativ-placentar. Concomitent, se va studia profilul 

proangiogenic și antiangiogenic în serul sanguin matern prin aplicarea anticorpilor solubili (serici) PGF, VEGF, sENG și sFlt1, prin 

compararea reciprocă a lor, cu determinarea axului patogenetic în dereglarea angiogenezei precoce. Concomitent se va stabili rolul 

axului patogenetic VEGF / PIGF și receptorilor săi în angiogeneza perioadei placentogenezei în descifrarea procesului de formare a 

vaselor. Prin investigații imunohistochimice cu markerii Collagen tip IV și Laminin va fi determinat stabilitatea membranei bazale în 

perioada precoce a vasculo-și angiogenezei la nivelul diferențierii vilozităților coriale (ord. I, II, III) inclusiv, în statutul gestațional 

uterin la nivelul vaselor spiralate modificate gestațional. Una din problemele atestate cu dificultăți de diagnostic se atribuie la mola 

hidatiformă, care în raport formele sale, manifestă un polimorfism histopatologic diferit. Astfel, prin aplicarea anticorpilor anti-p53 și 

anti-p57, de comun cu factorul de proliferare Ki67, tindem de a determina profilul fenotipic patologic și diferențierii subtipurilor molare 

cu accent asupra modificărilor histopatologice țintite, ce vor fi criterii veridice întru derularea activității ulterioare de diagnosticare în 

practica medicală. Prin analize imunohistochimice cu markerii anti-CD3, anti-CD4, anti-CD8, anti-CD20, plasma cell, anti-CD68, anti-

CD56 va fi determinat profilul patologic inflamator în situsurile germinativ-placentar și gestațional eciduoendometrial, care ne va da 

posibilitate de a elucida comparativ rolul lor în eșecul sarcinii. Rezultatele acestui proiect vor avea impact direct asupra strategiei 

contemporane de diagnostic şi prognostic în sarcinile dereglate la termen mic.

Abordarea morfologică prin metode 

convenționale, histo- și 
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profilului patologic a placentogenezei 

precoce în sarcini dereglate la termen 

mic
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Fenomenul dopajului juvenil la sportivi 

în abordarea bioetico-medicală

Activitatea sportivă contemporană este privită ca un fenomen complex, care implică atât componente de ordin fizic, cât şi o serie de 

aspecte medicale, juridice, etice și economice. În ultimul timp, sportul mondial este marcat de discuții aprinse

privind dopajul şi efectele acestuia, iar în Republica Moldova se atestă în ultima perioadă cazuri multiple de dopaj în rândul atleților 

de performanță, dar și în rândul tinerilor sportivi. Dopajul nu mai este considerat doar o acțiune unitară sau individuală a unui 

sportiv, ci s-a dezvoltat într-un fenomen periculos, cu consecințe dezastruoase pentru sportivi, antrenori, medici sau autorități. Se 

atestă o lipsă acută a specialiștilor în domeniul antidopingului . În aceste condiții, este importantă studierea acestui fenomen pentru 

elucidarea factorilor sociali, morali, educaționali care contribuie la perpetuarea practicii dopajului în rândul sportivilor moldoveni, a 

cunoștințelor și rolului personalului medical specializat în sănătatea sportivilor și inițierea unor elaborări metodice, legislative și 

normative care ulterior vor fi implementate în cadrul instituțiilor de profil (ANAD, instituții de învățământ, Comitetul Național Olimpic, 

etc.). Scopul proiectului constă în studiul fenomenului dopajului din aspect bioetico-medical, în vederea elucidării metodelor de 

prevenire și eradicare a dopajului în rândul tinerilor sportivi, având următoarele obiective: 1) Studierea aspectelor medicale și etice 

ale dopajului în literatura de specialitate; 2) Studierea practicilor și cunoștințelor în domeniul dopajului în rândul tinerilor sportivi, a 

personalului medical și didactic care activează în instituțiile de învățământ cu profil sportiv din republică; 3) Inițierea unor metode de 

prevenire și eradicare a fenomenului dopajului juvenil prin elaborarea recomandărilor metodice, legislative și normative pentru 

instituțiile abilitate și 4) Dezvoltarea specializării medicinei sportive în Republica Moldova. Cercetarea este una inovatoare, fiind 

primul proiect de cercetări științifice în cadrul programelor de stat pe această temă. Totodată este propusă o abordare 

interdisciplinară – studierea practicilor și efectelor dopajului asupra sănătății tinerilor sportivi și din perspectivă bioetică – studiul 

factorilor societali care favorizează dopajul, a cadrului etic, legal și medical al dopajului, astfel formulând noi perspective asupra 

metodelor de combatere și prevenire a acestor practici în rândul tinerei generații de sportivi.
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Integrarea diagnosticului, 

tratamentului și profilaxiei bolilor 

natransmisibile în continuitatea 

îngrijirilor materne și perinatale bazate 

pe ciclul vieții

Scopul: A contribui la reducerea poverii bolilor netransmisibile pentru sănătatea maternă și consecințele perinatale prin

optimizarea managementului medical în baza evidențelor științifice generate de studiul științific. Realizarea scopului propus se 

încadrează totalmente în activităţile de dezvoltare durabilă a Republicii Moldova și anume: micşorarea mortalităţii materne, a nou-

născuților și copiilor sub 5 ani și reducerea cu o treime a mortalității premature cauzate de BNT prin prevenire, tratare și promovarea 

sănătății mintale și a bunăstării. Se prevede realizarea următoarelor obiective de bază: 1. A stabili grupurile frecvente de boli 

netransmisibile (BNT) în perioada sarcinii (pe trimestre) și influența acestora asupra dezvoltării complicațiilor obstetricale, perinatale. 

2. A evalua contribuția determinanților sociali, factorilor comportamentali de risc, factorilor metabolici și asociațiilor acestora asupra 

dezvoltării sau agravării BNT în sarcină, precum și rezultatelor adverse obstetricale și perinatale și la copilul primului an de viață. 3. 

A studia aprofundat unele condiții netransmisibile prevenibile aferente nasterii premature, retardului de creștere intrauterină (RCIU) 

și al. asociate cu dizabilitatea,  morbiditatea și decesul cu fortificarea măsurilor de prevenție primară, secundară și terțiară. 4. A 

genera evidențe științifice pentru optimizarea managementului integrat și multidisciplinar al BNT în cadrul continuității îngrijirilor 

acordate mamei și copilului prin elaborarea standardelor de conduită. 5. A contribui la fortificarea noului cadru legislativ-normativ în 

BNT prin adoptarea abordării ciclului vieții și BNT din prisma prevenției primare și secundare, precum și managementul factorilor de 

risc, implementarea largă a conceptului Spital Prieten al Copilului, precum și Codului de Marketing al Substituienților Laptelui Matern 

ca parte componentă a conceptului SPS. Prevederile relevante ale proiectului se referă la realizarea Strategiei naționale privind 

prevenirea și controlul BNT (2012– 2020) prin reducerea semnificativă a poverii BNT şi evitarea morţii premature împreună cu 

țintele pentru îmbunătățirea Sănătății Reproductive, Materne, Neonatale, Infantile, prin implementarea unor acţiuni integrate, 

îmbunătăţirea calităţii vieţii şi sporirea speranţei de viaţă sănătoasă şi a speranţei de viaţă la naştere. Metodele utilizate: 

Veridicitatea rezultatelor va fi asigurată prin realizarea cercetării în baza unui eșantion reprezentativ, analiza profundă a datelor din 

literatură сu valorificarea teoretică și practică a rezultatelor prin prizma evidențelor științifice, studiul epidemiologic, perfecționarea 

cadrului legislativnormativ, prin asigurarea calității informaţiilor primare şi prelucrarea statistică a datelor obţinute. Rezultatele 

preconizate: 1. Stabilirea grupurilor frecvente de boli netransmisibile (BNT) în perioada sarcinii (pe trimestre) și influența acestora 

asupra dezvoltării complicațiilor obstetricale, perinatale și neonatale în grupurile frecvent întâlnite de BNT. 2. Evaluarea contribuției 

determinanților sociali, factorilor comportamentali de risc, factorilor metabolici și asociațiilor acestora asupra dezvoltării sau agravării 

BNT în sarcină, precum și rezultatelor adverse obstetricale, perinatale și la copilul primului an de viață. 3. Studierea aprofundată a 

unelor condiții netransmisibile prevenibile aferente nasterii premature, retardului de creștere intrauterină, etc. asociate cu 

dizabilitatea, morbiditatea și decesul cu fortificarea măsurilor de prevenție primară, secundară și terțiară. 4. Generarea evidențelor 

științifice pentru optimizarea managementului integrat și multidisciplinar al BNT. 5. Fortificarea noului cadru legislativ-normativ în 

BNT prin adoptarea abordării ciclului vieții și BNT din prisma prevenției primare și secundare, precum și managementul factorilor de 

risc.
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Scopul: Cuantificarea riscului pentru sănătate, asociat expunerii la radiații ionizante și elaborarea măsurilor de control a influenței 

factorului radiostresogen în declanșarea maladiilor oncologice, în contextul directivei EURATOM/59/2013. Obiecte de studiu: 

principalele componente ale mediului ambiental (sol, aer, apă); materiale de construcție; aerul din încăperile de locuit/ producere, 

edificii publice, personalul medical, implicat în practicile de terapie cu radiații ionizante/radiodiagnostic; PDCANC și descendenții 

acestora; registrele naționale de evidență a morbidității prin maladii oncologice. Obiective: Stabilirea concentraţiilor de radon în aerul 

de interior, sol, apă; Cuantificarea concentraţiilor radionuclizilor naturali şi tehnogeni în principalele componente ale mediului 

ambiental (apă, sol, materiale de construcţii, depuneri atmosferici, aerosoluri etc); Identificarea efectelor medico-biologice la grupuri 

cu risc sporit de expunere la radiații ionizante: clinice, citogenetice, imunologice la nivel de populație/individ/celulă/moleculă, inclusiv 

ADN; Stabilirea interacțiunii „concentrația radonului din locuințe x dezvoltarea cancerului bronhopulmonar”, utilizând analize 

clusteriene; Elaborarea măsurilor de control/ prevenire/diminuare/remediere a riscului expunerii populaţiei la acţiunea radiaţiilor 

ionizante. Relevanţa: În baza utilizării metodologiei moderne de cuantificare a factorului radiostresogen natural și tehnogen prin 

radonometrie, spectrometrie, dozimetrie, imunologie clinică, citogenetică, genetică-moleculară va fi stabilit riscul pentru sănătate, 

asociat acțiunii radiațiilor ionizante. Va fi propus un algoritm nou de  cuantificare/diminuare/prevenire a riscului pentru sănătate, 

asociat expunerii la radiaţii ionizante, inclusiv a declanşării maladiilor cancerigene şi altor patologii, ceea ce va contribui la 

diminuarea cheltuielilor în menținerea sănătății și fortificarea economiei. Metodele utilizate: Pentru cuantificarea concentraţiilor 

radionuclizilor se vor utiliza metode contemporane de spectrometrie, radiometrie şi dozimetrie. Investigaţiile genetico-moleculare se 

vor efectua prin analiza RT PCR. Investigaţiile imunologice se for efectua prin utilizarea anticorpilor monoclonali la flow citometru. 

Rezultatele obţinute vor fi prelucrate în baza softurilor STATISTICA 7 şi EXCEL. Rezultatele preconizate: În baza cuantificării 

multiple a concentraţiilor de radionuclizi în mediul ambiental vor fi calculate dozele colective de expunere a populaţiei, inclusiv la 

radon. Vor fi elucidate zonele cu risc sporit de expunere la radiaţii ionizante, inclusiv la radon. Vor fi reactualizate normele naţionale 

de radioprotecţie a populaţiei, ceea ce reprezintă o necesitate şi o prioritate conform recomandărilor CE (Directiva EURATOM 

/53/2013) şi OMS. Vor fi stabilite nivelurile de referință ale radonului în locuințe. Va fi stabilit nivelul de interacțiune dintre 

incidența/prevalența maladiilor oncologice, în relație cu concentrația radonului în locuințe. Va fi pus în evidență sinergismul dintre 

concentrația radonului și fumat în declanșarea cancerului bronhopulmonar. Vor fi elaborate Programul Naţional/Strategiile eficiente 

de reducere a impactului negativ al radonului asupra sănătăţii. Baza de date obţinută, va fi utilă în cartarea radionuclizilor şi 

maladiilor oncologice pe teritoriul R. Moldova, în vederea elaborării unor decizii şi măsuri menite să prevină îmbolnăvirile de cancer 

pulmonar şi alte tipuri de cancer.

Corețchi Liuba
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Medicina genomică și cercetarea 

metabolomică în serviciul profilaxiei 

maladiilor genetice pentru generații 

sănătoase în RM

În era științelor ”-omics” și ”next generation sequence and screening” datorită progresului tehnico-ştiinţific prin decodarea genomului 

uman, dar şi tehnologiilor moderne capabile să pună în evidenţă condiţiile suscitate de structurile genice, medicina genomică și 

investigațiile metabolomice reprezintă pilonul unei ştiinţe integrative menită să răspundă provocărilor ştiinţei despre viaţă. Programul 

propus SCREENGEN este destinat unor cercetări aplicative de diagnostic, monitorizare, prevenție și tratament al bolilor genetice, 

care se află în topul morbidității şi mortalității infantile, acestea afectând 5% din nou-născuți, dintre care în 80% se manifestă în 

perioada copilăriei, atingând o fatalitate de până la 40% printre copii în țările slab dezvoltate. Proiectul SCREENGEN se propune a fi 

unul transnațional, interinstituțional și interdisciplinar cu conlucrarea unei echipe multifuncţionale într-un domeniu 

marginal–medicinăbiologie moleculară-chimie cu acțiuni de inovare-cercetare, transfer tehnologic, coordonare și suport, care va 

pune în valoare abordarea medicinii individualizate conform principiului ”5P”, bazat pe o vastă cooperare ştiinţifică internaţională. 

Scopul proiectului presupune crearea unui sistem de diagnostic precoce, intervenție timpurie și abordare diferențiată personalizată a 

maladiilor ereditare și malformaţiilor congenitale cu profilaxia acestora în populația Republicii Moldova, astfel definind pe punct de 

obiectiv central următoarele: reglementarea legislativă a serviciului de genetică medicală la diferite nivele de asistență medicală în 

Moldova; implementarea programelor de screening metabolic neonatal extins și selectiv pe diverse grupuri de maladii ereditare (în 

special erori înnăscute de metabolism (EIM)); monitorizarea epidemiologică continuă a malformațiilor congenitale; dezvoltarea 

panelurilor de diagnostic bazate pe metode avansate citogenetice și molecular-genetice cu utilizarea acestora în prevenția 

maladiiilor ereditare; aplicarea unor metode biochimice individualizate în scopul conduitei eficiente a unor grupuri de maladii 

genetice și alegerea țintită a tratamentelor specifice. În acest scop se vor pune în aplicație metode atât clasice de analiză, cât și 

metode de diagnostic absolut noi de ”next generation metabolic screening - Spectroscopie RMN” și ”next generation DNA 

sequence”. Direcţia principală a programului presupune un impact prin structurarea mortalităţii şi morbidităţii copiilor prin maladii 

genetice, inclusiv EIM, cu evaluarea factorilor determinanţi ale acestora şi alegerea măsurilor de profilaxie primară, secundară şi 

terţiară, care să se rasfrangă pozitiv asupra sănătăţii populaţiei Moldovei şi să asigure preîntâmpinarea naşterii cazurilor cu maladii 

genetice. Acțiunile în ansamblu vor permite extinderea Registrului Naţional pe Boli Rare, iar conlucrarea interinstituțională și 

internațională va rezulta cu crearea unui „cluster” regional de cercetare a EIM și altor boli genetice. Diseminarea rezultatelor 

proiectului la nivel naţional va contribui la creşterea gradului asistenţei medicale a mamei şi copilului şi consolidarea competitivităţii 

în domeniul maladiilor genetice (EIM, malformațiilor congenitale, alte boli monogenice) și la nivel internaţional, asigurând astfel 

vizibilitatea țării și oportunitatea participării în proiecte colaborative comune cu partenerii europeni în cadrul Horizon.

Ușurelu Natalia
Institutul ”Mamei 
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Particularitățile recidivei tuberculozei 

pulmonare

OMS estimează că, în pofida celor întreprinse în controlul tuberculozei (TB) de-a lungul anilor, această maladie rămâne în 

continuare o problemă importantă de sănătate publică la nivel mondial. Una din problemele actuale ce mențin înalți indicii 

epidemiologici a tuberculozei, revine recidivei de tuberculoză, incidența căreia este la nivel înalt pe republică, care în 2017 

constituie 16,6 la 100 mii populație, în 2018 -14,1 la 100 mii populație [28]. Conform datelor unor autori rata de recidive TB este 

variabilă și se estimează de la 4,9% până la 25%. Republica Moldova este printre ţările cu un nivel ridicat de morbiditate şi se 

include în cele 18 ţări prioritare în controlul tuberculozei în Regiunea Europeană şi în cele 30 de ţări cu povară înaltă de tuberculoză 

sensibilă și multidrogrezistentă (TB/MDR) din lume [22 ,23]. Recidiva TB este un indicator și al dezvoltării rezistenței 

medicamentoase. Unele studii relatează, dezvoltarea rezistenței la preparatele antituberculoase de linia a doua dezvoltând 

tuberculoză cu rezistență extinsă. O provocare, pentru un control eficient al tuberculozei este asocierea acesteia cu infecția HIV, în 

special, cu antecedente de tratament cu TB, la care, riscul dezvoltării recidivei este mai mare, ce a demonstrat unele studii, că acest 

lucru se poate datora dezvoltării rezistenței medicamentoase în timpul tratamentului sau recidivă. Recidivele în cadrul tuberculozei 

pulmonare au o evoluție mai gravă cu trecere în cronicizare și respectiv cu o mortalitate mai înaltă comparativ cu cazurile noi 

depistate. Tratamentul fiind de durată, costisitor și mai puțin eficace. Cauzele dezvoltării recidivei de tuberculoză sunt insuficient 

elucidate, inclusiv factorii genetici. Astfel, studierea particularităților recidivei tuberculozei, la etapa actuală, în special, în 

dependență de regimurile de tratament efectuat anterior, vor fi importante pentru monitorizarea eficienței programului de control al 

tuberculozei, la elaborarea unor măsuri eficiente de prevenție a recidivelor, astfel ameliorând situația epidemiologică a tuberculozei 

în țară. Cunoașterea aspectelor molecular-genetice M. tuberculosis la cazurile de recidivă a tuberculozei în raport cu cazul nou de 

tuberculoză pulmonară va contribui la diferențierea recidivei infecției persistente de reinfecția exogenă prin tulpină diferită, care va 

contribui și la corelaţia epidemiologiei moleculare a tuberculozei cu legitățile răspândirii tuberculozei în republică. Rezultatele 

cercetării polimorfismelor genelor de rezistență/predispunere la recidiva tuberculozei vor contribui la cunoașterea mecanismelor 

fundamentale de dezvoltare a recidivei tuberculozei. Identificarea, până la dezvoltarea recidivei tuberculozei, a genelor care 

determină rezistență/predispunere la recidivă, va da posibilitate de a determina grupele de risc, a organiza monitorizarea și la 

necesitate de a aplica măsuri argumentate de profilaxie individuală a recidivei tuberculozei.
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20.80009.8007.24 FITOHEPANTIOX

Studiul biologic și fitochimic al 

plantelor medicinale cu acțiune 

antioxidantă, antimicrobiană și 

hepatoprotectoare

Identificarea de noi surse de medicamente, prin valorificarea unor specii de plante medicinale cu conținut bogat de principii active 

(compuși fenolici și terpenici) și potențial terapeutic valoros este un proces actual și necesar, având în vedere că țara noastră 

dispune de condiții climaterice favorabile pentru creșterea și cultivarea plantelor medicinale. Preconizăm continuarea cercetărilor 

plantelor medicinale și produselor vegetale, în special din colecţia de plante a Centrului Științific de Cultivare a Plantelor Medicinale 

precum şi din flora spontană şi cultivată a Republicii Moldova. Studiul biologic și fitochimic complex al speciilor: Agrimonia eupatoria, 

Cichorium intybus, Cynara scolymus, Hypericum perforatum, Rubus sp.sp., Hyssopus officinalis, Mentha sp.sp., cât și altor specii 

implicate în cercetare va permite de a crea o bază de materie primă locală în scopul fabricării preparatelor cu acțiune antioxidantă, 

antimicrobiană și hepatoprotectoare. Gradul de noutate a cercetărilor propuse constă în obținerea compușilor extractivi ce vor servi 

ca sursă de noi fitopreparate autohtone. Complexitatea cercetării derivă din aspectele multiple abordate: • Elaborarea tehnologiilor 

de cultivare a plantelor medicinale cu introducerea în cultura centrului; • Studiul biologic și farmacognostic al plantelor studiate; • 

Optimizarea metodelor de extracție moderne ale principiilor active din produsele vegetale studiate (monocomponente și 

policomponente); • Studiul fitochimic prin identificarea și dozarea principiilor active (compuși fenolici și terpenici); • Determinarea 

activității antioxidante, antimicrobiene și hepatoprotectoare al extractelor obținute; • Standardizarea produselor extractive şi 

elaborarea documentaţiei tehnice de normare. Îndeplinirea obiectivelor propuse va fi posibilă prin implicarea savanților experimentați 

din diferite domenii: farmaciști, biologi, microbiologi, biochimişti, farmacologi, ingineri. În procesul de studiu vor fi utilizate metode din 

domeniul ecologiei, fitotehniei, fiziologiei vegetale, biochimiei, farmaciei și medicinii.

 Ciobanu Nicolae

Universitatea de 

Stat de Medicină 

și Farmacie ”N. 

Testemițanu”

Preparate 

farmaceutice și 

nutraceutice



26

33/1-PS din 03.01.2020

Partener  UTM:

33/2-PS din 03.01.2020

20.80009.8007.26 PMPBC

Pilotarea aplicării principiilor medicinei 

personalizate în conduita pacienților 

cu boli cronice netransmisibile

Introducere. Bolile cronice netransmisibile (BCN) cauzează cca 90% din toate cazurile de mortalitate în Republica Moldova, dintre 

care 59% le revin bolilor cardiovasculare. Complianța la tratament, a pacienților este joasă din cauza efectelor insuficiente ale 

medicației administrate și din cauza reacțiilor adverse, fapt ce impune o abordare individualizată. Scopul: Pilotarea intervențiilor de 

diagnosticare și tratament personalizat în conduita clinică a pacienților cu cele mai importante boli cronice netransmisibile în 

Republica Moldova (Hipertensiunea Arterială, Diabet Zaharat, Dislipidemiile, Cardiopatia Ischemică). Studiul își propune 7 obiective, 

care duc la realizarea scopului propus. Principalul rezultat științific scontat constă în argumentarea științifică a fezabilității și 

metodelor de aplicare a Medicinii Personalizate în Republica Moldova, inclusiv aspecte de: - eficacitate clinică - cost-eficacitate - 

cost-beneficiu ale intervențiilor personalizate studiate și fundamentarea conceptului de implementare națională a medicinii 

personalizate în sistemul de sănătate al Republicii Moldova.
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Infertilitatea masculină – 

sistemogeneza factorilor de risc, 

studiul mecanismelor patologice și 

optimizarea strategiilor de prevenire, 

monitorizare și tratament în populația 

RM

Aproximativ 15% din cuplurile de vârstă reproductivă suferă de infertilitate. În 50 la sută din cupluri factorul masculin este suspectat 

sau confirmat a fi responsabil de imposibilitatea conceperii. Investigarea cauzelor cunoscute de infertilitate, stabilesc originea 

infertilității la doar 25 la sută dintre bărbați, 75 la sută fiind cu origine necunoscută. Proiectul dat, vine să sistematizeze principalii 

factori proprii organismului sau de mediu cu impact transgenerațional asupra fertilității umane, punând accent pe stabilirea 

mecanismelor patologice de afectare a funcției reproductive precum și elaborarea unor instrumente de evidență epidimiologică 

pentru optimizarea serviciilor de diagnostic și tratament a infertilității masculine în Republica Moldova. Pentru realizarea scopului 

propus au fost definite următoarele obiective: 1. Determinarea prevalenţei și incidenței infertilității masculine în Republica Moldova 

cu stabilirea corelaţiilor dintre unele maladii somatice sau stări comorbide asociate și unele determinante sociale ale sănătății cu 

identificarea rolului lor în apariția și evoluția infertilității masculine. 2. Studierea calității spermei și a genomului spermal la bărbații din 

cuplurile cu anamneza de infertilitate. 3. Studierea particularităților morofo-funcționale a sistemului urogenital la bărbații cuplurilor cu 

anamneza de infertilitate. 4. Studierea indicilor biochimici, imunologici și endocrini la bărbații cuplurilor cu anamneza de infertilitate. 

5. Studierea polimorfismului genetic prin metode moderne de cercetare la bărbații din cuplurile cu anamneza de infertilitate. 6. 

Studierea polimorfismului genetic prin secvențierea întregului exom uman la bărbații cu forme inexplicabile de infertilitate. 7. 

Evaluarea calității spermei și a genomului spermal la bărbații cu expunere la factori gonadotoxici de mediu și comportamentali. 8. 

Elaborarea protocolului clinic national “Infertilitatea masculină”. 9. Elaborarea standartelor naționale de acreditare a laboratoarelor 

private și de stat în domeniul cercetării infertilității conform ghidurilor Consorțiumului Internațional de Acreditare de Laborator (ILCA). 

10. Elaborarea Registrului Național de Evidență a Infertilității Masculine cu recomandări practice de aplicare în monitorizarea și 

controlul infertilității masculine în Republica Moldova. Studierea pe criterii științifice, conform standartelor internaționale a infertilității 

masculine în Republica Moldova se va efectua pentru prima dată. La această etapa nu există date epidemilogice sau statistice 

naționale cu privire la dimensiunea infertilității masculine. La fel nu există studii asupra impactului substanțelor gonadotoxice, inclisiv 

utilizate în alimentare sau agricultură sau a viciilor comportamentale caracteristice limitelor geografice ale Republicii Moldova. 

Pentru prima dată vor fi elaborate instrumente naționale de conduită și control asupra infertilității masculine. Rezultatele proiectului 

vor servi drept mijloace de estimare a factorilor de risc, polimorfismului clinic, criteriilor de diagnostic a infertilității masculine.
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Creşterea continuă a speranţei de viaţă în ultimii ani, este una din reuşitele cele mai semnificative ale Europei. Strategia 

Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) şi Europeană 2020, lansată pentru depăşirea schimbărilor demografice actuale, are ca 

scop menţinerea unei bune calităţi a vieţii persoanelor vârstnice, promovând îmbătrânirea sănătoasă, activă şi independentă. 

Conform datelor OMS, între anii 2000 şi 2050, pe plan mondial, proporţia populaţiei vârstnice peste 60 de ani se va dubla de la 11% 

până la 22%. În Republica Moldova, conform datelor Biroului Naţional de Statistică anului 2018, numărul persoanelor vârstnice este 

de 364792 de persoane. Astfel, pe plan mondial şi local îmbătrânirea reprezintă o mare provocare medico-socială şi economică. 

Complexitatea factorilor ce influenţează asupra sănătăţii vârstnicului duc la scăderea funcţionării lui şi în cele din urmă la fragilitate 

ce se răsfrânge asupra stării de bine a persoanei vârstnice. Fragilitatea este o provocare majoră cu care se confruntă lumea pe 

măsură ce progresează secolul 21, deoarece o rată ridicată a îmbătrânirii populației a devenit deja evidentă, ceea ce va duce 

inexorabil la o creștere a populației vârstnice cele mai vulnerabile. Identificarea caracteristicilor clinice ale sindromului fragil a făcut 

obiectul mai multor întâlniri de experți. Relația dintre fragilitatea și bolile cronice este complexă, deoarece acestea pot fi considerate 

ca factor cauzal sau precipitant al sindromului de fragilitarte prin condiționarea vulnerabilității majorate și a complicațiilor la vârstnicii 

care suferă de boli cronice. Fragilitatea și bolile cronice sunt modulatorii majori ai căii de sănătate a unei persoane la vârsta adultă 

târzie. Ambele condiții pot exista separat sau coexistă în populația comunității adulților mai în vârstă. Fragilitatea poate fi cauzată de 

o scădere a rezervei fiziologice a organismului din cauza insuficienței subclinice multisistemice ca urmare a unui proces de 

îmbătrânire nesatisfăcător (patologic). Sindromul de fragilitate este un însoțitor frecvent al procesului de îmbătrânire a persoanelor 

în vârstă în lumea de azi și este o expresie a îmbătrânirii patologice. Starea fragilă este una care trebuie să fie prevenită astfel încât 

bătrânul să nu devină dependent, să nu fie internat într-o instituție sau să moară timpuriu; prin urmare, adultul vârstnic fragil ar 

trebui să fie în centrul atenției, beneficiarul principal al evaluării și îngrijirilor geriatrice. Sub impulsul OMS, comunitatea geriatrică 

internaţională se axează asupra propagării unei îmbătrâniri sănătoase, prin dezvoltarea condiţiilor adaptate persoanelor vârstnice şi 

menţinerea unei capacităţi funcţionale la o vârstă înaintată. Astfel, în conformitate cu srategiile mondiale şi cele europene, proiectul 

dat are ca scop promovarea unei îmbătrâniri sănătoase prin studierea sindromului de fragilitate la populația vârstnică din Republica 

Moldova, prin estimarea situației epidemiologice a populaţiei vârstnice fragile, prin identificarea şi anticiparea factorilor de risc, 

stabilirea tipurilor clinice ale sindromului de fragilitate și determinarea impactului asura autonomiei şi statutului psiho-social al 

vârstnicului. Se urmăresc sarcinile de conturare a cunoștințelor noi în domeniul fragilității vârstnicului, popularizarea acestora în 

domeniul educațional, al medicinii generale și în comunitate; formularea și implimentarea noilor algoritme de diagnostic și de 

prevenire a dereglarii autonomiei vârstnicului vulnerabil; identificarea şi utilizarea în practică a platformelor de evaluare preventivă al 

fragilității în vederea definirii intervențiilor geriatrice pe termen îndelungat al managementului sindromului de fragilitate. Persoanele 

cu vârsta peste 65 de ani în populația generală și cele spitalizate în secțiile de geriatrie vor fi examinate conform criteriilor 

internaţionale de evaluare geriatrică complexă şi vor fi investigate confrom obiectivelor propuse. Se vor prelucra/adapta şi se vor 

valida la nivel naţional criteriile de diagnostic şi scorurile internaţionale de evaluare a fragilităţii vârstnicului. Datele vor fi analizate 

conform metodelor statistice moderne. Se preconizează de a elucida şi de a argumenta problemele majore ce ţin de sănătatea şi de 

starea socială a pacientului vârstnic. Studiul dat va permite evidențierea cunoştinţelor noi şi a competenţelor profesionale în 

conceptul de fragilitate. Rezultatele cercetării vor permite elaborarea algoritmului de diagnostic şi a managementului acţiunilor 

medico-sociale la persoanele vârstnice în vederea prevenirii fragilităţii şi menţinerii autonomiei persoanei vârstnice. In cele din urmă 

va fi posibil crearea unei asistenţe sociale argumentate şi adaptate necesităţilor populaţiei vârstnice din Republica Moldova.

Fragilitatea: diagnosticul și profilaxia 

în coraportul problemelor medico-

psiho-sociale ale vîrstnicului 

vulnerabil
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Abordarea strategică a 

Tromboembolismului Pulmonar în 

perioada pre- și postspitalicească în 

condițiile RM

Embolia pulmonară (EP) este o boală comună, costisitoare și potențial letală în RM, reprezentând a treia cauză de deces

cardiovascular după accident vascular cerebral și infarct miocardic. Studiul ASTEP se va referi la toți pacienții adulți, adresati cu 

suspecție de TEV (tromboembolism venos), care vor fi stratificați pe grupe de risc, tratați și urmăriți în dinamică. Abilitatea criteriilor 

de excludere a EP la etapa prespital ramâne deseori contraversată. Studiul propus va elabora o regulă clinică de predicție în 

identificarea pacienților cu EP acută, care prezintă un risc scăzut de complicații pe termen scurt. Totodată va evalua o nouă 

strategie de diagnostic a EP suspectată (pacienți internați și ambulatori), care este concepută pentru a reduce utilizarea testelor 

imagistice costisitoare (tomografie computerizată și angiografie pulmonară), în excluderea EP, utilizând combinația scorurilor de 

probabilitate clinică pretest și rezultatle testului D-dimer sensitiv, ajustat vârstei ((vârsta x 10) la pacienții> 50 de ani). Siguranța 

acestei strategii va fi stabilită prin evaluarea ratei de TEV pe parcursul a 90 de zile de urmărire, la pacienții care au fost excluși din 

terapia anticoagulantă (TAC), ca răspuns la testele diagnostice negative. În timp ce pacienții cu EP sunt tratați majoritatea în spital, 

există date că îngrijirea în ambulatoriu cu TAC selectată sau externarea precoce a pacienților spitalizați, sunt opțiuni eficiente și 

sigure pentru până la 50 % cazuri de EP. Cu toate acestea, medicii pot fi reticenți în tratarea pacienților cu EP în regim ambulatoriu 

sau cu spitalizare scurtă, atunci când riscul de mortalitate sau complicații pe termen scurt nu este suficient de bine cuantificat. 

Studiul în cauză va evidenția grupul pacienților care pot fi cu siguranță tratați în condiții de ambulator, utilizând criteriile HESTIA, cu 

urmărirea în dinamica (în termen de 72 de ore de la includere, la 14 zile, 1 lună și 3 luni) a datelor despre evenimentele clinice 

nefaste (TEV recurent, sângerare majoră, moarte), aderența la tratament, spitalizări neprogramate și evaluarea satisfacției 

pacientului. Conduita pacienților instabili hemodinamic si a celor cu risc înalt de deces la 30 de zile este bine conturată, pe când 

managmentul EP cu risc intermediar, deseori asociată cu rate înalte de deces sau deteriorare hemodinamică, ramâne a fi 

contraversat. Tromboliza sistemică este un tratament potențial de salvare a vieții pacienților cu instabilitate hemodinamică. Strategia 

optimă de tratament ar trebui să echilibreze eficacitatea în reducerea sarcinii trombului și compromisul hemodinamic cu riscul de 

complicații, în special hemoragice. Studiul prezent va evidenția categoria pacientilor cu EP acuta și risc intermediar (conform 

scorului PESI) eligibili pentru aplicarea dozelor reduse (doze sigure) de Alteplază, pe lângă tratamentul standard cu heparină, 

evaluând profilul de eficacitate și siguranță (disfuncție ventriculară dreaptă, hipertensiune pulmonară la 24 ore și 7 zile după 

tratament, recidiva EP la 7 zile și 30 de zile după tratament, fără a crește incidența hemoragiilor majore). Un tratament eficient poate 

scădea mortalitatea și rata hipertensiunii pulmonare cronice tromboembolice (CTEPH). Astfel, scopul studiului este evaluarea 

strategiilor contemporane de management la pacienții cu EP din RM în ceea ce privește diagnosticul, stratificarea riscului, 

spitalizarea, tratamentul și evaluarea pronosticului de durată.

Diaconu  Nadejda
Institutul de 

Cardiologie

Maladiile 

netransmisibile - 

monitorizare 

epidemiologică, 

prevenție, 

diagnostic și 

tratament
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Studiul epidemiologic al patologiilor 

endoctrine cu răspândire largă în 

populație (diabet zaharat, obezitate) 

în Republica Moldova și strategia 

managerială

Prevalența bolilor metabolice (obezitate, dislipidemie, prediabet și diabet) este în continuă creștere în toate țările lumii, inclusiv în 

Republica Moldova. Aceste maladii antrenează cheltuieli de mari proporții, atât prin necesitățile de îngrijire directă, cât și prin 

costurile indirecte ale îngrijirilor complicațiilor: cardiovasculare, neurologice, renale. Conform strategiilor elaborate de organismele 

de sănătate internaționale, cercetările acestor maladii trebuie direcționate spre abordarea precoce, prevenția lor și consecințelor 

morbide. Concomitent, aceste maladii servesc ca factori de risc importanți pentru dezvoltarea bolilor cardiovasculare. Ca dovadă a 

necesității studierii acestor maladii servește studiul PREDATORR efectuat în România în anii 2013-2014, care a constatat că real 

diabetul, prediabetul, dislipidemiile, obezitatea prevalează comparativ cu datele statistice: numărul real al persoanelor cu diabet 

zaharat a constituit 2 mln în comparație cu 1,5 mln prezentate oficial. În Republica Moldova diabetul zaharat este depistat la 110000 

de persoane, iar obezitatea se estimează la circa 30% din populație. Trendul lor continuă să fie ascendent. Conform pronosticului 

OMS se estimează creșterea numărului persoanelor cu diabet către anul 2040 până la 640 mln în lume. Cele menționate 

mărturisesc despre semnificația studiului acestor maladii în țara noastră. Studiul epidemiologic preconizează studierea prevalenței 

stărilor prediabetice la persoanele fără diabet zaharat, cât și starea metabolismului lipidic, acidului uric, datele antropometrice 

(greutatea, IMC, tensiunea arterială), indicii care pot fi factori de risc pentru dezvoltarea diabetului zaharat ulterior. Aceste 

investigații vor permite elaborarea noilor politici privind factorii de risc. Va fi estimat riscul cardiovascular. Aplicarea și studierea 

testelor screening pentru prediabet va permite obținerea datelor reale privind alterarea glicemiei bazale, alterarea toleranței la 

glucoză, diabetului zaharat în țară, va permite elaborarea unui program de discriminare a pacienților cu prediabet, bazată pe 

modelarea matematică. În acelați timp, se va efectua studiul epidemiologic al obezității, a persoanelor cu diabet zaharat tip 2, cu 

determinarea modificărilor funcționale a rinichilor, statutul lipidic, cât și gradul de afectare a sănătății mintale, ceea ce va permite de 

a eficientiza politica de diagnosticare a complicațiilor diabetului și tratamentul lor. De asemenea, se preconizează studierea 

frecvenței dereglărilor funcționale ale glandei tiroide în scopul depistării precoce a acestora.

 Vudu Lorina
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Tehnologii noi argumentarea în 

tratamentul chirurgical complex 

miniminvaziv laparo-endoscopic și 

endovascular al pacienților cu 

complicații potențial letale ale cirozei 

hapatice

Conform datelor OMS Republica Moldova se află pe unul dintre primele locuri în lume după morbiditate şi letalitate prin

complicaţiile cirozei hepatice. Ciroza hepatică avansată prin complicaţiile sale potenţial letale (hemoragiile profuse variceale

esofago-gastrice, ascit-peritonita spontană bacteriană cu sepsis și sindrom hepato-renal ireversibil, encefalopatia

portosistemică progresantă în comă hepatică) prezintă o problemă medicală extrem de dificilă. și nu are soluții bine definite

pînă în present. Nu sunt încă cunoscute unele laturi ale patogeniei acestor complicațiie fatale, din care cauză conduita

medico-chirurgicală a acestor pacienți gravi este greu de ajustat recomandațiilor multiplelor ghiduri din domeniu, deseori

controversate. Primordial diagnosticul oportun are o importanţă deosebită în prognoza bolnavului cirotic, oferindu-i şansa la

supravieţuire. Elucidarea mecanismelor evolutive ale complicațiilor majore ale cirozei hepatice ar permite elaborarea unor noi 

metode de tratament miniminvaziv laparo-endoscopic și endovascular patogenetic argumentate, care vor permite reducerea 

mortalității și ameliorarea calității vieții acestor pacienți gravi. Altă problemă importantă constituie managementul chirurgical al 

carcinomului hepatocelular evoluat pe fundal de ciroză, fapt ce necesită perfecţionarea intervențiilor endovasculare și elaborarea 

unor noi metode de abordare combinață laparoscopică și endovasculară axate pe distrucția tumorală maximală şi reabilitarea 

efectivă a pacienţilor cirotici. Scopul proiectului: elaborarea metodelor noi patogenetic argumentate de tratament complex 

miniminvaziv laparo-endoscopic și endovascular al pacienților cu complicații potențial letale ale cirozei hepatice.Obiectivele trasate: 

Studierea dereglărilor circulației sanguine splanhnice, porto-hepatice, limfocirculației transperitoneale și centrale în patogeneza 

complicațiilor potențial letale ale cirozei hepatice. Specificarea factorilor precipitanți și elaborarea criteriilor obiective de diagnostic 

precoce al complicaţiilor potenţial letale ale cirozei hepatice avansate. Elaborarea metodelor noi și perfecționarea hemostazei 

endoscopice și endovasculare a hemoragiilor variceale esofago-gastrice. Tehnologii noi în tratamentul chirurgical miniminvaziv 

laparoscopic al peritonitei spontane bacteriene; perfecţionarea metodelor de corecţie chirurgicală a ascitei refractare ca formă 

obscură a ascit-peritonitei spontane latente prin intervenții simultane de decompresie cervicală a ductului limfatic thoracic și sanare 

laparoscopică cu lavaj peritoneal fractionar postoperator. Perfecționarea metodelor de detoxifiere extracorporeală prin drenarea 

externă a ductului thoracic cu limfosorbție la pacienții critici în comă hepatică. Elaborarea tehnologiei noi de tratament combinat al 

carcinomului hepatocelular prin abord simultan laparoscopic și endovascular Perfecționarea și optimizarea conduitei medico-

chirurgicale în sindromul colestatic şi litiaza biliară la pacienţii cu ciroză hepatică avansată. Rezultatele preconizate vor prezenta 

noutate științifică prin specificarea mecanismelor patogenetice ale complicaţiilor potențial letale ale cirozei hepatice, perfecţionarea 

tehnologiilor şi elaborarea metodelor noi patogenetic argumentate de profilactică, diagnostic precoce şi de tratament chirurgical 

miniminvaziv.Tehnologiile și metodele elaborate vor fi brevetate (8-10) și implimentate în clinicile autohtone și peste hotare în bază 

de acorduri bilaterale.
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Reacțiile de adaptare nespecifice 

generale ale organismului la bolnavii 

cu coinfecție TB/HIV

Reacțiile de adaptare nespecifice generale (RANG) ale organismului la bolnavii cu coinfecție HIV & tuberculoza vor fi cercetate în 

premieră, corecția lor fiind de importanță vitală deoarece în mare măsură ifnfluențează mersul tratamentului – fapt dovedit, de 

exemplu în oncologie. Se preconizează argumentarea şi crearea posibilităţii de a fortifica medicația asigurănd corecția acestor 

RANG folosind metode terapeutice noninvazive - vor fi fortificate schemele terapeutice propuse de OMS (schemele DOTS) prin 

administrarea corecției dereglărilor RANG folosind metode curative noninvazive la diferite etape a tratamentului intensiv.

Djugostran Valeriu

Institutul de 

Ftiziopneumologi

e ”Chiril. 

Draganiuc”

Supravegherea 

epidemiologică - 

măsuri de control 

și răspuns, 

diagnostic și 

tratament al bolilor 

transmisibile
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Anomaliile congenitale chirurgicale la 

nou-născut, sugar, adolescent. 

Chirurgia reconstructivă în afecțiunile 

malformative congenitale la copil 0-18 

ani

Incidenţa înaltă a anomaliilor congenitale chirurgicale prezente la copii cît şi asocierea frecventă a complicaţiilor, recidivele, 

invalidizarea crescută a copilului și viitrului adult confirmă actualitatea problemei abordate. Diversitatea afecţiunilor şi gravitatea lor 

particularitățile morfofuncționale ale copilului și procesul permanent de creștere conferă și bolilor sale caracter aparte. Elementul 

esențial este că afecțiunea întâlnită la adult și la copil în nici un caz nu se tratează identic. Nerecunașterea elementelor de bază ale 

chirurgiei copilului poate avea consecințe grave pentru micul pacient, familie, societate, viitorul adult. Actualmente în Republica 

Moldova se nasc anual de la 8,0 pînă la 14 copii cu malformații cardiace congenitale la 1000 de nounăscuți, din care 70% pot 

deceda în primul an de viață în lipsa unui tratament chirurgical oportun, iar cei care supraviețuiesc dezvoltă dereglări hemodinamice 

severe, rezistente la tratamentul conservativ, și invaliditate. Devin imperative atât diagnosticul cât mai precoce al anomaliei 

congenitale, cât și stabilirea momentului optimal pentru corecția chirurgicală și metoda aplicată. În prezent studiile arată că există 

afecțiuni cu rezultate vindecabile de succes, altele cu exod letal sau cu un prognostic rezervat, lăsând sechele grave. Acesta 

prezintă şi o problemă medico-socială cu implicaţii economice destul de costisitoare. Cercetările recente demonstrează nu numai 

creşterea continuă a anomaliilor congenitale majore şi a maladiilor chirurgicale dobândite la copil, dar și rata înaltă a copiilor cu 

dezabilități și invalidizare. Aproximativ 4 milioane de sugari mor în lume în fiecare an, iar reducerea mortalității în rândul nou-

născuților este o provocare socială importantă. Tratamentul acestui grup de pacienți face dificilă evaluarea adecvată a gravității 

stării lor și determinarea unui prognostic datorită caracteristicilor legate de vârstă. Acest lucru este valabil mai ales pentru nou-

născuții care necesită intervenție chirurgicală de urgență datorită malformațiilor severe. Programul de studiul dat va permite 

preselecţia diferenţiată a metodelor moderne de diagnostic tratament chirurgical cu elaborarea programelor de tratament complex, 

în funcţie de gradul alterat al terenului biologic, severitatea procesului anomalic, complicaţiilor supraadăugate, și va contribui la 

reducerea numărului de rezultate nesatisfăcătoare și ameliorarea calității veții viitorului adolescent. Proiectul dat este conceput ca 

un studiu analitic urmat de elaborarea a unor concepţii noi în etiopatogenia acestor afecţiuni, având ca scop elaborarea ulterioară a 

unor protocoale de diagnostic, diagnostic diferențiat de profilaxie a conplicațiilor cât și a metodelor noi de tratament medico-

chirurgical cu implementarea rezultatelor obţinute în medicina practică. Acest studiu v-a contribui la reducerea ulterioară a 

morbidităţii, mortalităţii şi invalidizării copiilor. Etapa contemporană de dezvoltare a cercetărilor ştiinţifice în acest domeniu nu poate 

fi concepută fără folosirea pe larg, a investigaţiilor genetice, imagistice, teste biochimice „screening” ale sarcinii, dozarea marcherilor 

în serul matern, în lichidul amniotic, tehnici de diagnostic antenatal, microbiologice, tehnicilor noi imagistice biochimice special 

selectate.
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Aspecte evolutive ale sindromului 

metabolic la copii sub tratament cu 

inhibitorii lipazei gastrointestinale

Obezitatea reprezintă o problemă de sănătate globală, multidisciplinară cu o expansiune pandemică greu de controlat în rândul 

populației pediatrice. Principalele riscuri ale obezității copilului este persistența acesteia la vârsta de adult, fiind responsabilă de 

dezvoltarea ulterioară a complicațiilor cardiovasculare și metabolice. Creșterea alarmantă a sindromului metabolic la copii pe plan 

mondial a făcut ca prevenirea și tratamentul precoce al obezității să devină un deziderat medical important. Principalul mijloc 

terapeutic în obezitatea copilului constă în modificarea stilului de viață. Însă, prin utilizarea metodelor de tratament tradiționale doar 

10% din pacienții cu obezitate pot obține o scădere a masei ponderale. Eficacitatea înaltă în combaterea obezității se poate obține 

prin combinarea tratamentului farmacologic cu modificări ale stilului de viață. Însă, intervențiile farmacologice la copii sunt destul de 

limitate, unele grevate de efecte adverse. Unicul medicament indicat pentru tratamentul obezității la copii de către Food and Drug 

Administration (FDA), constituie inhibitorul lipazei gastrointestinal – orlistat. Tratamentul combinat ar facilita scăderea masei 

corporale, care ulterior se va solda cu reducerea valorilor tensionale și v-a micșora tratamentul cu preparate antihipertensive. 

Totodată, lupta împotriva obezității copilului reprezintă modalitatea cea mai sigură de scădere a numărului de decese premature 

cauzate de bolile cardiovasculare aterosclerotice. Astfel, reducerea masei corporale v-a contribui la ameliorarea sănătății fizice și 

psihice, precum și la îmbunătățirea calității vieții. Pornind de la aceste argumente şi gândind că sănătatea copilului o prefigurează pe 

cea a adultului, ne-am propus o cercetare care v-a fi axată pe screeninul și tratamentul SM cu inhibitori ai lipazei gastrointestinale. 

Ne propunem determinarea factorilor de risc, care contribuie la instalarea sindromului metabolic la copii, a evoluţiei valorilor 

tensionale, parametrilor antropometrici şi metabolici (parametrii de metabolism lipidic şi glucidic) sub tratamentul cu inhibitorii ai 

lipazei gastrointestinale. De asemenea, ne propunem aprecierea rolului unor markeri proinflamatori (IL-6, TNF α, PCR-hs) și 

adipokine (leptina, adiponectina) în realizarea sindromului metabolic la copii și a evoluției acestora sub tratamentul cu inhibitorii 

lipazei gastrointestinale. Vom evalua şi modificările subclinice de organ la copiii cu sindrom metabolic și modularea acestora de 

către diferite formule medicamentoase. Sindromul metabolic se va aprecia prin utilizarea criteriilor IDF, adaptate la copii în anul 

2007. Considerăm că identificarea factorilor de risc și comorbidităților asociate cu obezitatea abdominală copii, va aduce dovezi 

valide în favoarea intervențiilor medicamentoase corective precoce, care la rândul său vor contribui la prevenirea complicațiilor 

cardiovasculare şi metabolice la populația adultă.
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Alternative terapeutice noi de 

ameliorere a prognozei de lungă 

durată a pacienților cu insuficiență 

cardiacă cronică prin implementarea  

strategiilor chirurgicale, 

intervenționale și de recuperare 

perioperatorie

Scop: studierea eficienței metodelor de tratament chirurgical, intervențional și de recuperare peri-operatorie adăugător la 

tratamentul medicamentos optim la pacienții cu insuficiență cardiacă cronică și impactul lor asupra prognozei de lungă durată. 

Obiective: 1.Analiza reversibilității modificărilor structurale și funcționale cardiace în raport cu tipul intervențiilor reconstructive ale 

cordului. 2. Estimarea nivelului markerilor biologici și al scorului de risc al insuficienței cardiace la diferite etape de supraveghere a 

pacienților. 3.Impactul complicațiilor cardiace si non-cardiace asupra rezultatelor îndepărtate ale metodelor noi de tratament. 4. 

Evaluarea co-morbidităților relevante preexistente și postoperatorii și rolul lor în prognoza de lungă durată. 5. Eficiența programelor 

de recuperare peri-operatorie, analizând parametrii capacității fizice a pacienților, a complianței la tratament și calitatea vieții lor. 

6.Rolul metodelor noi de tratament în ameliorarea profilului de risc rezidual al pacienților. 7 .Evoluția comparativă a fenotipurilor 

insuficienței cardiace pe parcursul a 12 luni de aplicare a programului de recuperare perioperatorie. 8. Studierea prognozei de lungă 

durată prin determinarea ratei de morbiditate și mortalitate pe parcursul a 12 luni după tratamentul chirurgical și intervențional, 

aplicat la pacienții cu insuficiență cardiacă cronică. Metode utilizate – program antrenament fizic zilnic; metode clinico-diagnostice- 

chestionare, ecocardiografia complexă, cicloergometria, monitoring Holter ECG plus analiza variabilității ritmului cardiac, monitoring 

TA 24 ore, proteina natriuretică, lipidograma, glicemia, acidul uric, potasiu, sodiu seric, hemoleucograma. Rezultatele preconizate : 

ameliorarea parametrilor remodelarii cardiace, prevenirea complicațiilor post-intervenționale, complianță înaltă a pacientului, 

depășirea barierelor, corelarea valorilor telemonitoring-ului la domiciliu cu starea clinică a pacientului, ameliorarea statutului lor 

funcțional şi a clasei funcționale NYHA, ameliorarea calității vieții, scăderea morbidității și mortalității comparative pe parcursul a 12 

luni de supraveghere, cost-eficienţa programului.
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Estimarea riscului pentru sănătatea 

umană atribuit expunerii la substanțe 

chimice prioritare în Republica 

Moldova

La aproape douăzeci de ani de la adoptarea Strategiei Comunitare pentru Perturbătorii endocrini din 1999, problema perturbării 

endocrine rămâne o provocare globală. Morbiditatea și mortalitatea generală în RM în ultimii ani se cotează la un nivel înalt, iar 

majoritatea din numărul deceselor au loc la vârsta aptă de muncă. Numărul lor este condiționat de bolile netransmisibile. Situația 

existentă prezintă o problemă primordială din domeniul sănătății publice la nivel național și internațional, ce impune studii cu scopul 

evaluării riscurilor pentru sănătate asociat substanţelor chimice prioritare, care produc modificări ale sistemului endocrin 

(perturbători endocrine). Perturbatorii endocrini interferează cu funcționarea normală a sistemului endocrin al organismului uman. 

Aceștia imită hormonii sau blochează receptorii hormonilor din celule, aducând confuzie în sistemul endocrin. Numeroase cercetări 

au demonstrat impactul lor asupra sănătății, în particular, afectarea funcțiilor sistemului reproductiv (fertilitate scăzută, malformații 

ale tractului reproductiv feminin și masculin, pubertate timpurie, dereglări a funcțiilor creierului și a comportamentului etc.). Datele 

statistice atestă o creștere cu 23 mii de cazuri maladii ale sistemului endocrin în anul precedent în RM. Perturbătorii endocrini se 

conțin în multiple produse de larg consum, inclusiv în alimente, iar impactul acestui grup de poluanți asupra organismului uman 

poartă caracter complex. În acest context, asigurarea unui mediu habitual salubru și protecția sănătății sunt elemente incontestabile 

ale complexului de măsuri orientate spre asigurarea sănătății durabile a actualei și viitoarelor generații. Studiile în acest domeniu nu 

sunt suficiente. Necesită actualizarea și suportul metodologic. Obiectivele: estimarea igienică a nivelului de expunere a populației 

RM la acești poluanți; evaluarea gradului de siguranță a alimentelor și produselor de uz frecvent; cuantificarea riscului pentru 

sănătatea umană atribuit expunerii la substanțe chimice ce afectează sistemul endocrin; studierea acțiunii nefaste a perturbătorilor 

endocrini asupra procesului reproductiv al organismului animalelor de laborator. Se va efectua: elaborarea și difuzarea largă a 

materialelor informative cu scopul implementării comportamentului benefic sănătății; fortificarea cadrului regulamentar și 

metodologic prin elaborarea și implementarea politicilor orientate spre prevenirea și controlul impactului perturbătorilor endocrini. 

Cercetările vor fi efectuate prin metode igienice, sanitaro-chimice, epidemiologice, matematice, statistice, fiziologice, socio-igienice, 

toxicologice, inclusiv, retrospective. Va fi elaborat un program de acțiuni direcționat spre diminuarea acțiunii nocive și gradului de 

expunere la substanțe chimice ce afectează sistemul endocrin. Rezultatele obţinute vor permite de a revizui și de a schimba 

abordările actuale și a le armoniza cu prevederile acceptate de Comunitatea Europeană în acest domeniu.
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36 38-PS din 03.01.2020 20.80009.8007.36 INTER-VULNERABIL

Abordarea interdisciplinară bioetico-

socio-medicală a contigentului 

vulnerabil de populație cu stare 

severă de sănătate și posibilitățile de 

reabilitare

Subiectul vulnerabilității prezent la anumite categorii de populație este unul de actualitate în cadrul strategiilor sociale pentru

majoritatea statelor, dar o conotație deosebită acesta îl capătă în condițiile R.Moldova unde, pe de o parte, categoriile vulnerabile 

sunt copleșite de grave probleme sociale și ale stării de sănătate, de slabe cunoștințe și capacități de a se proteja ori promova 

drepturile și, pe de altă parte, prezența unor deficiențe, uneori serioase, în ceea ce privește pregătirea profesională a angajaților din 

instituțiile implicate în diverse relații cu atare contingent. În paralel cu aceasta se atestă inconveniențe în cadrul legislativ și 

normativ. Concluziile cercetărilor instituționale realizate în perioada 2015-2019, dar și politicile Comisie Europene în domeniul 

cercetării și inovării impun necesitatea studierii mai aprofundate a contingentului vulnerabil de populație, în special a posibilităților de 

îmbunătățire a calității vieții acestor categorii de pacienți și studierea factorilor ce împiedică reabilitarea și integrarea lor în societate. 

Ideea generală a proiectului este cercetarea interdiciplinară a categoriilor specifice ale contingentului vulnerabil de populație, în 

special copii, vârstnici și deținuți cu un grad sever de deteriorare a stării de sănătate. Metodologia interdisciplinară prevede studiul 

problemelor medicale, sociale și etice care afectează acest contingent, prin îmbinarea analizei teoretice a studiilor existente, 

realizarea cercetărilor prin metodologia socio-umanistă (realizarea interviurilor, focus-groupurilor și chestionarelor pentru subiecții 

grupurilor vulnerabile și pentru personalul instituțiilor) și analiza bioetică multiapsectuală (axiologică, socio-medicală și legală). 

Astfel, abordarea sistemică a acestor probleme va permite identificarea soluțiilor optime și recomandărilor eficiente în realizarea 

politicilor de stat în domeniul protecției sănătății și incluziunii sociale ale grupurilor vulnerabile. Obiectivele proiectului rezidă în 

oferirea specialiștilor implicați în lucrul cu categoriile vulnerabile de populație a unui complex de cunoștințe și abilități practice, 

educarea prin informare a persoanelor din grupurile vulnerabile, cât și a întregii populații privitor la măsurile de profilaxie, îngrijire, 

reabilitare și îmbunătățire a calității vieții acestora și incluziunea lor în societate. Impactul prezumat al proiectului vizează 4 

dimensiuni: 1) cognitiv-teoretică: se vor elabora și lansa postulate științifice relevante în domeniul științelor biomedicale, ale sănătății 

și sociale, realizate în baza metodologiei de cercetare interdisiciplinară (bioetico-socio-medicală); 2) praxiologico-aplicată: sunt 

planificate elaborări curriculare și realizarea activităților instructive-educative pentru personalul implicat în lucrul cu contingentul 

vulnerabil, elaborarea materialelor relevante (îndrumare, ghiduri, manuale); elaborarea recomandărilor metodice, normative și 

legislative; 3) moral-spirituală: reieșind din specificul contingentului vulnerabil de populație, ridicarea nivelului culturii bioetice a 

personalului medical și al populației, în general, este un imperativ imediat; 4) economică: efectul implementării unei politici la nivelul 

statului și instituțiilor, abilitatea în lucrul cu contingentul vulnerabil de populație prin metodologia interdisciplinară va contribui la 

eficientizarea costurilor în sfera medicală.
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37 39-PS din 03.01.2020 20.80009.8007.37 BCHPANC
Bolile cronice hepatice și pancreatice 

aspecte nutriționale și chirurgicale

Maladiile netransmisibile actualmente prezintă cauza principală a deceselor la nivel național și mondial. Conform estimărilor 

efectuate majoritatea acestor boli pot fi prevenite, sau ameliorate. Cercetarea preconizată este una de premieră pentru Republica 

Moldova, prin care se propune studierea particularităților statutului nutrițional (malnutriție, obezitate, obezitate sarcopenică) la 

pacienții cu boli cronice difuze ale ficatului (BCDF) de diferită etiologie, la diferite stadii evolutive ale suferinței hepatice, inclusiv în 

perioadele pre- și posttransplant și în patologia chirurgicală pancreatică. Studiul va fi efectuat de o echipă multidisciplinară compusă 

din specialiști în gastroenterologie/ hepatologie, chirurgie, farmacologie clinică, genetică medicală, filosofie și bioetică. În vederea 

elaborării și justificării științifice a politicilor privind factorii de risc în problema dată se vor aprecia factorii de risc (alimentari, starea 

funcțională a ficatului, digestivi, psihoemoționali, stresul oxidativ, genetici) care influențează modificările nutriționale în grupurile de 

pacienți. De asemenea va fi studiat impactul stării nutriționale asupra evoluției și prognosticului BCDF și a bolilor chirurgicale 

pancreatice. În contextul elaborării, testării, lansării metodelor și tehnologiilor noi în diagnosticul tulburărilor de nutriție în diferite 

BCDF vor fi elaborate principii de monitorizare a statutului nutrițional la pacienții cu diferite BCDF (în baza studierii și analizei 

comparative a mai multor metode de testare nutrițională), selectarea metodelor de screening nutrițional informative și accesibile. 

Aprecierea statutului nutrițional la pacienții în cadrul cercetării va include metode antropometrice, de laborator (metabolismul 

proteinelor, lipidelor, glucidelor, vitaminelor liposolubile), de bioimpedanță electrică (compoziția corpului), imagistice (indexul masei 

musculare scheletale prin CT transversal la nivelul vertebrei L3), etc. Toate acestea vor permite argumentarea științifică a abordării 

sistemice în diagnosticul diferitor BCDF și pancreatice, cu luarea în calcul a statutului nutrițional al pacienților. Abordarea sistemică 

de diagnostic în echipa interdisciplinară va permite elaborarea algoritmului de apreciere a statutului nutrițional în diferite BCDF, 

pancreatite cronice la pacienții profilului gastroenterologic (inclusiv pre- și posttransplant) și chirurgical. Se va crea o bază teoretică 

pentru elaborarea principiilor și căilor de corecție nutrițională adecvată și optimală pentru diferite grupuri de bolnavi hepatici și 

pancreatici, capabile să amelioreze evoluția și prognosticul maladiei și să micșoreze riscurile de complicații fatale în BCDF 

avansate. Realizarea proiectului va permite efectuarea unei analize a eficacităţii tratamentului chirurgical aplicat pacienţilor cu ciroză 

hepatică si pancreatită cronică, va fi elaborat algoritmul terapeutic ce va permite optimizarea asistenţei medico-chirurgicale adresate 

acestor pacienţi, micșorarea numărului de complicaţii postoperatorii, zilelor de spitalizare, diminuarea costului tratamentului, va 

contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii acestor bolnavi. Va fi elaborată o formulă originală autohtonă pentru supliment alimentar cu 

conținut de antioxidanți și aminoacizi, cu posibilitatea testării și utilizării ei ulterioare la pacienții cu diferite BCDF. Cercetarea va 

include compartimentul bioetic, care va lua în calcul calitatea vieții și aspectele de relații medic-pacient, cu elaborarea ulterioară a 

recomandărilor specifice problemei date.
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38 02-PS din 03.01.2020 20.80009.8007.38 APIICM
Abordarea psihooncologică în 

intervențiile chirurgicale mutilante

În urma cercetărilor întreprinse vor fi identificaţi factorii, ce determină prezenţa tulburărilor de afectivitate şi dificultăţilor de

integrare socială, cauzate de defectul cosmetic în urma unui tratament mutilant. În cercetare vor fi incluşi pacienţii cu

cancer mamar şi cancer al regiunii cap ţi gât, cărora li se planifică un tratament chirurgical radical. Bolnavii vor fi repartizaţi

în 3 grupuri în funcţie de obiectivele proprii, referitor la posibilitatea unei operaţii reconstructive. În primul grup vor fi incluşi

bolnavii cu un obiectiv stabil pozitiv la operaţie constructivă, 2 grup – bolnavii cu un obiectiv stabil negativ, şi al 3-lea grup

va include pacienţii cu un obiectiv instabil, neclar. Ulterior se vor efectua consultaţii a medicilor şi a psihologilor în scopul

stabilizării stării emoţionale, corecţiei obiectivelor neadecvate şi a aşteptărilor nejustificate. Sunt planificate şedinţe cu

medicii privind informarea bolnavilor la caracterul operației şi riscurile prezente. Repetat va fi întreprinsă aprecierea

stabilităţii obiectivului pentru efectuarea operaţiei, dinamica lui şi vor fi stabiliţi factorii, ce determină schimbările observate.

În final, vor fi identificaţi factorii decizionali pentru tratamentul reconstructiv în urma unei alegeri conștiente a pacientului.

Rezultatele obţinute vor aduce o anumită contribuţie în planificarea operaţiilor constructive
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09/1-PS din 03.01.2020

Partener USMF:

09/2-PS din 03.01.2020

20.80009.8007.39 Neuro_Cog

Tulburări cognitive majore (demență) 

la pacienții cu patologie 

neurodegenerativă și vasculară

Conform datelor OMS, demența a devenit o problemă de sănătate publică cu impact global. La nivel mondial, în anul 2015, 

aproximativ 47 de milioane de oameni erau afectați de demență, către anul 2030 această cifră va crește până la 66 de milioane iar 

către 2050 - 131 de milioane persoane. Sunt studiate multiple mecanisme patofiziologice ce determină apariția demenței, dar cele 

mai importante sunt: neurodegenerative și vasculare. La pacienții cu demență neurodegenerativă se determină și factori de risc 

vasculari, comorbidități cardiovasculare și sunt implicate mecanisme vasculare de dezvoltare a demenței. Tot mai multe studii 

demonstrează componentul mixt al demențelor. Mulți pacienți primesc un diagnostic atunci când este prea târziu pentru a lua decizii 

cu privire la viitor sau pentru a beneficia de intervenții. Tratamentul demenței la un stadiu precoce este important pentru sporirea 

calității vieții pacienților și reducerea costurilor pentru îngrijirea acestora. Importantă este și corijarea medicamentoasă a altor 

maladii concomitente și întreruperea utilizării unor medicamente care ar putea prejudicia cogniția la acești pacienți. În Republica 

Moldova, nu există o infrastructură clară pentru acești pacienți, stabilirea diagnosticului este întârziat pentru că nu există protocoale 

clinice naționale, astfel pacienții nu se pot înrola în studii clinice iar tratamentul standard nu este asigurat de către stat. O altă 

problemă este lipsa conștientizării depline a acestei boli în populație, majoritatea oamenilor considerând declinul cognitiv ca fiind 

asociat exclusiv înaintării în vârstă. Obiectivele cercetării sunt: evaluarea implementării criteriilor internaționale de diagnostic, 

analiza impactului mecanismelor neurodegenerative și vasculare (ateroscleroza vaselor magistrale, boala vaselor mici, angiopatia 

hipertensivă, angiopatia amiloidă), a comorbidităților psihiatrice (anxietatea, depresiea) și cerebrovasculare (AVC ischemic și 

hemoragic), studierea rolului factorilor de risc cardiovasculari (HTA, FA, DZ, tabagism, alcool, obezitate), a educației, factorilor 

sociali și a medicației cât și a prezenței modificărilor imagistice cerebrale ( hiperintensități periventriculare, microhemoragii, 

afectarea substanței albe) în dezvoltarea tulburărilor cognitive majore. Pentru pacienții cu demență va fi determinat riscul 

cardiovascular, statutul funcțional și calitatea vieții pacienților și a îngrijitorilor lor. Vor fi analizate cunoștințele, atitudinile și practicile 

personalului medical și a societății referitor la pacienții cu demență, vor fi evaluate barierele și necesitățile. Aceasta va permite 

modelarea matematică a factorilor de risc și elaborarea unui algoritm de conduită personalizată a acestor pacienți și elaborarea de 

politici privind factorii de risc, profilaxia, diagnosticul și managementul acestor pacienți. Rezultatele cercetării vor permite profilaxia și 

depistarea precoce a tulburărilor cognitive ceea ce va scăderea gradul dizabilității funcționale a pacientului, a cheltuielilor pentru 

servicii medicale și medicamente, va crește calitatea vieții, va diminua stigmatizarea și suferința, va permite scăderea poverii bolii 

pentru societate și familie, va schimba atitudinea față de persoanele cu demență, va crește gradul de sănătate și bunăstare a 

populației, va permite încadrarea socială a persoanelor cu demență și a familiilor lor. Toate acestea vor avea efecte economice prin 

scăderea costurilor directe (spitalizări repetate, intervenții costisitoare, medicamente, îngrijiri paliative) și indirecte (absența de la 

locul de lucru, alocații sociale, certificate medicale, pensii de dizabilitate).
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20.80009.8007.40 INTEREPI

Integrarea mecanismelor 

epileptogenezei cu scopul creării 

rețelei de diagnostic și tratament 

multimodal al epilepsiei

Povara epilepsiei în țările în curs de dezvoltare este o problemă actuală care poate fi abordată cu succes datorită avansărilor

în cercetările mecanismelor epilepsiei, dispozitivelor performante de neurovizualizare și tratamentului personalizat. În acest

context elaborarea bazelor unui diagnostic holistic și tratament multimodal va reduce ponderea epilepsiei farmacorezistente

în țară. Ne propunem să abordăm următoarele obiective: - Evaluarea cantitativă și calitativă a modificărilor

electroencefalografice (EEG) la pacienții cu crize epileptice nocturne, diurne și mixte - Caracterizarea patternelor de

reorganizare a conectivității rețelelor neurale în epilepsia adultului și copilului - Studierea particularităţilor clinice şi evolutive,

evidenţierea tipurilor şi subtipurilor crizelor mioclonice la pacienții adulți și copii - Aprecierea şi evidenţierea tabloului EEG a

crizelor mioclonice - Aprecierea polimorfismului clinic, factorilor etiologici și risc al statusului epileptic (SE) în funcție de

vârstă și evoluție - Evaluarea expresiei tabloului neurofiziologic și imagistic la pacienții (adulți și copii) cu SE - Identificarea

pacienților cu crize epileptice nonconvulsive în unitățile de terapie intensivă - Evaluarea eficacității tratamentului crizelor

epileptice și SE la pacienții în unitățile de terapie intensivă - Identificarea familiilor multiplex cu epilepsie și evaluarea neuroclinico- 

fiziologică a rudelor de grad I cu/fără epilepsie, cu întocmirea pedigree-lor familiale - Realizarea studiului genetic prin secvențierea 

întregului exom a ambelor loturi de studii, pentru depistarea mutațiilor epileptogene și evaluarea pattern-ului de moștenire acestora. - 

Evaluarea utilității neuroimageriei în practica clinică și prevalența anomaliilor structurale în epilepsie la persoanele din Republica 

Moldova - Aprecierea semiologiei crizelor epileptice la pacienții cu parazitoze în dependență de localizare, dimensiuni şi numărul 

leziunilor intracerebrale. - Identificarea particularităților cognitive, afective și comportamentale ale persoanelor cu epilepsie 

farmacorezistentă - Identificarea factorilor traumatizanţi la pacienți ci epilepsie și consecințele impactului lor asupra psihicului
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1 41-PS din 03.01.2020 20.80009.5107.01 GeMoSun

Studii genetico-moleculare și 

biotehnologice ale florii-soarelui în 

contextul asigurării managementului 

durabil al ecosistemelor agricole

Adoptarea pe scară largă a soiurilor și hibrizilor plantelor de cultură cu randament înalt, uniform dezvoltate pentru agricultură intensivă, 

a dus la o pierdere globală a diversității și la o vulnerabilitate crescută a sistemelor de producție față de boli și dăunători, condițiile de 

mediu extreme și provocările determinate de schimbările climatice. În cazul Republicii Moldova – o țară preponderent agrară, 

modificările date, inevitabil, atrag după sine pierderi economice esențiale și scăderea bunăstării sociale, necesitând abordări complexe 

și integrate de managment durabil. Una dintre culturile strategice din țara noastră este floarea-soarelui (Helianthus annuus L.), care 

reprezintă sursa principală de ulei vegetal, atât pentru suplinirea consumului intern, cât și pentru export, Republica Moldova plasându-

se pe locul 15 printre producătorii mondiali. Prețul înalt al uleiului și cererea crescândă a pieții pentru semințele de floarea-soarelui 

contribuie la creșterea continuă a suprafețelor cultivate cu această cultură (cca 25% din terenurile arabile), depășind în ultimii 10-12 ani 

cu aproape 2,5 ori normele științific recomandate. Extinderea excesivă a ariilor cultivate duce la utilizarea irațională a solurilor, la 

dereglarea rotației și succesiunii culturilor în asolament, ceea ce determină acumularea patogenilor și sărăcirea solurilor în elemente 

minerale. Toate acestea, în final, pot duce la epifitotii ale unor boli și dăunători, precum și la consecințe grave pentru o agricultură 

durabilă. În prezentul proiect, se propune o abordare complexă a culturii, patogenilor și patosistemului, indispensabil de tehnologiile de 

cultivare și condițiile de mediu – elemente cheie în controlul integrat și eficient al bolilor la floarea-soarelui, în contextul prognozării 

riscurilor fitosanitare și implementării principiilor agriculturii durabile și ecologice. Obiectivul major al proiectului constă în crearea 

suportului științific fundamental (genetico molecular, fiziologo-biochimic și biotehnologic) pentru elaborarea unor strategii de ameliorare 

durabilă și de protecție integrată a plantelor și promovarea principiilor agriculturii ecologice în agroecosistemele de pe teritoriul 

Republicii Moldova, pe modelul culturii de floarea soarelui. Noutatea cercetărilor rezidă în analiza complexă și comprehensivă a 

particularităților genetico-moleculare, biochimice și fiziologice etc. ale florii-soarelui și patogenilor specifici, implicit, a patosistemelor, în 

condiții model și în agroecosistemele din Republica Moldova. Originalitatea constă în aspectul interdisciplinar al studiilor preconizate, 

prin operarea cu date genetico-moleculare, fiziologice, morfo-anatomice și de productivitate, corelate cu mediul de cultivare și condițiile 

climatice și integrativ, care prevede transferul și aplicarea rezultatelor fundamentale în strategiile de ameliorare, pentru obținerea unei 

rezistențe durabile, și cele de protecție integrată și viceversa – utilizarea unor aspecte de creștere și dezvoltare a florii-soarelui în 

condiții naturale pentru verificarea legităților și ipotezelor teoretice elaborate. Abordarea în ansamblu a rezultatelor va oferi posibilități 

de simulare a incidenței și impactului patogenilor florii-soarelui în funcție de fluctuațiile condițiilor de mediu și practicile agricole aplicate, 

pronosticarea unor trenduri în evoluția acestora, eventualele pierderi de productivitate și, respectiv, racordarea și flexibilizarea 

strategiilor de management.
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D. Cantemir

Managmentul 

durabil al 

ecosistemelor 

agricole
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42/1-PS din 03.01.2020

Partener UASM:

42/2-PS din 03.01.2020

20.80009.5107.02 RVENMELFUR

Mobilizarea resurselor genetice vegetale, 

ameliorarea soiurilor de plante, 

valorificarea lor ca culturi furajere, 

melifere și energetice  în circuitul 

bioeconomic 

Creșterea populației, dezvoltarea rapidă a industriei și a calității vieții umane, pe de o parte, epuizarea în ritm accelerat a fertilității

solului, a resurselor de combustibili fosili, împreună cu procesul de încălzire globală cauzat de creșterea emisiilor de gaze cu efect

de seră, pe de altă parte, au motivat impulsionarea cercetărilor în direcția găsirii altor surse de alimente și energie în condițiile mult

mai prielnice pentru mediul înconjurător și pentru oameni. Pentru a răspunde acestor provocări, concomitent cu valorificarea

potenţialului productiv al culturilor agricole tradiţionale, este necesar de identificat, mobilizat, aclimatizat şi implementat în cultură a

unor specii noi de plante care utilizează mai eficient energia solară, solul şi apa, asigurând hrană pentru oameni şi animale, care

pot fi folosite eficient în calitate de materie primă pentru biorafenari, în special ca sursa regenerabilă de energie. În acest context,

scopul proiectului constă în mobilizarea resurselor genetice vegetale, ameliorarea soiurilor de plante și valorificarea potențialului lor ca 

culturi furajere, melifere și energetice în circuitul bioeconomic al Republicii Moldova și țărilor limitrofe. Obiective: extinderea

colecțiilor naționale în baza activităților de identificare, mobilizare și aclimatizare a resurselor genetice vegetale cu utilitate multiplă

din 7 familii botanice din diferite regiuni floristice; cercetarea particularităților biologice de creștere și dezvoltare a plantelor

selectate; evidențierea formelor valoroase, ameliorarea, crearea și reproducerea soiurilor noi de perspectivă în Republica Moldova;

perfecționarea elementelor agrotehnice, elaborarea itinerarelor tehnologice și adaptarea sistemului de mașini și utilaje agricole

pentru cultivarea, manipularea și procesarea plantelor cu utilitate furajeră, meliferă și energetică; evaluarea potențialului melifer,

determinarea structurii și compoziției chimice a masei proaspete recoltate; estimarea valorii nutritive și energetice a furajelor

vegetale obținute; caracterizarea biochimică a substraturilor vegetale pentru producerea biogazului; elaborarea rețetelor de

amestecuri și a tehnologiilor inovative de producere a biocombustibililor solizi densificați din masa vegetală provenită din plantele

cercetate cu proprietăți conforme cerințelor europene; încercarea și estimarea impactului economic, social și de mediu al soluțiilor

propuse în proiect; dezvoltarea instrumentelor pentru transferul cunoștințelor către beneficiari. Cercetările științifice vor fi efectuate

cu aplicarea metodelor standarde europene. Rezultate preconizate: colecții naționale îmbogățite cu resurse genetice vegetale din 7

familii botanice, adaptate la condițiile pedo-climaterice ale R. Moldova; soiuri noi de plante și itinerarele tehnologice de cultivare și

procesare a plantelor cu potenţial furajer, melifer şi de producere a biomasei energetice; sistemul de mașini și utilaje agricole

pentru realizarea operațiilor tehnologice de cultivare și prelucrare post-recoltare a plantelor studiate; surse diversificate de plante

melifere, furajere și energetice; terenuri marginale și degradate valorificate cu specii de plante de perspectivă; tehnologii pentru

producerea biocombustibilior solizi densificați cu proprietăți conforme cerințelor europene ENPlus. Experiența și rezultatele

științifice scontate prermit participarea în consorți europene de cercetare.

 Țîței Victor
Gradina Botanică 

Națională A. Ciubotaru

Soiuri şi hibrizo de 

culturi agricole, 

tehnici şi furajere 

performante

Prioritatea II: Agricultura durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor



3 43-PS din 03.01.2020 20.80009.5107.03 VERGBASAPCSC

Valorificarea eficientă a resurselor 

genetice vegetale și biotehnologiilor 

avansate în scopul sporirii adaptabilității 

plantelor de cultură și schimbările 

climatice

Schimbările climatice afectează nivelul producției agricole în majoritatea regiunilor lumii. Conform clasificărilor ONU Rebublica Moldova 

se află într-o zonă geografică cu risc sporit de progresare a proceselor de dișertificare în deosebi ale zonelor de Sud și Centru. În 

aceste condiții cultivarea multor soiuri omologate anterior și răspândite în producere este amenințată de degradarea ecologică și 

fiziologică a acestora și poate conduce la diminuarea competivității producției agricole, inclusiv și pe piața autohtonă. Cele menționate 

determină elaborarea noilor abordări şi concepţii genetico-ameliorative de creare a noilor genotipuri cu productivitate sporită și 

rezistente la schimbările de mediu. Biotehnologiile avansate oferă perspective în dezvoltarea noilor strategii de inducere a 

mecanismelor alternative ale rezistenței plantelor față de factorii de mediu. Obiectivul de bază al proiectului include elucidarea 

mecanismelor de inducere a variabilității genetice, rezistenței genotipurilor la schimbările climatice, ce vor permite selectarea formelor 

valoroase. Obținerea unor recolte sporite cu calități corespunzătoare, la costuri reduse, necesită aplicarea mai profundă a cunoştinţelor 

în genetică, fiziologia plantelor și biotehnologiilor avansate pentru valorificarea eficientă a resurselor pedoclimatice, utilizarea 

potențialului biologic al soiurilor şi hibrizilor de culturi agricole, menţinerea şi diversificarea genofondului. Proiectul în cauză are drept 

scop valorificarea eficientă a genofondului acumulat, creat și menținut pe parcursul anilor în colecțiile de germoplasmă a culturillor 

agricole; eficientizarea procedeelor de obţinere a haploizilor la porumb. În cadrul proiectului vor fi utilizate metode hibridologice, 

citogenetice, de inducere a haploidiei, recombinogeneza, hibridarea distantă, culturi in vitro, determinarea parametrilor fiziologici și 

biochimici. Realizarea experienţelor se va efectua în condiţii de laborator și câmp cu evaluarea efectelor cauzate de factorii reali de 

mediu. În rezultatul investigațiilor vor fi elaborate procedee de sporire a rezistenţei plantelor pe bază de principii biotehnologice, 

evidenţierea factorilor genetici ce controlează rezistenţa organismelor la factorii nefavorabili de natură biotică şi abiotică, reducere a 

termenilor de evaluare a formelor inițiale incluse în procesul de ameliorare și obținere a combinațiilor hibride rezistente la temperaturi 

extremale pentru creșterea și dezvoltarea plantelor, deficitul hidric, intensificarea frecvenței și intensității secetelor la culturile de 

tomate, ceapă, usturoi, porumb, triticale, culturile de sorg, viță de vie; majorarea eficacităţii de obţinere a liniilor haploide inductoare; 

determinate particularitățile agrobiologice și parametri tehnologici de cultivare a genotipurilor de Miscanthus spp., în condiţii de 

subasigurare cu apă şi alți factori de climă, ca sursă de biomasă cu potential sporit de energie. Realizarea proiectului se va solda cu 

perfecționarea metodologiilor de valorificare eficientă a resurselor genetice si includere a acestora în procesul de ameliorare și obținere 

a genotipurilor adaptate la condițiile climatice, care depășesc limitele optimale de creștere și dezvoltare a plantelor de cultură.

 Botnari Vasile 

IP Institutul de 

Genetică, fiziologie și 

protecție a plantelor

Soiuri şi hibrizo de 

culturi agricole, 

tehnici şi furajere 

performante

4 49-PS din 03.01.2020 20.80009.5107.04 POMCLIM

Adaptarea tehnologiilor durabile și 

ecologice de producere a fructelor sub 

aspect cantitativ și calitativ în funcție de 

integritatea sistemei de cultură și 

schimbărilor climatice

Schimbările climatice reprezintă una dintre provocările majore ale secolului nostru și efectele schimbărilor climatice asupra 

ecosistemelor antropice reprezintă o preocupare tot mai însemnată. Cercetările în domeniu au arătat că schimbările climatice afectează 

fiziologia, fenologia speciilor, compoziția și dinamica comunităților din biocenoze, productivitatea, calitatea fructelor etc.

Plecând de la aceste considerente, prezentul proiect de cercetare își propune să evalueze potențialul agrobiologic a unor soiuri

de cais, prun, cireș, măr, nuc, zmeur și mur în contextul actualelor modificări climatice cu scopul stabilirii unor sortimente și tehnologii 

de cultură care să permită realizarea unor ecosisteme durabile și competitive. Proiectul de cercetare este derulat de parteneri cu tradiție 

în domeniul pomiculturii, cu rezultate valoroase în ceea ce privește cultura mărului, cireșului, nucului, caisului, prunului și care dispun 

de o bază materială și umană deosebită. Obiectivele de cercetare sunt direcționate spre creșterea și îmbunătățirea activității de 

cercetare-dezvoltare prin acumularea de cunoștințe fundamentale, spre crearea de soluții pentru realizarea unor ecosisteme durabile 

prin alegerea celor mai adaptate soiuri de cais, prun, cireș, măr, nuc, zmeur și mur pentru fiecare zona studiată și adaptarea unor 

tehnologii de cultura adecvate. Soluționarea problemelor de cercetare, abordate în proiect va contribui la modelarea structurii plantației, 

programării producției superioare adecvate condițiilor de producție, elaborarea tehnicilor de operare în perioada de recoltare și post 

recoltare a fructelor, precum și se va asigura agricultură durabilă, securitatea alimentară și siguranța alimentelor. Echipa își va 

coordona activitățile cu APEF “Moldova fruct”, UAPCN „Asociația Nucicultorilor din Moldova”, Instituția Publică „Laboratorul central 

fitosanitar”, va avea o colaborare amplă cu asociațiile de producători agricoli pentru evitarea dublării eforturilor și atingerea unei sinergii 

pozitive în urmărirea scopurilor comune.

 Balan Valerian
Universitatea Agrară 

de Stat din Moldova

Managmentul 

durabil al 

ecosistemelor 

agricole

5 52-PS din 03.01.2020 20.80009.5107.05 VITIVIN

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

Dezvoltarea cu succes a ramurii vitivinicole a Republicii Moldova depinde în mare măsură de producerea vinurilor cu însușiri

organoleptice înalte, obținute din soiuri de struguri autohtone și de selecție nouă. În prezent sortimentul de soiuri stabilite în multe

țări vitivinicole, inclusiv și țara noastră, cuprinde în preponderent cele clasice de origine franceză, dar în ultimul timp apare   necesitatea 

evidențierii și utilizării în producere a unor soiuri autohtone, care pot servi la crearea brăndului național al vinului moldovenesc. În acest 

context, este actuală problema revizuirii sortimentului tradițional al producției vinicole și includerea în circuitul economic a soiurilor de 

selecție nouă create în ultimele decenii în Republica Moldova (Viorica, Floricica, Riton, Legenda, Luminița Muscat de Ialoveni, Alb de 

Onițcani, Codrinschii și al.) precum și soiurile autohtone locale (Feteasca, Feteasca regală, Francușa, Busuioacade Bohotin, Rară 

Neagră, Crîmposie, Copceac, Negru de Căușeni, Zghihara de Huși și al.). O contribuție esențială la crearea unei viticulturi durabile și 

ameliorarea calității producției vinicole o are materialul săditor viticol devirozat cu calități biologice avansate. Crearea clonelor și soiurilor 

devirozate incluse în proiectul propus, de asemenea și multiplicarea clonală, va permite sporirea productivității plantațiilor viticole cu 30-

40% și ameliorarea calității strugurilor, respectiv și a vinurilor obținute. Scopul proiectului este de a valorifica la maxim potențialul 

oenologic al soiurilor și clonelor asanate de selecție nouă și autohtone, pentru a obține vinuri și alte produse vinicole de calitate înaltă 

în baza metodelor moderne de control a calității (GS MS, HPLC și CES). Proiectul prezintă o lucrare amplă în domeniul vitivinicol, care 

cuprinde biotehnologii moderne de control fitosanitar, multiplicare clonală a materialului săditor devirozat și perfecționarea regimurilor 

tehnologice de prelucrare a strugurilor, bazat pe studiul profilului aromatic antocianic, substanțelor biologic active în vinurile obținute. În 

așa fel,va fi efectuat un studiu științific amplu, al argumentării utilizării în vinificație a unui spectru larg de soiuri de selecție nouă și 

autohtone, la producerea vinurilor competitive pe piețile internaționale.

 Taran Nicolae

Institutul Științifico

-practic de

Horticultură de 

Tehnologie

Alimentară

Tehnologii noi de 

procesare a 

materiilor prime 

agricole. 

Biotehnologii 

agroalimentare



6 57-PS din 03.01.2020 20.80009.5107.06 STEPS

Cercetarea și aplicarea măsurilor de 

îmbunătățire funciare și de conservare a 

resurselor de sol și apă pentru 

diminuarea riscurilor de producere și 

atenuarea impactului schimbărilor 

climatice în agricultura sustenabilă

Intensificarea în progresie a inputurilor energetice din exterior asupra agroecosistemelor a atras după sine dezvoltarea mai multor 

procese degradative care au sporit semnificativ riscurile de producere și vulnerabilitatea la instabilitatea condițiilor climatice cauzată de 

trendul global al climei. În aceste condiții există necesitatea unei noi abordări a managementului resurselor de sol, apă și vegetative 

bazate pe cercetarea și aplicarea măsurilor de îmbunătățiri funciare și de conservare a resurselor agrolandșafturilor pentru diminuarea 

riscurilor de producere și atenuarea impactului schimbărilor climatice. Scopul proiectului este elaborarea și testarea mecanismului 

complex de aplicare a principiului neutralității degradării terenurilor pentru diminuarea riscurilor de producere și atenuarea impactului 

schimbărilor climatice în agricultura sustenabilă. Obiectivele proiectului: - Selectarea spațiilor pilot, evaluarea complexă a factorilor și 

proceselor de degradare a solurilor și elaborarea hărților digitale a acestora; - Cercetarea complexă a spațiilor pilot, elaborarea 

cartogramelor agrochimice și a planurilor de fertilizare pe perioada medie de 5-7 ani; - Aplicarea diferențiată a complexului de măsuri 

agro- și fitoameliorative de optimizare a însușirilor și regimurilor solurilor și de promovare a proceselor tipogenetice naturale de 

diminuare a riscurilor de producere; - Elaborarea și implementarea mecanismului complex de aplicare a principiului neutralității 

degradării terenurilor, sporirii stabilității acestora, conservării resurselor de sol și apă, atenuării impactului schimbărilor climatice și 

reproducerii lărgite a fertilității naturale a solurilor; - Monitorizarea dinamicii proceselor de funcționare, restabilire, renaturare a 

ecosistemului solurilor, neutralizare a proceselor degradative, reproducere lărgită a fertilității solurilor și aplicarea măsurilor corective în 

scopul sporirii eficienței acestora. Cercetările propuse sunt bazate pe principiile agriculturii sustenabile și presupun managementul 

sustenabil al fertilității solurilor bazat pe utilizarea cu maximum de eficiență a potențialului pedogenetic al agrolandșaftului, susținerea și 

promovarea proceselor tipogenetice de reproducere lărgită și conservare a fertilității naturale a solurilor în cadrul unor programe de 

lungă durată (30-50 de ani). Indicatorii de performanță ai tehnologiilor sunt parametrii fertilității naturale materializați în evoluția 

bilanțului de humus în soluri. În rezultatul implementării proiectului va fi elaborat conceptul tehnologiilor din domeniul ”agriculturii cu 

impact controlat”, care reduc procesele de deteriorare a resurselor de sol cauzată de supraexploatarea necontrolată și asigură 

optimizarea proceselor de funcționare a ecosistemului solului, reproducerea lărgită și conservarea fertilității solurilor.

 Ciolacu Tatiana 

IP Institutul de 

Pedologie, Agrochimie 

și Protecție a solului N. 

Dimo

Securitatea 

alimentara şi  

siguranţa 

alimentelor
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44/1-PS din 03.01.2020

Partener USMF:

44/2-PS din 03.01.2020

20.80009.5107.07 PAMAGROFARMAC

Diminuarea consecințelor schimbărilor 

climatice prin crearea și implementarea 

soirilor 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

Cercetările realizate în cadrul proiectului prevăd deservirea ştiinţifică a branşei ce are ca destinație cultivarea - procesarea plantelor 

aromatice și medicinale, ramură distinctivă prin volum relativ mic în ce priveşte suprafeţe de cultivare şi profit foarte înalt atât pentru 

agricultură, cât şi pentru parfumerie, cosmetică, farmaceutică etc. de la fabricarea produselor finite cu concursul derivatelor din aceste 

specii de plante. Ca şi în alte ţări, cercetătorii implicaţi în crearea soiurilor de plante medicinale și aromatice sunt în număr relativ mic. În 

cadrul proiectului se va crea baza genetică nouă, precursori ai soiurilor noi ce include hibrizi, linii, genotipuri cu caractere cantitative 

biomorfologice excepționale pentru o producţie durabilă de plante aromatice şi medicinale mai sănătoase şi de mai bună calitate în 

climatul semi-arid din Sud-estul Europei. Rezultatele obținute asigură creşterea competitivităţii internaţionale în acest domeniu. 

Specificul cercetărilor constă în crearea şi implementarea soiurilor rezistente la ger, iernare, boli, performante ce asigură productivitate 

înalta şi calitate superioară, astfel diminuând consecinţele schimbărilor climatice. Se vor crea şi implementa soiuri de: Salvia sclarea ce 

reprezintă hibrizi cu heterosis constant cu potenţial înalt de producţie: 15-18t/ha inflorescenţe, 57-70 kg/ha ulei esenţial în 2 ani de 

exploatare a plantaţiei, randament unic – 3.2-3.8 kg ulei esenţial din tonă de inflorescenţe; Lavandula angustifolia – soiuri ce reprezintă 

hibrizi, generaţia F1, cu efect înalt al heterozisului, care garantează o producţie de 8-10 t/ha inflorescențe; 150-170 kg/ha ulei esențial, 

în funcție de soi și un randament înalt –18-21kg ulei esenţial/tona inflorescenţe. Se va extinde sortimentul de specii cultivate, de soiuri 

de culturi noi – Origanum vulgare subspeciile vulgare, hirtum, Hyssopus officinalis, precum şi specii introduse în cultură – Cassia 

acutifolia, Salvia hispanica, Sesamum indicum. Astfel, valorificarea plantelor medicinale & aromatice se va realiza prin crearea, 

implementarea soiurilor noi, elaborarea de genotipuri hibride noi, menţinerea fondului genetic, surselor de germoplasmă, utilizarea 

acestora. Cercetările preconizate includ identificarea structurilor cu caracter adaptiv la hibrizi, soiuri perspective în vederea selectării 

celor rezistente la factori abiotici. Va fi apreciată și calitatea farmacologică a acestora prin determinarea conținutului în flavone, taninuri, 

compuși fenolici.

 Gonceariuc Maria

Institutul de Genetică, 

Fiziologie și Protecție 

a Plantelor

Soiuri şi hibrizo de 

culturi agricole, 

tehnici şi furajere 

performante

8 59-PS din 03.01.2020 20.80009.5107.08 MICRONEC

Eficientizarea utilizării resurselor de sol și 

a diversității microbiene prin aplicarea 

elementelor agriculturii biologice 

organice 

Cernoziomurile Republicii Moldova sunt una dintre bogățiile țării, dar 2/3 dintre ele au un bilanţ negativ al conținutului de materie 

organică, ceea ce caracterizează starea lor ecologică drept alarmantă. Motivul principal al acestei afecţiuni este sensibilitatea crescută 

a fondului microbian și scăderea drastică a cantităților sale, precum și epuizarea diversității metabolice a comunităților microbiene 

datorită utilizării agricole, nu întotdeauna corecte, a solurilor. Particularităţile microbiologice ale diversităţii comunităţilor microbiene ar fi 

putut servi ca cel mai universal şi cel mai sensibil indicator al stării solurilor, inclusiv şi în cazul optimizării şi biologizării sistemului de 

agricultură. Însă, studii recente au scos la iveală schimbări semnificative în activitatea funcțională a cernoziomurilor din întreaga lume, 

precum și faptul că circa 90–99% din comunitățile microbiene naturale constau din microorganisme „fantomă” care nu sunt detectate 

prin metodele tradiționale de cultivare pe mediile nutritive și, în consecință, au proprietăți fenotipice inexplicabile. Doar o mică parte din 

acest complex microbian imens (circa 0,1-1%) poate fi izolat în condiții de laborator pe medii nutritive artificiale. Majoritatea 

procariotelor care locuiesc în sol (90–99% din compoziția totală a comunităților) nu pot fi cultivate în laborator, ceea ce înseamnă că 

funcțiile lor biogeochimice și de mediu nu sunt disponibile pentru studiu prin metode microbiologice clasice În consecință, informațiile 

disponibile până în prezent despre microorganismele solului reflectă, de asemenea, date despre doar o mică parte din populațiile 

microbiene și diversitatea acestora. Această situație este explicată în  moduri diferite, dar se reduce la următoarele: diversitatea 

microbiană în natură nu este deloc ceea ce știm din culturi, iar ideea predominantă a lumii microorganismelor cultivate pe medii 

nutritive, dacă nu e falsă, apoi e extrem de incompletă. Microorganismele, care depășesc condiții stresante (lipsă de nutrienți, regim 

hidrotermal nefavorabil, etc.) rămân în sol o perioadă îndelungată, prin trecerea la o stare de repaus. Mai mult decât atât, cea mai mare 

parte a acestui complex uriaș de microorganisme necultivabile se limitează la habitatul solului, ceea ce face din mediul solului cel mai 

mare rezervor și depozitar al diversității microbiene de pe Pământ. Prioritate în detectarea și studiul majorității necultivabile a 

microorganismelor solului sunt metodele biologice moleculare care permit studierea proprietăților microorganismelor in situ, fără izolare 

în culturi pure. Un loc special printre ele este ocupat de metagenomică - analiza materialului genetic total extras din întregul sistem 

biologic al medului din sol. Proiectul de faţă este destinat studierii posibilităţii de sporire a productivităţii culturilor agricole, cu 

menţinerea sau sporirea fertilităţii solurilor în dependenţă de fertilizanţii organici şi neorganici în cadrul a două asolamente furajere, cu 

şi fără participarea ierburilor multianuale, inclusiv resturile vegetale şi îngrăşămintele verzi (sideratele). Ne propunem să studiem 

eficientizarea resurselor de sol şi diversitatea microbiană prin aplicarea elementelor agriculturii biologice (organice). La evaluarea 

biodiversității vor fi utilizate metodele care nu au legătură cu cultivarea microorganismelor. Aceasta va permite evaluarea diversității 

depline a comunităților microbiene, inclusiv a microorganismelor necultivabile. Combinația dintre capacităţile ridicate ale metodelor 

moderne de secvențiere cu abordarea clasică a științei genetice a solului pare a fi o modalitate promițătoare de soluționare a 

problemelor ecologice globale ale microorganismelor solului în ceea ce privește relația dintre structura comunităților microbiene și 

proprietățile solului. Scopul principal al proiectului este eficientizarea resurselor de sol şi biodiversitate prin aplicarea elementelor 

agriculturii biologice (organice) și identificarea relației lor cu însuşirile fizico chimice și caracteristicile fertilităţii solului.

 Frunze Nina
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9 61-PS din 03.01.2020 20.80009.5107.09 ACSIA-BIA

Ameliorarea calității și siguranței 

alimentelor prin biotehnologie și inginerie 

alimentară

Alimentaţia necorespunzătoare este prima dintre principalele cauze ale bolilor netransmisibile: cardiovasculare, hipertensiunea,

diabetul de tip 2, atacul cerebral, unele tipuri de cancer, afecţiuni musculoscheletale şi unele afecţiuni mintale. Peste 80% din cazurile 

anuale de deces sînt condiţionate de bolile netransmisibile, inclusiv maladiile cardiovasculare constituie 55-57%, cancerul - 14%, bolile 

aparatului digestiv- circa 10% din decese [1]. Cauzele acestui fenomen sunt multiple [2]: consum excesiv de sare [3], zaharuri 

adăugate [4], grăsimi saturate şi grăsimi trans, utilizate pe larg în industria alimentară, deficiențe nutriționale de microelemente (iod, 

fier) [5], abundența aditivilor de origine sintetică în alimentele procesate (nitriți, coloranți,conservanți) [6,7]. Contaminarea alimentelor de-

a lungul lanțului alimentar, ponderea redusă a produselor alimentare cu componente bioactive și ingrediente funcționale contribuie, de 

asemenea, la această situație [8]. Scopul proiectului constă în diminuarea riscurilor bolilor netransmisibile și nutriționale (diabetul 

zaharat, obezitatea, celiacheia) prin elucidarea riscurilor contaminării chimice, biochimice, microbiologice de-a lungul lanțului alimentar; 

asigurarea suportului tehnologic și modernizarea fluxului de procesare a materiilor prime pentru asigurarea valorii nutriționale si 

amplificarea efectelor biologice ale alimentelor; elaborarea produselor alimentare cu componente bioactive și ingrediente funcționale. 

Actualitatea științifică a proiectului constă în realizarea cercetărilor aplicative în domeniul securității și siguranței alimentelor, 

biotehnologiei și ingineriei alimentare conform abordărilor internaționale moderne cu implementarea rezultatelor în sectorul real pentru 

asigurarea calității, disponibilității, valorii nutriționale si amplificarea efectelor biologice ale alimentelor pentru diferite grupuri ale 

populației.

 Sturza Rodica
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a Moldovei
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10 62-PS din 03.01.2020 20.80009.5107.10 NPTI 4 My
Nutriție personalizată și tehnologii 

inteligente pentru bunăstarea mea

Ca urmare a declașării modului alimentar obezogen, rezultat din adoptarea globală a dietei occidentale și modului sedentar de

viață, omenirea se confruntă cu o tranziție nutrițională. Bolile non-transmisibile, cum ar fi obezitatea, diabetul de tip 2 și sindromul

metabolic sunt acum responsabile în mod colectiv de aproape 70% din toate decesele din întreaga lume. Elaborarea și dezvoltarea 

unui serviciu de nutriție personalizat, pentru ameliorarea calității vieții! Cu acest ambițios obiectiv ia naștere proiectul. Proiectul propus 

tinde să contribuie la soluționarea a două probleme majore ale societății în general și a Republicii Moldova în particular: • Prima 

problemă constă în gradul insuficient de acoperire nutrițională a diferitor segmente ale populației (persoane cu boala celiacă, cu alergii, 

cu intoleranțe la gluten și la lactoză, persoane cu diabet zaharat, persoane sănătoase dar cu spraponderabilitate, obezitate sau altă 

consecință a malnutriției etc), carențe care respectiv contribuie la creșterea riscurilor maladiilor nutriționale; • A doua problemă constă în 

absența unui software nutrițional național pentru (aplicație mobilă) pentru consumatori, în special pentru copii și tineri. Prin proiect se 

intenționează: - elaborarea chestionarelor și realizarea sondajului on line de opinie publică în scopul identificării stilurilor de viață a 

persoanelor și dezvoltării serviciilor de nutriție personalizată; - proiectarea de produse alimentare autohtone noi și ameliorarea gradului 

de acoperire nutrițională a diferitor segmente ale populației; - crearea bazelor de date naționale cu privire la alimente și alimentație, 

pentru elaborarea și implimentarea aplicației mobile; - Dezvoltarea unui software nutrițional național (aplicație mobilă) pentru 

consumatori. Instrumentele specifice de nutriție personalizată dezvoltate pe parcursul derulării proiectului se vor baza pe cunoștințe și 

dovezi științifice solide din diferite domenii precum: nutriție, medicină, științe alimentare, genomica nutrițională, microbiologie, științe 

informatice, științe sociale și științe umane precum economie, marketing, psihologie și antropologie socială. Proiectul se incadrează în 

programul de cercetare și inovare Horizon 2020- Grant Agreement n. 816303 și cuprinde de acemenea cele 5 domenii prioritare de 

acţiuni din Declaraţia de la Viena privind nutriţia şi bolile netransmisibile în contextul Sănătăţii 2020.
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11 45-PS din 03.01.2020 20.80009.5107.11 RGV

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 dermoplasmei vegetale

În condițiile actuale ale dezvoltării civilizației crește importanța diversității biologice a organismelor vii pentru menținerea echilibrului din 

natură. Poluarea mediului ambiant, urbanizarea, schimbările globale ale climei produc o eroziune genetica substanțiala a speciilor de 

plante din flora spontană și formelor cultivate. Insuficienta de produse alimentare reprezintă o realitate pentru multe state ale lumii. Din 

acest punct de vedere resursele genetic vegetale pentru alimentație și agricultură sunt un element strategic de neînlocuit în sistemul de 

asigurare cu surse de hrană și securitate alimentară. Proiectul propus prevede efectuarea investigațiilor complexe orientate spre 

inițierea sistemului de conservare de lungă durată a resurselor genetice vegetale în Banca națională de gene. Vor fi abordate 

următoarele aspecte ale problemei: crearea și aprecierea colecțiilor de bază pentru depozitare ex situ pe termen lung, fondarea 

colecțiilor duplicat; studiul fiziologo-biochimic al viabilității semințelor diferitelor culturi agricole din colecțiile de lucru și cele active după 

un set de caractere; evaluarea mostrelor noi de plante cultivate după indici morfo-botanici, biochimici, agronomici, fiziologici în scopul 

delimitării „pașapoartelor” caracterelor distinctive ale mostrelor; introducerea în cultură a unor specii noi și netradiționale de plante și 

aprecierea valorii lor alimentare și în calitate de culturi tehnice, furajere, medicinale și aromatice; identificarea moleculară a patogenilor 

în germoplasma vegetală, inclusiv ale celor ce se diseminează prin material semincer și a obiectelor de carantină; GPS-localizarea și 

monitorizarea populațiilor rudelor sălbatice ale unor specii de culturi agricole în ecosistemele naturale din toate zonele pedo-climatice 

ale republicii; poziționarea și colectarea formelor autohtone de plante cultivate în gospodăriile țărănești; În rezultatul îndeplinirii 

proiectului vor fi create colecții de bază ale plantelor de cultură pentru Banca națională de gene, inițiată colecția națională de resurse 

genetice vegetale pentru alimentație și agricultură. Ca urmare a testărilor multilaterale se vor evidenția surse valoroase de rezistență și 

productivitate pentru ameliorare. Va fi administrată Baza națională de date privind conservarea agrobiodiversităţii vegetale. Se vor 

propune metode sigure de determinare a stării de sănătate a germoplasmei vegetale. Rezultatele obținute vor avea impact pozitiv 

asupra mediului ambiant prin ocrotirea și conservarea populațiilor predecesorilor sălbatici ai plantelor cultivate și formelor autohtone de 

culturi agricole, precum și în aspectul menținerii securității alimentare.

 Ganea Anatolie
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12 63-PS din 03.01.2020 20.80009.5107.12 FLHAP

Fortificarea lanțului “hrană-animală-

producție prin utilizarea resurselor 

furajere noi, metodelor și schemelor 

innovative de asanare”

Proiectul se încadrează în cercetările referitorare la prioritatea strategică „Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța 

alimentelor” și are un caracter interdisciplinar deoarece vizează cercetările științifice în nutriția și alimentația animalelor precum și în 

domeniul combaterii și profilaxiei maladiilor la animalele și păsările agricole care sunt surse principale pentru producerea produselor 

animaliere (alimentare) de calitate biologică superioară. Din aceste considerente proiectul țintește direcția strategică Securitatea 

alimentară și siguranța alimentelor. Este bazat pe elaborarea și implementarea măsurilor de sporire a bunăstării animalelor și păsărilor 

agricole ca un concept menit de a obține produse animaliere de calitate, inofensive și ecologice. Cercetările planificate, sunt corelate cu 

solicitările crescătorilor de animale și păsări agricole pentru implementarea noilor tehnologii cu considerentele specificului condiţiilor 

climaterice și nutritive, precum și cerințele impuse de piața internă și externă la produsele obținute de la animalele și păsările de fermă. 

Partea principală a proiectului constă în cercetarea şi implementarea măsurilor de profilaxie şi combatere a maladiilor; eficientizarea 

alimentației prin diversificarea și utilizarea raţională a nutrețurilor, surselor furajere netradiționale și a celor provenite din industria de 

prelucrare, preparatelor biologic active (din streptomicete); îmbunătățirea microclimei și stării ecologice a fermelor prin managementul 

corect al dejecțiilor animaliere și bioconversia acestora; elaborarea şi implementarea tehnologiilor performante de creștere și 

exploatare, alimentaţie, folosind utilajul științific performant și sowt-uri specializate. În proiect sunt prevăzute obiective concrete de 

elaborare a produselor noi, eco-eficiente pentru bunăstarea animalelor, reţetelor noi de nutreţuri combinate, aditivi furajeri (preparate 

biologic active), schemelor şi metodelor eficiente de asanare şi profilaxie a maladiilor. Soluţionarea problemelor abordate în proiect va 

contribui în mod direct la creşterea bunăstării animalelor ca factor de bază pentru asigurarea și sporirea productivității (cu minimum 10- 

15%) animalelor, indicilor de reproducție și stării sănătății, obţinerea produselor zootehnice inofensive pentru consumul intern și extern, 

sporirea veniturilor agenților economici.

 Petcu Igor
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13 50-PS din 03.01.2020 20.80009.5107.13 ETPCASEPFB

Elaborarea tehnologiei de producere a 

cătinii albe în sistem ecologic și a 

prelucrării fructelor și biomasei

Datorită însușirilor valoroase alimentare și terapeutice, cătina albă prezintă un interes deosebit printre speciile pomicole. Necătând la 

aceasta, cătina albă nu a avut o largă răspândire în lume din cauza productivității mici a plantelor și a prezenței ghimpilor, care sunt un 

mare impediment la recoltarea manuală. Odată cu apariția soiurilor înalt productive (20 t/ha) și a mașinilor pentru recoltarea fructelor, 

producătorii manifestă un interes excepțional față de cătina albă, care este solicitată în cantități nelimitate pe piața internațională 

Conform informației oferite de agențiile agricole din diferite zone ale țării, în ultimii ani în Republica Moldova au fost înființate circa 180 

ha de cătină albă și suprafața acesteia va crește considerabil în anii următori. Până în prezent, cercetări asupra tehnologiei de cultivare 

a cătinii albe în condițiile Republicii Moldova, au fost efectuate în cadrul unui proiect instituțional, în care au fost făcute doar 

recomandări prealabile. Pentru a elabora recomandări agrotehnice definitive de cultivare a speciilor pomicole multianuale, este necesar 

ca acestea să fie studiate 8-10 ani. În situația când în țară nu au fost efectuate astfel de cercetări științifice, iar producătorul autohton 

are nevoie de recomandările respective, prezentul proiect este strict necesar și oportun. Pe lângă recomandările tehnologiei de 

cultivare a cătinii albe producătorul trebuie să fie informat și despre metodele de fabricare a produselor derivate ce pot fi obținute din 

fructe, a politicilor de marketing și a capacității energetice obținute din masa vegetală în urma recoltări. Obiectivul proiectului este de a 

elabora tehnologia de cultivare a cătinii albe de la înființarea plantației până la fabricarea derivatelor din fructe și masă vegetală cât și 

promovarea lor pe piață. Cercetările științifice se vor efectua în cadrul laboratoarelor UASM, UTM și ITA ”Mecagro”, prin metode 

standarde, folosite pe larg în pomicultură, ingineria agrară, bioenergetică, tehnologia alimentară, pedologie și marketing. Tot utilajul 

științific este validat în conformitate cu cerințele standardului SM EN ISO 17025- 2016. În rezultatul cercetărilor științifice efectuate se 

preconizează de recomandat cele mai eficiente soiuri de cătină albă pentru condițiile țării noastre, precum și de elaborat principalele 

verigi tehnologice – distanța de plantare, forma de coroană, sistemul de tăiere a plantelor, inclusiv de tăiere și recoltare mecanizată, 

sistemul de lucrare al solului în plantații, metoda de fabricare a produsului finit din fructe, precum și a biocombustibililor solizi densificați 

din masă vegetală.

 Popa Sergiu
Universitatea Agrară 

de Stat din Moldova
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14 53-PS din 03.01.2020 20.80009.5107.14 UMDBNCDIPSCPBPBS

Utilizarea metodelor genetice și 

biotehnologiilor moderne în scopul 

creării, devirozării și implementării în 

producere a soiurilor culturilor pomicole, 

portaltoaielor și culturilor bacifere, cu 

potențial  biologic sporit

Cercetarea de bază este orientată spre studierea soiurilor şi clonelor noi, portaltoaelor a culturilor pomicole și bacifere utilizate de către 

producătorii de fructe, material săditor pomicol şi crearea celor competitve, pentru ameliorarea sortimentului actual în RM. Scopul 

proiectului este de a diversifica sortimentul pomicol, pentru a spori competivitatea producătorilor de fructe și material săditor pomicol pe 

piaţa externă, completarea fondului genetic pomicol autohton cu soiuri valoroase. În rezultatul cercetărilor multianuale efectuate a fost 

creată colecţiea de clone devirozate, calitatea şi cantitatea căror permite de a orienta  epinieritul pomicol a ţării în baza materialului 

devirozat şi către normele internaţionale de certificare – una din condiţiile obligatorii pentru integrarea Moldovei în UE. Sunt prevăzute 

cercetări pentru selectarea, asanarea şi controlul virologic a soiurilor şi portaltoaelor culturilor pomicole și bacifere preţioase, raionate, 

de perspectivă, multiplicate în RM, în contextul îndeplinirii hotărîrei de guvern Nr. 415 din 21.06.2013 pentru aprobarea Normei privind 

producerea, controlul, certificarea şi comercializarea materialului de înmulţire şi de plantare fructifer. Înlocuirea consecutivă a soiurilor în 

livezile epuizate prin livezi de tip nou, în special cu soiuri pretabile către intensivizare, cu un sortiment modern, devirozat, rezistente la 

condițiile și factorii ecologici actuali, ce asigură întrare timpurie a pomilor pe rod economic, cu creşterea rapidă a recoltei. 
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15 67-PS din 03.01.2020 20.80009.5107.15 PORCOMAL

Studii integrale privind utilizarea 

resurselor genetice la porumb pentru 

crearea și implementarea hibrizilor 

competitivi și elaborarea elementelor 

tehnologice noi în contextul schimbărilor 

climaterice

Agricultura R. Moldova este un domeniu prioritar în economia națională a țării, dar în ultimii ani se confruntă frecvent cu provocări 

nefavorabile de mediu: deficitul de apă, schimbările climaterice şi lipsa soluțiilor de adaptare a culturilor agricole către aceste schimbări. 

Producţia agricolă este constituită în special din culturi cerealiere şi culturi tehnice iar condițiile meteorologice sunt cele mai importante 

cauze care afectează agricultura. In cazul unor schimbări bruşte ale condiţiilor de mediu supravieţuiesc numai acele culturi care au o 

diversitate genetică suficientă pentru a se putea adapta. Cercetările științifice în domeniul agricol au principalul obiectiv de gestionare a 

riscurilor provocate de schimbările climaterice nefavorabile prin ameliorarea plantelor și utilizarea elementelor tehnologice noi. La 

momentul actual prioritatea principală este ameliorarea germoplasmei la culturile agricole în vederea accelerării progresului genetic la 

creşterea stabilităţii recoltelor şi elaborarea elementelor tehnologice noi, care să conducă la diminuarea efectelor schimbărilor climatice. 

In Republica Moldova porumbul deţine unul din primele locuri faţă de alte culturi după suprafaţa de cultivare, fiind o cultură solicitată 

datorită valorii sale alimentare, şi a particularităţilor agrofitotehnice: potenţialul ridicat de producţie, plasticitate ecologică înaltă; este o 

cultură mecanizabilă 100 %, valorifică foarte bine îngrăşămintele organice şi minerale. Hibrizii de porumb sunt o verigă tehnologică 

importantă în creşterea stabilităţii producţiei, de aceia înnoirea sortimentului de hibrizilor este binevenită permanent. Adaptabilitatea la 

condiţiile de mediu biotic şi abiotic este unul din obiectivele principale în programele instituționale de ameliorare din ultimul timp. 

Crearea și implementarea în producere a hibrizilor de porumb înalt productivi, adaptați la schimbările climatice și elaborarea 

elementelor tehnologice noi va asigura stabilitatea producției, siguranța și securitatea alimentară a tării. Această premiză și favorizează 

desfăşurarea cercetărilor din prezenta propunere de proiect.

 Maticiuc Vasile
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Partener IȘPBZMV:

60/2-PS din 03.01.2020

20.80009.5107.16 PBAMPRA

Preparate microbiene biologic active noi 

pentru majorarea potențialului 

reproductiv și productiv al animalelor de 

interes zootehnic

Proiectul dat are drept scop obținerea preparatelor microbiene biologic active pentru majorarea potențialului reproductiv și productiv al 

animalelor de interes zootehnic. Necesitatea proiectului este determinată de problema acută a insuficienței substanțelor biologic active 

în rațiile furajere, ce duce la micșorarea imunității, potențialului reproductiv, productivității animalelor de interes zootehnic și majorarea 

incidenței animalelor tinere. Cercetările propuse prevăd obținerea unor preparate microbiene biologic active din biomasa drojdiilor din 

sedimentele de la vinificație, producerii berii și produsele secundare a prelucrării biomasei cianobacteriene, determinarea componenței 

biochimice și testarea lor pentru majorarea potențialului reproductiv și productiv al animalelor de interes zootehnic. Pentru prima dată 

va fi cercetată şi evaluată influența acestor preparate noi asupra spermatogenezei și fertilității animalelor, calității și cantității 

materialului seminal. În premieră vor fi determinate dozele de administrare și utilizare a acestor preparate pentru diferite specii și sexe 

de animale și estimată eficiența și inofensivitatea lor. Pentru realizarea proiectului vor fi utilizate atât metode clasice, cât şi cele 

moderne în domeniile vizate. Realizarea acestui proiect va permite obținerea preparatelor microbiene ecologice cu activitate biologică 

înaltă, a noi cunoştinţe despre influenţa lor asupra potențialului reproductiv și productiv al animalelor de interes zootehnic și 

fundamentarea științifică a utilizării acestora în sectorul zootehnic. Rezultatele obținute vor contribui la fortificarea managementului 

fondului genetic al speciilor de animale autohtone și alohtone. Realizarea proiectului va deschide oportunităţi noi pentru valorificarea 

eficientă a biomasei levuriene din deșeurile industriei de vinificație, de producere a berii și a produselor secundare de la prelucrarea 

biomasei cianobacteriei Spirulina platensis.
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17 54-PS din 03.01.2020 20.80009.5107.17 CREATGRAPE

Crearea, evaluarea și implementarea 

soiurilor noi de viță de vie și a clonelor 

soiurilor omologate, conforme 

schimbărilor climatice și principiilor de 

agricultură durabilă

Pentru dezvoltarea durabilă a viticulturii şi obţinerea unor producţii stabile şi de calitate este necesar de îmbunătăţit constant structura 

sortimentului, utilizând cele mai bune clone europene şi noi soiuri de selecţie autohtonă, care, pe lângă rezistenţa sporită la secetă, boli 

şi vătămători, să prezinte şi caracteristici de productivitate şi calitate înaltă a producţiei vitivinicole. La introducerea în producţie a 

soiurilor de selecţie nouă şi clonelor soiurilor europene concomitent cu aplicarea procedeelor şi practicilor agricole bine cunoscute sunt 

necesare cunoştinţe privind aplicarea unor măsuri agrofitotehnice şi de protecţie specifice fiecărui soi, care trebuie adaptate la 

schimbările climatice şi conformate principiilor de agricultură durabilă. Astfel, la fondarea plantaţiilor cu soiuri noi, în funcţie de 

particularităţile biologice ale soiului trebuie să fie utilizate cele mai raţionale forme, scheme de plantare, sisteme de tăiere, procedee şi 

lucrări în verde, care contribuie la îmbunătățirea stării fitosanitare şi menţinerea unor producţii stabile şi de calitate pe întreaga perioadă 

de exploatare a plantaţiilor. Sub influenţa factorilor socio-economici şi aplicarea pe larg a tehnologiilor moderne (aplicarea intensivă a 

fertilizanţilor şi produselor chimice poluante pentru mediul înconjurător), viticultura s-a confruntat cu marea problemă a omenirii: 

poluarea şi degradarea mediului ambiant, dezechilibrarea agrobiocenozelor, poluarea apelor, solului, etc. În acest context introducerea 

în viticultură a soiurilor noi cu rezistenţă sporită va da posibilitatea perfecţionării programelor existente şi elaborării unor tehnologii 

nepoluante de producere a strugurilor, conforme principiilor dezvoltării durabile a viticulturii, care implică stabilirea unui echilibru între 

creşterea economică, protecţia mediului şi găsirea de metode de producţie alternative celor poluante pentru mediul ambiant.

 Cazac Fiodor

IP Institutul Științifico-

practit de Horticultură 

de tehnologie 

alimentară

SoIuri şi hibrizo de 

culturi agricole, 

tehnici şi furajere 

performante
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46/2-PS din 03.01.2020

20.80009.5107.18 CRESDIRPASFRUCT

Formarea direcționată a calității 

sistemului imunitar la fructele soiurilor 

tardive de prun preconizate păstrării de 

lungă durată

Prunul reprezintă specia pomicolă, care a clasat Republica Moldova printre primii cinci mari exportatori de fructe proaspete sau 

deshidratate în Europa. Importanța culturii acestei specii pomicole rezultă din valoarea alimentară, industrială şi terapeutică a fructelor. 

Datorită compușilor biochimici, valoarea terapeutică şi profilactică a prunelor a fost bine cunoscută încă din antichitate, ele având 

acțiune alcalinizantă, mineralizantă, laxativă, diuretică, decongestionantă hepatic. Proiectul de față include studiul particularităților 

creșterii, fructificării și maturării fructelor de prun, predestinate păstrării îndelungate. Întrucât desfășurarea proceselor de creștere și 

maturare constituie factorul determinant în realizarea calității, unul din obiectivele de bază ale proiectului este creșterea condiționată a 

prunelor pentru păstrarea pe termen lung. Pentru stabilirea potențialului de producere a pomilor de prun e necesar de cercetat 

procesele fiziologo-biochimice și respectiv a indicilor caracteristici activității aparatului fotosintetic. Indicii principali ce caracterizează 

valoarea soiurilor noi sunt formarea potențialului fotosintetic (suprafața foliară a frunzelor), intensitatea și durata a activității lui. În 

vederea realizării cercetărilor e necesar de evaluat procesele de formare a mugurilor de rod și biogeneza lor, de asemenea formarea și 

dezvoltarea fructelor pe parcursul perioadei de vegetație în scopul stabilirii momentului de recoltare. Depozitarea fructelor de calitate 

reprezintă o etapă foarte importantă în fluxul recoltare-valorificare în extra-sezon. În vederea realizării studiului curent se propune 

utilizarea unor procedee noi în sistemul de producere (intensificarea proceselor de dividere și alungire a celulelor, de depunere a 

mugurilor floriferi și biogenezei acestora) prin aplicarea microângrășămintelor B, Zn, Mn, Mo, CaCl2 și a substanței biologic active 

(SBA) Reglag. Fructele soiurilor de prun de origine străină (Prezident, Stenlei) și autohtonă (Udlinionnaia, Superprezident), recoltate la 

momentul optim, se vor depozita, utilizând procedeul de păstrare în atmosfera obișnuită( AO), atmosfera de gaze controlată(AC) și 

atmosfera camerei frigorifice, îmbogățită cu vaporii gazelor cu potențial inhibitor de sinteză a etilenei. Obținerea producției de prune cu 

o capacitate sporită de păstrare; determinarea metodei optime de păstrare care v-a asigura menținerea calității fructelor, proprie pentru 

consumul în stare proaspătă, minimizând pierderile, produse de bolile fungice, dereglările fiziologice și deshidratarea țesuturilor 

reprezintă scopul acestui proiect.

Bujoreanu Nicolae

Institutul de Genetică, 

Fiziologie și Protecție 

a Plantelor

Tehnologii noi de 

procesare a 

materiilor prime 

agricole. 

Biotehnologii 

agroalimentare

19 47-PS din 03.01.2020 20.80009.5107.19 CAPIPM

Consolidarea capacităților de prognoză 

și combatere a organismelor dăunătoare 

și analiză a riscurilor fitosanitar în 

protecția integrată a plantelor

Una dintre cele mai mari provocări pentru societate este insecuritatea alimentară, care ar trebui transformată în „securitatea alimentară” 

prin îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților noastre practice pentru creșterea producției de alimente prin abordări ale agriculturii 

durabile. Proiectul are ca scop perfecționarea sistemului de monitorizare, prognoză și combatere a organismelor dăunătoare prin 

metode ecologic inofensive şi analiză a riscului fitosanitar în protecţia plantelor. Cercetările vor fi efectuate în sisteme de agricultură 

convențională și ecologică prin elaborarea și perfectarea modelelor de prognoză a bolilor și dăunătorilor, implementarea a noi metode 

de monitorizare a populațiilor organismelor dăunătoare. Vor fi sintezați componenții secundari ai feromonilor pentru implementarea a 

noi capcane performante. Vor fi elaborate metode de monitorizare a organismelor dăunătoare în sistemele de protecție integrată a 

plantelor prin utilizarea capcanelor colorate și feromonale. Va fi demonstrată eficacitatea extraselor din plante pentru combaterea 

organismelor dăunătoare în sistemele de agricultură ecologică. Vor fi identificați factorii de risc fitosanitar şi optimizate metodele de 

prognoză a organismelor dăunătoare în sistemele de protecţie integrată a culturilor agricole. Rezultatul scontat include prognozarea și 

monitorizarea hazardurilor fitosanitare periculoase și elaborarea măsurilor de combatere a organismelor dăunătoare de carantină. Vor fi 

implementate mijloace noi de monitorizare a populațiilor organismelor dăunătoare. Va fi elaborată o capcană luminiscentă pentru 

monitorizarea și capturarea dăunătorilor din spații protejate. Va fi optimizat Sistemul Informațional de suport a deciziilor pentru protecţia 

plantelor în reţeaua Internet. Proiectul va acumula experienţa cercetătorilor din Moldova în elaborarea şi implementarea unui sistem de 

avertizare pentru protecţia integrată a plantelor. Proiectul dat își propune să extindă aplicarea modelelor biologice în sistemul IPM 

pentru a reduce nivelul de utilizare a pesticidelor și a riscurilor pentru sănătatea umană în vederea asigurării consumatorilor cu produse 

vegetale de calitate și sigure și a unui mediu sănătos de viaţă.

 Todiraș Vladimir

Institutul de Genetică, 

Fiziologie și Protecție 

a Plantelor

Managmentul 

durabil al 

ecosistemelor 

agricole

20 64-PS din 03.01.2020 20.80009.5107.20 MPPGA

Managementul potențialului genetic și a 

producțiilor animalelor de rasă reproduse 

și exploatate în condițiile pedoclimaterice 

ale R. Moldova

Proiectul dat are ca scop fortificarea managementului potențialului resurselor genetice de animale și păsări agricole crescute în 

condițiile republicii. Rezultatele cercetărilor propuse vin să asigure cu soluții viabile și științific argumentate producătorii agricoli din 

sectorul zootehnic și autoritățile statului, responsabile de politici în domeniu, în procesul de gestionare a resurselor genetice de animale 

agricole autohtone și de import în vederea eficientizării managementului acestora, creșterii productivității (cantitativ și calitativ), 

asigurării longevității reproductive și exploatării durabile, și eficiente din punct de vedere economic. Cercetările științifice planificate în 

proiect sunt compatibile cu direcțiile de cercetare în domeniu din alte țări ale regiuni și la nivel mondial, răspundând solicitărilor 

crescătorilor de animale pentru eficientizarea producției zootehnice prin majorarea productivității animalelor și creșterea calității 

acesteia. Proiectul poartă un caracter științific - aplictiv pronunțat, implicând direct fermele agenților economici din teritoriul republicii, iar 

cercetările fiind realizate pe animale productive aflate în diferite perioade de ontogeneză postnatală precum și stări fiziologice (lactație, 

gestație etc), cuprinzând exploatațiile zootehnice pe specii: bovine de lapte, lapte-carne și carne, suine de rase pure și forme hibride 

(paterne și materne), ovine și caprine de rase și populații autohtone, cele importate, precum și metise cu diferite cote sangvine pe rase 

locale și cele de import, găini de rase pure și crosuri de import. Metodologia cercetărilor științifice în cadrul proiectului se bazează pe 

evaluarea, selecția și reproducția celor mai performante animale pentru asigurarea unei corelații și funcționalități optime ale ecuației 

”genotip-mediu-producție”. În urma realizării proiectului va fi eficientizat managementul resurselor genetice animalelor de rasă în 

fermele zootehnice, create, ameliorate și dezvoltate nucleele de selecție, obținute și omologate unele populații cu genotipuri mai 

productive, adaptate la condițiile pedoclimaterice ale republicii.

 Mașner Oleg

IP Institutul Științifico-

practic de biotehnologii 

în zootehnie și 

medicină veterinară

Managmentul 

durabil al 

ecosistemelor 

agricole



21 51-PS din 03.01.2020 20.80009.5107.21 FOREXPOR

Crearea catalogului de pașapoarte 

electroforetice ale formelor parentale și 

hibrizilor de porumb omologați în R. 

Moldova și destinați pentru export

În Republica Moldova, porumbul ocupă o poziție de lider în exportul de semințe în Belarus. Loturile de semințe de porumb exportate în 

această ţară pot fi acceptate pentru vânzare numai după ce partea moldovenească depune certificate eliberate pe baza standardului 

SM-2003 de către Laboratorul Central Fitosanitar din Republica Moldova (LCF) și matricile electroforetice (EF) corespunzătoare 

formelor parentale depuse pentru analiza hibrizilor. Prioritatea de a crea matrice ale pașapoartelor EF și de a le furniza țării 

importatoare aparține în prezent exclusiv părții moldovenești, cu toate acestea, crearea matricilor EF este doar la solicitare. În proiectul 

prezentat, se propune o idee de lucru privind necesitatea creării unei baze de date sub forma unui catalog de pașapoarte 

electroforetice din material semincer exportat, elaborat în formă digitală bazată pe standardul național SM-2003 pentru utilizarea sa la 

nivel internațional. Ca material pentru studiul molecular-biochimic al complexului proteic al semințelor, se propune

selectarea hibrizilor de generație nouă și formele (liniile) lor parentale pe principiul cererii comerciale din țara noastră și din străinătate. 

Rezultatele obținute vor determina baza științifică pentru crearea produsului final al activității intelectuale a acestui proiect - „Catalogul 

pașapoartelor EF de forme parentale și hibrizi de porumb, omologate în Republica Moldova și exportate în străinătate”. Înregistrat la 

AGEPI pentru originatorii de hibrizi exportați va fi garantul protecției drepturilor de autor. Pentru producătorii de semințe ai acestor 

hibrizi - termenii și calitatea certificării materialului semincer exportat vor fi scurtate, iar pentru centrele de certificare străine transferul 

oficial al Catalogului înregistrat în Republica Moldova va accelera semnificativ reevaluarea gradului de hibridare a loturilor de semințe 

de porumb exportate, simplificând astfel procesul de vânzare a semințelor.

 Batîru Grigorii
Universitatea Agrară 

de Stat din Moldova

Soiuri şi hibrizo de 

culturi agricole, 

tehnici şi furajere 

performante

22 55-PS din 03.01.2020 20.80009.5107.22 EcoTehPom

Elaborarea și modernizarea tehnologiilor 

durabile și ecologice a speciilor pomicule 

și bacifere în condițiile schimbărilor 

climatice

În ultimii ani, consumatorii de fructe şi pomuşoare, atât din ţările UE, cât şi din Republica Moldova tot mai frecvent solicită în alimentaţie 

producţie ecologică. Încălzirea globală şi starea mediului ambiant cu poluarea în continuă creştere, impune elaborarea şi modernizarea 

tehnologiilor, care ar corespunde exigenţelor economice, ecologice şi sociale. Soluţionarea cerinţelor menţionate, poate fi efectuată, 

prin alegerea combinaţiilor soi-portaltoi, rezistente la condiţiile biotice şi abiotice de stres, folosirea unui sistem de agrotehnică 

corespunzător, cu produse biologice de întreţinere, fertilizare a solului şi protecţie a plantelor. Cercetarea ştiinţifică din acest domeniu, 

trebuie să vină în sprijinul pomicultorilor prin optimizarea şi cuantificarea efectelor acestor factori naturali asupra creşterii şi rodirii 

pomilor. Lucrările de cercetare vor cuprinde următoarele direcţii: - Studierea soiurilor noi de culturi bacifere pentru aprecierea 

adaptabilităţii lor în condiţiile noi de cultivare a Republicii Moldova. - Selectarea soiurilor noi, productive, calitative şi rezistente la 

schimbările climatice regionale. - Studierea, menţinerea şi păstrarea genofondului de culturi bacifere. - Înfiinţarea plantaţiilor de culturi 

bacifere la Staţiunea Tehnologico-Experimentală pentru actualizarea tehnologiilor durabile şi ecologice de cultivare şi implementarea în 

Gospodăriile producătorilor de pomuşoare din Republica Moldova.

 Grosu Ion

IP Institutul Științifico-

practit de horticultură 

de tehnologie 

alimentară

Managmentul 

durabil al 

ecosistemelor 

agricole

23 65-PS din 03.01.2020 20.80009.5107.23 MAPAA

Managementul agroecologic a 

agroecosistemelor cu culturi de câmp 

adaptat la provocările agriculturii 

moderne din R. Moldova

Agricultura Republicii Moldova se confruntă cu o mulţime de provocări (dependenţă sporită de sursele energetice nerejenerabile şi 

derivatele lor la preţuri în ascendenţă continuă şi ca rezultat reducerea competitivităţii producătorilor agricoli pe pieţele locale, regionale 

şi globale; degradarea şi poluarea resurselor naturale, în special, a solurilor şi apelor de suprafaţă şi subterane; reducerea 

biodiversităţii atît la suprafaţa solului cît şi în sol; manifestarea tot mai frecventă a secetelor şi arşitei ca consecinţă a tendinţei 

dominante de încălzire globală; destabilizarea comunităţilor rurale ş.a.). Modelul industrial de intensificare a agriculturii cunoscut sub 

denumirea de „revoluţie verde” n-a asigurat o dezvoltare durabilă a agriculturii sub aspect economic, ecologic şi social. Agricultorii din 

toată lumea se află în căutarea căilor alternative de intensificare a agriculturii în vederea reducerii dependenţei de sursele energetice 

nerejenerabile şi derivatelor lor, pe de o parte, şi reducerea impactului negativ asupra mediului ambiant, pe de altă parte. Viziunea 

agroecologică presupune o abordare sistemică, în schimb celei simpliste, în baza folosirii ecosistemelor naturale ca model de 

intensificare a agriculturii. Cercetările se v-or efectua în experienţe de cîmp de lungă durată cu studierea sistemelor de agricultură 

ecologică şi agricultură conservativă cu monitorizarea productivităţii culturilor şi fertilităţii solului. Rezultatele obţinute v-or permite 

elaborarea recomandărilor privind tranziţia la un sistem de agricultură durabilă cu diseminarea lor în rîndurile producătorilor agricoli din 

Republica Moldova. Cooperarea ştiinţifică prin intermediul proiectelor Europene, inclusiv bilaterale, va asigura promovarea excelenţei în 

cercetare cu integrarea în comunitatea ştiinţifică globală.

Boincean Boris

IP Institutul de 

cercetări pentru 

culturile de câmp 

Selecția

Managmentul 

durabil al 

ecosistemelor 

agricole

24 66-PS din 03.01.2020 20.80009.5107.24 AQUAGENOFOND

Gestionarea resurselor piscicole și 

fondului genetic de acvacultură în 

conformitate cu principiile dezvoltării 

sustenabile destinate utilizării 

potențialului biologic acvatic pe termen 

lung

Proiectul prezentat prevede conservarea și gestionarea fondului genetic piscicol prin formarea, testarea, multiplicarea şi implementarea 

noilor generații de rase, linii de pești cu o productivitatea înaltă, rezistenţă sporită, evaluarea valorii lor de prăsilă, inclusiv randamentul 

părțiilor comestibile; diversificarea producției autohtone din contul întroducerii hibrizilor noi și speciilor domesticate (somn european, 

șalău, plătică) și managementul activ al proceselor de valorificare a biopotențialului în ecosisteme acvatice ca principalele componente 

ale dezvoltării durabile a acvaculturii. În rezultat vor fi create: - 4 nuclee de selecție a noilor generații de: crap de Telenești cu solzi; crap 

de Telenești cu solzi în ramă; crap de Cubolta cu solzi; crap de Mîndîc cu solzi dispersați; - nucleul de selecție de linie nouă de crap 

Violet; - hibridul interspecific – crap-caras: crap de Telenești cu solzi în ramă x caras argintiu (Carasius gibelio); -2 nuclee de selecție a 

speciilor domesticate: somn european și șalău; - grupurile de remonți de vîrstă superioară de pești fitofagi; - grupul de remont de 

plătică, obținută și crescută în condițiile de heleșteu. Vor fi elaborate: - Caracteristica piscicol-biologică a puietului de o vară de crap a 

generațiilor noi și a hibridului interspecific; - Caracteristica piscicol-biologică a puietului de o vară de șalău de populație din heleșteu 

(F2); - Recomandări privind întroducerea policulturii de ciprinide complexe cu doi ani de cultivare în piscicultura autohtonă; - 

Regulamentul tehnologic privind întroducerea policulturii de ciprinide complexe cu trei ani de cultivare în piscicultura autohtonă. - 

Tehnologia de perfecționare a bazelor biologice ale acvaculturii din

heleșteie prin utilizarea policulturii complicate în condițiile de cultivare intensive; - Argumentarea științifică privind componența speciilor 

și cota de populare a bazinelor acvatice naturale. Realizarea proiectului dat va permite: - de a asigura mai mult de 1000 ferme piscicole 

cu material de populat piscicol inalt calitativ (larve, alevini, puiet de o vară și pește de un an) datorită fondului genetic creat; - de a 

obţine efect economic datorită măririi procentului de supraviețuire și tempoului de creștere a descendenților a generațiilor noi de crap în 

primul an de cultivare (puiet de o vară) - 3300-3500 lei/ha. Efectul economic anual din exploatarea a 560 ha de suprafață a heleșteielor 

de creștere va constitui 1848,0 mii lei; - de a obţine efect economic din mărirea prolificităţii reproducătorilor de pești fitofagi din 

generațiile V-VI după larve 2500 lei per femelă. Efectul economic anual din exploatarea a 100 femele de pești fitofagi va constitui în 

mediu 250,0 mii lei. Regulamentul tehnologic și Tehnologia elaborată vor permite prin întroducerea policulturii de ciprinide complicate 

cu speciile domesticate asigurarea utilizării maximale a nișelor trofice în heleșteie, perfecționarea a bazelor biologice ale acvaculturii din 

heleșteie și mărirea productivității piscicole din contul producției suplementare și economisirii nutrețurilor combinate cu 18-22%. 

 Domanciuc Vasilii

Centrul pentru 

cercetare a Resurselor 

Genetice Acvatice 

Acvagenresurs

Managmentul 

durabil al 

ecosistemelor 

agricole



25 58-PS din 03.01.2020 20.80009.5107.25 BENSFAD

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

Obiectivele principale al proiectului constă în determinarea bilanţului elementelor nutritive în experiențele de lungă durată la nivel de 

cultură, asolament funcţie de sol, norma şi tipul de îngrăşăminte; evaluarea circuitului de elemente biofile pe culturi, ramură, total pe 

ţară în perioada anilor 1990-2020 în agricultura Moldovei; elaborarea modelelor şi metodelor de formare a unui bilanţ echilibrat de 

elemente biofile pentru perfecționarea sistemelor de fertilizare a culturilor agricole și eficientizarea utilizării îngrășămintelor şi sporirii 

fertilității solului în agricultura durabilă. În proiect se vor studia: starea bilanțului elementelor biofile și humusului în experiențele de lungă 

durată funcţie de tipul, subtipul de sol, nivelul de fertilizare și cultură; evoluția bilanțului în agricultura Moldovei; formarea diferitor 

modele cadru de echilibrare a bilanțului plantelor de cultură prin asigurarea lor cu elemente nutritive din îngrăşăminte minerale și 

deșeuri organogene, evaluarea recoltei şi calităţii principalelor culturi agricole în funcţie de sol şi sistemele de fertilizare. La realizarea 

proiectului se vor folosi date obţinute în experiențele laboratorului de agrochimie a Institutului, cât şi datele Biroului de statistică a 

Moldovei. Metodele de cercetare utilizate sunt experienţele de câmp de lungă durată din rețeaua europeană EUROSOMNET fondate 

pe sol cenuşiu de pădure, cernoziomurile levigat, carbonatic și obișnuit ale staţiunilor institutului. Calculul bilanțului se v-a efectua 

conform metodicilor elaborate în laboratorul de agrochimie a IPAPS „N.Dimo”, editate în anii 1989, 2001 și 2002. Rezultate preconizate: 

modele cadru de optimizare a bilanțului elementelor nutritive și materiei organice a solurilor, măsuri, tehnologii, norme, tehnici de 

aplicare a îngrăşămintelor și sisteme de fertilizare a culturilor agricole pentru reglarea bilanțului în funcţie de tipul şi subtipul de sol; 

criterii de evaluare agronomică, economică şi ecologică a formării bilanțurilor optime de elemente biofile şi recomandări privind 

aplicarea fertilizanţilor pe diferite tipuri şi subtipuri de sol în asolamentele de câmp pentru asigurarea unui bilanț echilibrat, obţinerea 

recoltelor scontate şi protecţia mediului ambiant în condiţiile agriculturii durabile; Bilanţul din experienţele de câmp este prototipul 

bilanţului câmpurilor din gospodăriile agricole şi poate fi folosit la stabilirea planurilor de fertilizare a culturilor agricole.

 Lungu Vasile

Institutul de Pedologie, 

Agrochimie și Protecția 

Solului N. Dimo

Securitatea 

alimentara şi  

siguranţa 

alimentelor

26 56-PS din 03.01.2020 20.80009.5107.26 TIPCL

Elaborarea și modernizarea tehnologiilor 

de producere a cartofului și legumelor în 

contextul schimbărilor climatice în scopul 

asigurării unor producții inofensive 

stabile și durabile 

Cercetările din cadrul proiectului TIPCL sunt orientate spre elaborarea elementelor tehnologice și tehnologiilor inovative de producere a 

cartofului și legumelor în contextul schimbărilor climatice și economice globale. Cartoful și legumele sunt elementele de bază în 

alimentația umană, au un rol deosebit de important în economia naţională precum şi semnificația acestora în sectorul social, datorită 

creării unor noi locuri de muncă în mediul rural şi este una din principalele surse de alimentaţie şi existență pentru majoritatea 

locuitorilor de la sate. Condițiile majore pentru realizarea unor recolte sporite și calitative sunt organizarea corectă a producerii, atât a 

cartofului de consum, cât și de sămânță. Intensitatea de creștere și dezvoltare a cartofului și legumelor depinde în mare măsură de 

condițiile climatice, factorii decisivi fiind temperatura, umiditatea solului și a aerului în perioada de formare intensă a producției. În 

rezultatul cercetărilor vor fi selectate soiuri de cartof pretabile la cultivarea în prima și a doua cultură cu tuberculi proaspăt recoltaţi și din 

anul precedent, vor fi elaborate și propuse spre implementare elemente tehnologice și scheme de producere a cartofului de sămânță și 

consum. La cultura legumelor vor fi evaluate soiuri și hibrizi noi de tomate, ardei, vânătă, castraveți, verdețuri cu o productivitate înaltă 

și rezistență sporită la factorii biotici și abiotici. Vor fi precizate metodele și normele de irigare cu precădere a irigării prin picurare, 

termenii de plantare – recoltare, numărul de plante pe suprafață de unitate, precizate dozele și metodele de aplicare a fertilizanților, 

elaborate metode eficiente de protecție cu un consum mai redus de pesticide. La cartof și verdețuri se va efectua un studiu şi se va da 

o apreciere a producerii în cultura ecologică. Cercetările se vor finaliza cu recomandări practice incluse în tehnologiile noi de cultivare 

care vor prevedea o utilizare mai eficientă a inputurilor (soi, sămânță, apă, fertilizanți, pesticide) orientate spre reducerea costurilor de 

producere și asigurărea unei calități înalte a producției cu unconținut mai redus de substanțe nocive. Rezultatele obținute vor fi 

confirmate și valorificate cu acte de implementare în producere, brevete de invenție, seminare de specialitate, material metodic și 

recomandări practice pentru producătorii agricoli.

 Iliev Petru

IP Institutul Științifico-

practit de Horticultură 

de tehnologie 

alimentară

Soiuri şi hibrizo de 

culturi agricole, 

tehnici şi furajere 

performante

27 48-PS din 03.01.2020 20.80009.5107.27 SANBIOPLANT

Elaborarea metodelor alternative de 

control al atropodelor dăunătoare în 

diferite cenoze agricole bazate pe 

mijloace și procedee ecologic inofensive

Pe fundalul creșterii sporite a necesității de produse agricole, în contextul asigurării securității alimentare și condiții limitate de terenuri 

arabile, devine inevitabilă necesitatea intensificării și industrializării agriculturii. Tehnologiile moderne de cultivare intensivă a culturilor 

agricole au avantaje incontestabile față de cele tradiționale. Cu toate acestea, în condiții de cultivare intensivă se formează agrocenoze 

cu particularități speciale. Acestea se caracterizează printr-o creștere rapidă a densității populațiilor de dăunători și organisme 

fitopatogene. Evitarea acestor riscuri necesită elaborarea sistemelor de protecție, bazate pe mijloace și procedee ecologic inofensive, 

care ar asigura reducerea utilizării pesticidelor și substituirea lor cu mijloace alternative de control a organismelor nocive. Astfel de 

sisteme sunt absolut necesare în agricultura ecologică cât din punct de vedere a ocrotirii mediului și sănătății populației, atât și din 

punct de vedere a conservării biodiversității. Scopul proiectului propus constă în elaborarea de procedee și metode ecologic inofensive, 

împotriva speciilor de artropode dăunătoare economic importante, pentru a asigura protecția culturilor agricole și reducerea 

semnificativă a utilizării pesticidelor în condițiile agriculturii durabile. Astfel de sisteme și metode pot fi elaborate doar prin evidențierea 

de noi agenți și produse biologice, precum și de adaptare a metodelor existente de control biologic al dăunătorilor în condițiile 

agrocenozelor intensive. Proiectul va include următoarele cercetări: Estimarea în dinamică sezonieră a corelației sexuale şi 

reproductive a speciilor de artropode dăunătoare în dependență de factorii antropogeni și schimbările climatice; Elaborarea metodelor 

de utilizare a substanțelor de proveniență naturală și de sinteză - substanțe biologic active (kairomoni, feromoni sexuali și de agregare, 

atractanți și repelenți), care controlează comportamentul speciilor dăunătoare; Elaborarea hărţilor digitale de repartizare spaţială a 

speciilor artropodelor dăunătoare și optimizarea lansării entomofagilor împotriva fazelor de ou și larve. Elaborarea procedeelor de 

atragere, activizare, conservare și stimulare a activității artropodelor benefice în agrocenozele pomicole; Identificarea a noi specii de 

paraziți și prădători, perspectivi pentru utilizarea în protecția ecologică a plantelor. În baza rezultatelor științifice obținute vor fi 

promovate elementele metodologice în agricultura ecologică și substituirea elementelor chimice cu metodele alternative de protecție a 

plantelor. Cercetările fundamentale în cadrul proiectului se vor concentra pe evaluarea mecanismelor de interacțiune a componenților 

în diverse agrobiocenoze cu scopul de a elabora în bază acestora a noi tehnologii alternative de protecție a culturilor împotriva 

dăunătorilor importanți din punct de vedere economic.

 Nastas Tudor

IP Institutul de 

Genetică, fiziologie și 

protecție a plantelor

Managmentul 

durabil al 

ecosistemelor 

agricole



Nr. Nr. Contractului Cifrul proiectului Acronim Titlul Rezumatul propunerii de proiect

Nume, 

Prenume 

director 

propunere

Organizație Direcția strategică

1 68-PS din 03.01.2020 20.80009.7007.01 DIVPLANTRESGEN

Evaluarea vegetaţiei spontane din R.M. 

pentru conservarea şi utilizarea durabilă a 

diversităţii plantelor şi resurselor genetice 

vegetale în contextul adaptării la 

schimbările  climatice. 

Proiectul abordează o arie tematică multidisciplinară ce acoperă domenii de cercetare fundamentală și aplicativă precum:

geobotanică, silvicultură, genetică forestieră, pratologie, conservarea și gestionarea durabilă a diversității plantelor și resurselor

genetice, schimbări climatice, programe de gestionare a bazelor de date. Prin tematica abordată, proiectul urmărește încadrarea 

cercetărilor în prioritățile de dezvoltare a țării prin corelarea cu obiectivele documentelor de politici aprobate în domeniul protecţiei 

mediului înconjurător. Scopul general al proiectului este asigurarea suportului științific pentru sporirea conservării și utilizării durabile a 

diversității plantelor și resurselor genetice vegetale. Principalele obiective se concentrează asupra următoarelor aspecte: identificarea 

și descrierea a noi sectoare de vegetaţie cu valoare conservativă ridicată și noi resurse genetice forestiere (RGF), elaborarea 

măsurilor de conservare in situ și utilizare durabilă a acestora; inventarierea și descrierea vegetației, tipurilor de pajiști și habitate din 

Parcul Național Orhei (PNO), conservarea resurselor genetice de graminee și leguminoase perene de pajiști; estimarea și prognoza 

stocului de carbon în ecosistemele forestiere și de pajiști din Republica Moldova (RM); conservarea și menținerea ex situ a diversității 

plantelor spontane din RM în cadrul Expoziției ”Vegetația Moldovei” a GBNI. Activitățile prevăzute în cadrul proiectului vor fi organizate 

și desfășurate de cercetători din cadrul GBNI în comun cu cercetători din cadrul ICAS în baza unui acord de parteneriat semnat pentru 

perioada proiectului (se  anexează). În același timp, promovarea și realizarea în comun a proiectelor de cercetare și celor aplicative, 

formarea echipelor mixte de cercetători pentru dezvoltarea cercetărilor fundamentale şi aplicative finalizate prin recomandări de 

implementare, lucrări ştiinţifice, manifestări ştiinţifice organizate sunt prevăzute și de acordul de colaborare dintre aceste instituții, 

semnat în anul 2015 (se anexează). Cercetările în domeniul geneticii forestiere vor fi realizate în colaborare cu Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură ”Marin Drăcea” (INCDS) București, Stațiunea Simeria în baza memorandumului de colaborare 

dintre ICAS RM și INCDS România (se anexează). Cercetările în domeniul pratologiei vor fi realizate în colaborare cu Institutul 

Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști (INCDP) Brașov în baza memorandumurilor de colaborare dintre GBNI și ICAS cu 

INCDP (se anexează). Analizele chimice ale probelor de sol și fân de pe pajiști vor fi realizate în laboratoare specializate acreditate în 

bază de servicii de cercetări științifice contractate. Rezultatele finale ale proiectului se vor concretiza în: - noi sectoare de vegetație cu 

valoare conservativă ridicată și RGF identificate și descrise, recomandări de conservare și gestionare a acestora; - descrierea florei și 

vegetației pajiștilor din PNO, identificarea habitatelor cu valoare conservativă  ridicată, clasificarea tipologică, conservarea ex situ a 

resurselor genetice de graminee și leguminoase perene de pajiști; - stocul de carbon în ecosistemele forestiere și de pajiști din RM; - 

monitorizarea, evaluarea și menținerea populațiilor speciilor de plante rare și amenințate prezente în Expoziția ”Vegetația Moldovei”, 

conservarea ex situ a unor noi specii de plante rare; - participări la evenimente științifice, publicarea rezultatelor (monografii, articole).

Miron Aliona
Grădina Botanică 

Naţională

Conservarea 

biodiversității

2 72-PS din 03.01.2020 20.80009.7007.02 EVOLANTER

Schimbări evolutive ale faunei terestre 

economic importante, ale speciilor rare şi 

protejate în condiţiile modificărilor 

antropice şi climatice.

Utilizarea resurselor naturale, serviciile ecosistemice și conservarea diversității animalelor terestre reprezintă o premisă de bază

pentru existența civilizației. În acest context este imperios necesar studiul ecologiei și aspectelor evolutive ale animalelor terestre în 

ecosistemele naturale și antropizate, a legităților de formare și funcționare a faunei, precum și a oscilației efectivului  populațiilor 

speciilor terestre sub influența modificărilor antropice și schimbărilor climatice. Ritmul dezvoltării progresului  tehnicoștiințific la etapa 

actuală impun cerințe noi față de protecția faunei terestre și reglarea efectivului animalelor de interes economic și a speciilor rare. În 

condițiile Republicii Moldova prezintă o importanță primordială elaborarea pronosticurilor efectivului animalelor economic importante 

(specii dăunătoare, specii reglatoare), elaborarea și implementarea măsurilor biotehnice în fondurile cinegetice cu scopul creșterii 

producției animalelor de vânat (fauna cinegetică) etc. Actualmente ecosistemele silvice și agrobiocenozele republicii sunt populate de 

specii prețioase de animale de vânătoare. Însă efectivul faunei cinegetice, dar și a altor specii de animale terestre este limitat din 

cauza condițiilor ecologice create sub influența modificărilor antropice (extinderea zonelor de recreație, dezvoltarea turizmului, factorii 

de deranj din gospodăria agricolă și silvică). În anumite perioade ale ciclului de dezvoltare majoritatea acestor specii sunt afectate 

nsuficientă de hrană, adăpători, etc. Deoarece, în majoritatea cazurilor, predomină interesul economic, lucrările din gospodăria 

agricolă și silvică sunt efectuate fără a ține cont de cerințele actuale de protecție, reproducere și utilizare rațională a faunei terestre. În 

consecință, efectivul unor specii de mamifere, păsări, reptile, amfibieni și nevertebrate terestre este foarte instabil, având o tendință de 

descreștere. În același timp, o mare parte de specii din fauna terestră sunt afectate puternic nu numai de modificările antropice, dar și 

de schimbările climatice. Aceste specii necesită condiții speciale de protecție și măsuri de ameliorare a stării lor. Este important pentru 

omenire să înțeleagă că toate speciile de animale, de la mic la mare, joacă un rol important și au o importanță deosebită în natură, 

fiind verigi în relațiile trofice, de concurență și de altă natură. Fără un echilibru natural stabil între toate organismele vii existente, viața 

umană este într-un pericol constant; sunt posibile focare de boli, dăunători, dezastre de mediu, economice și umanitare. Singura cale 

posibilă pentru existența omenirii pe Pământ este armonia cu natura și cu toți locuitorii ei.

Busmachiu 

Galina
Institutul de Zoologie

Conservarea 

biodiversității
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75/1-PS din 03.01.2020

Partener  

Inst.de Inginerie Electronică:

75/2-PS din 03.01.2020

20.80009.7007.03 PROGRAM
Potenţialul microbiologic în degradarea 

deşeurilor de plastic nereciclabil.

Proiectul dat are drept scop evaluarea potențialului microbiologic în degradarea deșeurilor de plastic nereciclabil. Actualitatea

proiectului este condiționată de problema acută a poluării mediului cu deșeuri nocive de plastic, care există în RM, și de lipsa

tehnologiilor eficiente de remediere. Proiectul se bazează pe abordările moderne ale biotehnologiei, nanotehnologiei,

microbiologiei, ecologiei, biochimiei și biofizicii. Obiectivele principale sunt: (1) Screening-ul solurilor autohtone după capacitatea de a 

biodegrada deșeurile de plastic (polietilenă); (2) Studierea condițiilor care favorizează degradarea microbiologică a plasticului; (3) 

Obținerea și/sau izolarea a tulpinilor și consorțiilor de microorganisme cu un potențial sporit față de bioconversia plasticului; (4) 

Elaborarea procedeelor de prelucrare microbiologică a deșeurilor de plastic și de remediere a mediului poluat cu aceste deșeuri. 

Pentru îndeplinirea proiectului vor fi utilizate metode de cercetare clasice și moderne. Vor fi obținute cunoștințe noi despre rolul 

microorganismelor în purificarea ecosistemelor naturale de poluanții de plastic, despre metabolismul microorganismelor, capabile să 

asimileze materialele xenobiotice, și despre capacitatea nanomaterialelor de a stimula  degradarea microbiologică a plasticului. 

Realizarea proiectului va deschide oportunități de a îmbunătăți semnificativ tehnologiile de remediere a ecosistemelor naturale, 

contaminate cu deșeuri de plastic, și va permite crearea unei metode ecologice de prelucrare a deșeurilor de plastic, folosind 

potențialul metabolic al microorganismelor.

Corcimaru 

Serghei

Institutul  de 

Microbiologie şi 

Biotehnologie

Deșeuri, materiale 

plastice și poluanți

Prioritatea III: Mediu şi schimbări climatice
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77/1-PS din 03.01.2020

Partener USM:

77/2-PS din 03.01.2020

20.80009.7007.04 BIOTEHCONS

Biotehnologii şi procedee genetice de 

evaluare, conservare şi  valorificare a 

agrobiodiversităţii. 

Agrobiodiversitatea are valoare semnificativă intrinsecă (ca specii biologice ce formează ecosistemele);economică (valorificarea ca 

surse de produse naturale sau procesate), estetică (servicii ecologice pentru umanitate), științifică (studii ale funcționalității sistemelor 

biologice în diferite condiții de mediu), argumente ce fundamentează necesitatea conservării plantelor cultivate, indiferent de serviciile 

oferite. Genotipurile cultivare, spre deosebire de cele ale ecosistemelor naturale, sunt supuse nu doar presiunilor datorate de 

schimbările climatice, poluare, dar se află permanent sub amenințările cauzate de sistemele de agricultură intensivă, interesul 

comercial și de profit. În cadrul agroecosistemelor sunt stabilite conexiuni intra- şi interspecifice extrem de complexe, fiind greu de 

estimat importanţa fiecărei specii în funcţionarea acestor sisteme şi consecinţele diminuării efectivelor acestora sau a dispariţiei unor 

componente. Evaluarea, menţinerea agrobiodiversităţii este esenţială nu doar pentru asigurarea bunăstării umane, dar pentru 

garantarea supravieţuirii pe termen lung a sistemelor ecologice. Strategiile și programele ce au ca obiectiv problema conservării 

diversității culturilor agricole au la bază aplicarea biotehnologiilor moderne ce oferă noi abordări și perspective în asigurarea, 

estimarea diversității biologice și conservării genofondului plantelor cultivate și a formelor lor sălbatice. În scopul reducerii declinului, 

refacerii şi conservării populaţiilor plantelor cultivate se propune evaluarea genetică, diversificarea, selectarea și conservarea 

germoplasmei de culturi agricole prin procedee biotehnologice (culturi in vitro, screening gametic/sporofitic, hibridări) a genotipurilor 

cerealiere păioase (triticale, grâu durum, grâu comun), leguminoase (soia, năut) și tomate. În vederea evaluării agrobiodiversităţii vor fi 

aplicate cercetări genetico-biotehnologice, având ca reper identificarea caracterelor sensibile care duc la eroziunea genetică în condiţii 

stresante de mediu (secetă, ger, maladii fungice şi virale), elaborarea tehnologiilor de sporire a rezistenţei complexe; crearea unui nou 

material ameliorativ și valorificarea biodiversităţii; screening-ul purității materialului semincer în scopul conservării genotipurilor 

autogame; crearea și  pașaportizarea colecțiilor de germoplasmă la speciile cu impact economic (culturi cerealiere, leguminoase, 

legumicole).

Andronic Larisa

Institutul de 

Genetică, fiziologie 

și protecție a 

plantelor

Conservarea 

biodiversității

5 80-PS din 03.01.2020 20.80009.7007.05 MONITOR3D

Tehnologii fizice avansate cu aplicarea 

UVS în monitorizarea şi modelarea 

factorilor de mediu.

Noutatea principală a propunerii de proiect reprezintă simbioza tehnologiilor fizice avansate dezvoltate în laboratoarele de

cercetare ale Universității de Stat din Moldova (USM) în monitorizarea factorilor de mediu cu aplicarea UVS (Unmanned Vehicle

Systems/ drone) și utilizarea acestor date exacte obținute în regim de timp real pentru modelarea impactului factorilor biotici și

abiotici asupra mediului și societății cu posibiltatea de prognozare a hazardurilor naturale periculoase. Astfel, în cadrul proiectului 

european „Educational for Drone” (eDrone, 574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2CBHE-JP), desfășurat în perioada 2016-2019, la USM a 

fost constituit Oficiul de Educație pentru Drone (OED) - unicul Laborator științifico-didactic în domeniul UAV (Unmanned Aerial Vehicle) 

din Republica Moldova. În consecință, parteneri asociați au devenit mai multe organizații din regiune, cum ar fi, de exemplu, Agenţia 

„Moldsilva” și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași. Laboratorul este dotat și cu echipament performant de monitorizare 

UAV a componentelor de mediu, cum ar fi platforma de monitorizare a mediului SmartCity SOWA, aparate foto FLIR Vue Pro R și 

multispectral Survey 3W, scaner LiDAR etc., care reprezintă componente esenţiale pentru dezvoltarea de aplicaţii civile ale dronelor în 

Republica Moldova în domeniul de mediu și schimbări climatice. Utilizarea acestor tehnologii moderne va permite pentru prima dată 

dezvoltarea unui sistem complex de monitorizare exactă a factorilor de mediu cu aplicarea UVS prin tehnologii optice moderne și orice 

tip de senzori în regim de timp real. Dezvoltarea aplicației conexe de modelare computațională a factorilor de mediu va facilita analiza 

și interpretarea rezultatelor monitorizării. De asemenea, dezvoltarea componentei de modelare pe calculator va permite și 

prognozarea hazardurilor naturale periculoase. În particular, va fi realizată cartografierea 3D a stării actuale a factorilor de mediu în 

regiunea emisiilor de gaze a Stației de epurare a apelor reziduale din Chișinău. Validarea rezultatelor se va realiza prin implementări 

științifico-practice, publicații științifice și brevete. 

Paladi Florentin
Universitatea de 

Stat din Moldova

Impactul factorilor biotici 

și abiotici asupra 

mediului și societății

6 73-PS din 03.01.2020 20.80009.7007.06 AQUABIO

Determinarea schimbărilor mediului 

acvatic, evaluarea migraţiei şi impactul 

poluanţilor, stabilirea legităţilor funcţionării 

hidrobiocenozelor şi prevenirea 

consecinţelor nefaste asupra 

ecosistemelor.

Scopul proiectului constă în sporirea gradului de evaluare a proceselor care provoacă schimbări în mediul acvatic și hidrobiocenoze, 

prevenirea și diminuarea degradării resurselor acvatice prin evaluarea multilaterală a schimbărilor mediului

acvatic, proceselor succesionale ale hidrobiocenozelor, a biodiversităţii, stabilirea legităților de biomigrație și biodegradare a

substanțelor chimice, elaborarea metodologiei noi de evaluare, îmbogățirea cunoștințelor privind funcționarea ecosistemelor

și fundamentarea științifică a măsurilor preventive și de diminuare a efectelor degradante ale toxicanților și proceselor tehnogene 

asupra ecosistemelor acvatice. Obiective: Evaluarea multilaterală a schimbărilor stării habitatelor, circuitului și

impactului substanțelor chimice asupra diferitor grupuri de hidrobionți, inclusiv ihtiofaună; Aprecierea diversității și funcţionării

comunităţilor de hidrobionţi în dependență de starea mediului acvatic și schimbările climatice; Estimarea rolului hidrobionților

în circuitul, bioamplificarea și biodegradarea substanțelor chimice și funcționarea ecosistemelor acvatice; Evaluarea raportului 

proceselor de autoepurare și poluare secundară, aprecierea nivelului de eutrofizare-metamorfizare a stării ecologice a 

hidrobiocenozelor, luând în considerație prevederile strategiilor și programelor comunitare, acordului de asociere cu UE; Elaborarea 

bazelor ştiinţifice pentru estimarea funcționării ecosistemelor acvatice și argumentarea măsurilor compensatorii, în scopul protecţiei 

speciilor rare și pe cale de dispariție de hidrobionţi, diminuarea impactului speciilor invazive, prevenirea efectelor tehnogene și a 

substanțelor periculoase asupra mediului acvatic; Sporirea capacității instituționale, atragerea tinerilor în cercetare, îmbunătăţirea 

calităţii învățămîntului superior în domeniul mediului, difuzarea rezultatelor și accesarea fondurilor UE prin proiecte internaționale. 

Proiectul va consolida eforturile pentru estimarea funcționării ecosistemelor acvatice, stoparea degradării mediului acvatic, descifrarea 

circuitului și impactului substanțelor toxice ce prezintă risc pentru securitatea ecologică și alimentară. Vor fi create noi oportunități de 

colaborare internațională în domeniul exploatării și managementului durabil al resurselor acvatice, inclusiv în cadrul Programului Cadru 

Orizont Europa, Consorțiumul DANUBIUS. Proiectul abordează provocările critice – schimbarea climei sau cele emergente – prin 

contribuții inteligente obiective și incisive. Proiectul va fi realizat de 2 Laboratoare - Hidrobiologie și Ecotoxicologie, Ihtiologie și 

Acvacultură, în colaborare cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, România.

Zubcov Elena Institutul de Zoologie

Imactul factorilor biotici 

și abiotici asupra 

mediului și societății
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78/1-PS din 03.01.2020

Partener UASM:

78/2-PS din 03.01.2020

20.80009.7007.07 PRPTE

Determinarea parametrilor ce 

caracterizează rezistenţa plantelor cu 

nivel diferit de organizare la acţiunea 

temperaturilor extreme în scopul 

diminuării efectelor schimbărilor climatice.

Pentru a concura în condițiile variabile ale mediului, pe parcursul evoluției la plante s-au dezvoltat mecanisme specifice de rezistență 

primară și indusă, în funcție de specie și nivelul de organizare. Aceste mecanisme includ componenți anatomo-morfologici, fiziologici, 

biochimici, genetici și epigenetici de adaptare. Interacțiunea dintre acești factori determină supraviețuirea genotipurilor în condițiile 

specifice, dar și schimbătoare, ale mediului. În final „soarta” genotipului depinde de „costul” resurselor alocate pentru a corespunde la 

aceste condiții. Carența sau excesul de resurse alocate pentru supraviețuire duce la diminuarea nivelului de corespundere, eliminarea 

genotipului și, implicit, diminuarea productivității. În așa fel, „costul corespunderii” este un parametru comun, ce caracterizează 

supraviețuirea și productivitatea plantelor spontane și de cultură în condiții specifice. De aici rezultă, că alegerea rațională a speciilor și 

genotipurilor de plante pentru împădurire și cultivare artificială poate fi realizată minimizând „costul corespunderii”. În caz dacă „costul” 

achitat de genotip pentru corespundere este prea mare, atunci în condiții naturale genotipul va fi înlăturat. În cultura artificială, pentru a 

asigura supraviețuirea și productivitatea „surplusul de cost” va fi achitat de către cultivator. În proiect se planifică cercetări privind 

aprecierea „costului” alocat pentru rezistență la temperaturi excesive de către plantele spontane (Quercus robur, Q. petrea, Q. 

pubescens și Fagus sylvatica) și de cultură (Triticum aestivum și Zea mais). Specia Rhodiola rosea va fi utilizată pentru a determina 

influența nivelului de organizare a biosistemului (celular, calus, plantă integră) asupra rezistenței la temperaturi extreme. În calitate de 

indicii a rezistenței plantelor la factorii de stres vor servi diferiți parametri de creștere și productivitate, activitatea reductivă a 

extractelor (enzime implicate în dezactivarea speciilor reactive de oxigen), activitatea fotosintetică și spectrul polipeptidelor. Reacția 

plantelor la stresul cu diferite doze ale temperaturilor pozitive sau negative va fi modificată cu ajutorul reglatorilor naturali de creștere 

(RNC). Ca urmarea a realizării proiectului se vor obține informații privind optimizarea distribuirii speciilor de stejar la executarea 

lucrărilor de împădurire (1); elaborarea metodelor accelerate de determinare a rezistenței diferitor sisteme biologice la stresul termic 

(2); optimizarea procedeelor de triere și utilizare a RNC în scopul multiplicării, sporirii plasticități, vigorii și productivității plantelor silvice 

și de cultură (3).

Dascaliuc 

Alexandru

Institutul de 

Genetică, fiziologie 

și protecție a 

plantelor

Imactul factorilor biotici 

și abiotici asupra 

mediului și societății



8 83-PS din 03.01.2020 20.80009.7007.08 MODSPATEMPLAND

Modelarea spaţio-temporală a factorilor 

abiotici de mediu pentru estimarea 

stabilităţii ecologice a peisajelor.

Modelarea spațio-temporală a factorilor abiotici de mediu pentru estimarea stabilității ecologice a peisajelor, este condiționată de ritmul 

accelerat al modificărilor de mediu, în speță al schimbărilor climatice, care este asociat şi de manifestarea fenomenelor extreme, în 

ultimele decenii, aceste fenomene, manifestându-se cu o frecvență și o magnitudine sporită. Cunoașterea stării actuale a 

componentelor de mediu, dar și posibilele schimbări așteptate în viitorii ani apropiați, cauzate de ritmul accelerat de modificare a 

mediului necesită stocarea unui volum impunător de date, pentru analize şi corelaţii de mare complexitate între componentele abiotice 

ale mediului (relief, climă, ape, soluri, etc.). În vederea asigurării modelării spațiale, vor fi utilizate Sistemele Informaţionale Geografice, 

care permite, vizualizarea unor astfel de informaţii complexe referenţiate spaţial deci, oferă posibilităţi extinse de cercetare, imposibil a 

fi realizate eficient cu tehnicile clasice. Menționăm, că acest instrument modern de cercetare în domeniul geografiei este dezvoltat în 

cadrul Institutului de Ecologie și Geografie timp de câteva decenii (1993-2019), actualmente fiind unica instituție de cercetare, care 

dezvoltă Sistemele Informaționale Geografice pe componentele de mediu. Modelele cartografice obținute vor oferi posibilitatea de a 

determina arealele cu stabilitate/ instabilitate ecologică a peisajelor, zonarea riscurilor naturale care nu au fost anterior studiate, 

identificarea zonelor vulnerabile la schimbările climatice cu evidențierea impactului acestora asupra sectorului agricol, forestier, 

resurselor de apă, potențialului turistic. Modelele temporale vor fi obținute prin intermediul celor mai moderne metode deterministe și 

stocastice cunoscute în literatura internațională de specialitate, iar perioadele de revenire a unor fenomene naturale nefavorabile vor fi 

explicate prin metoda Trihometrică și Teoria Valorilor Extreme.

Nedealcov Maria

Institutul de 

Ecologie şi 

Geografie

Securitatea ecologică

9 76-PS din 03.01.2020 20.80009.7007.09 SCIENCEPAS

Conservarea şi valorificarea biodiversităţii 

microbiene în calitate de suport pentru 

dezvoltarea tehnologiilor şi agriculturii 

durabile, integrarea ştiinţei şi educaţiei.

Biodiversitatea microbiană (terestră, maritimă, acvatică, etc.) este o importantă sursă de materie primă pentru economia naţională. 

Potrivit comunității mondiale, utilizarea biodiversității microbiene în dezvoltarea biotehnologiilor este cea mai optimă și mai 

promițătoare direcție [1-4]. Colecția Națională de Microorganisme Nepatogene (CNMN) din Moldova, în care sunt depozitate 

microorganismele tehnologic valoroase (bacterii, fungi, drojdii, actinomicete, alge) [5,6], reprezintă patrimoniu natural al țării, 

direcţionat soluţionării unui şir de probleme prestate de ordin economic şi social ca: aprovizionarea gospodăriilor agricole cu 

îngrăşăminte bacteriene, asigurarea ramurilor industriei alimentare cu preparate enzimatice, obţinerea preparatelor medicamentoase 

etc. Satisfacerea necesităților industriei biotehnologice cu culturi valoroase necesită completarea permanentă a colecției cu noi tulpini 

producători, depozitate de către diferite Instituții, cât și completarea cu tulpini selectate în rezultatul studiului biodiversității microbiene 

a unui anumit habitat. Având în vedere sarcinile Colecțiilor de microorganisme: completarea, conservarea și păstrarea fondului 

microbian, proiectul propune: 1) completarea CNMN cu tulpini de interes industrial, obținute în rezultatul studiului biodiversității 

microbiene din bazine acvatice; 2) conservarea, menținerea și evaluarea periodică a viabilității și stabilității tulpinilor depozitate în 

CNMN; 3) elaborarea unui catalog electronic „Microorganisme de interes industrial” în baza microorganismelor din CNMN; 4) 

diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice în rândul tinerei generații, măsuri de popularizare.

Sîrbu Tamara

Institutul  de 

Microbiologie şi 

Biotehnologie

Conservarea 

biodiversității

10 85-PS din 03.01.2020 20.80009.7007.10 EOLSOL

Studiul potenţialului energetic eolian şi 

solar al R.M. şi elaborarea sistemelor de 

conversie pentru consumatori dispersaţi.

Proiectul propus se află în deplină concordanţă cu priorităţile stipulate în strategia energetică a Republicii Moldova adoptată prin 

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova (2000), în Programul de Acţiune al Guvernului Republicii Moldova privind valorificarea 

eficientă a resurselor energetice regenerabile (2000). Vântul și soarele ar putea avea o pondere importantă în bilanţul energetic al 

Republicii Moldova, în special pentru satisfacerea necesităților consumatorilor dispersați, prin utilizarea turbinelor de vânt de puteri 

mici (50kW) și a instalațiilor fotovoltaice (<25 kW). În acest plan Republica Moldova a lansat „Programul Naţional pentru Utilizarea 

Surselor Renovabile de Energie”. Obiectivul general al Proiectului este prospectarea potențialului energetic eolian și solar pe întreg 

teritoriul Republicii, elaborarea și proiectarea sistemelor de conversie a energiei eoliene și solare cu eficientă sporită, inclusiv hibride, 

şi elaborarea complexului de recomandări privind domeniile prioritare de utilizare. Obiectivele specifice:  Analiza sectorului energetic 

pe o perioadă de 10 ani în domeniul energiei electrice produsă din surse regenerabile, elaborarea prognozelor dezvoltării producției 

autohtone de energie verde până în anul 2030.  Studiul potențialului energetic și ale caracteristicilor vântului pentru raioanele din 

regiunile de dezvoltare economică Nord, Centru și Sud la diferite înălțimi deasupra nivelului solului;  Elaborarea conceptuală a 

sistemelor de conversie a energiei eoliene și solare în energie electrică sau termică.  Simularea CFD pe modele matematice a 

interacțiunii pală – fluid (pentru rotoare aerodinamice cu ax orizontal și vertical), determinarea caracteristicilor de putere și a factorului 

de performanță aerodinamică a rotoarelor eoliene funcție de viteza specifică a vântului și a formei profilului aerodinamic al palelor.  

Cercetarea gradului de influență asupra eficienței conversiei a efectelor de turbulență în rotorul eolian și în vecinătatea palelor, inclusiv 

optimizarea profilului palelor și a rotorului eolian în ansamblu în vederea minimizării influenței efectelor de turbulență și separării 

stratului - limită asupra performanțelor aerodinamice.  Cercetarea şi optimizarea parametrilor geometrici ai sistemelor de orientare a 

panourilor fotovoltaice la soare, utilizând metoda calculului numeric, în vederea atingerii performanţei maxime a instalațiilor 

fotovoltaice;  Elaborarea sistemelor hibride eolian-solare electrice cu eficiență de conversie înaltă și cost redus pentru consumatori 

dispersați și optimizarea funcționării lor;  Elaborarea sistemelor hibride eolian-solare termice cu eficiență de conversie înaltă și cost 

redus pentru consumatori dispersați și optimizarea funcționării lor;  Elaborarea și testarea în condiții de laborator a modelelor 

experimentale ale turbinei de vânt (cu ax orizontal și vertical), instalațiilor fotovoltaice cu orientare la soare și a sistemelor hibride 

eolian- solare;  Elaborarea tehnologiei de fabricare a palelor rotoarelor eoliene (cu ax orizontal și vertical) în baza îmbinării a două 

tehnologii: materiale compozite tehnologia aditivă;  Elaborarea recomandărilor privind realizarea sistemelor de conversie a energiei 

eoliene și solare, inclusiv hibride, pentru diferite domenii de utilizare. Realizarea obiectivelor menţionate va permite elaborarea 

prototipului industrial al turbinei de vânt cu ax vertical eficientе în zone cu turbulenţă şi variaţie sporită a direcţiei vântului.

Dulgheru Valeriu
Universitatea 

Tehnică din Moldova

Energie sigură, curată și 

eficientă

11 84-PS din 03.01.2020 20.8009.7007.11 ESEUADD

Evaluarea stabilităţii ecosistemelor 

urbane şi rurale în scopul asigurării 

dezvoltării durabile.

Prezentul Proiect este destinat realizării Planului de Acțiuni privind implementarea Strategiei Naționale de Mediu (2014-2023), inclusiv: 

Obiectivul specific 1, Acțiunea 16 privind asigurarea suportului științific AȘM la punerea în aplicare a Directivelor UE în domeniul 

protecției mediului; Obiectivul specific 6: Asigurarea utilizării raționale, protecției și conservării resurselor naturale; Acțiunea 58 privind 

crearea sistemului de gestionare a resurselor de apă în baza principiului bazinului hidrografic; Acțiunile 67-68 privind evaluarea și 

perfecționarea sistemelor urbane de colectare și tratare a apelor uzate; Obiectivul specific 8 privind crearea sistemului integrat de 

gestionare a deșeurilor și substanțe chimice. Aria de cercetare cuprinde ecosistemele urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare 

(RD) Nord a Republicii Moldova. Cele mai importante rezultate ale Proiectului vor fi: Studiul Diagnostic al ecosistemelor urbane și 

rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord, identificarea condiţiilor de referinţă (zonele cu impact redus), starea actuală și transformările 

recente a componentelor naturale (aer, apă, sol, biodiversitate) și sociale din regiunea de studiu; studiul componentelor de suport al 

stabilității ecosistemelor urbane și rurale; evaluarea formelor și surselor de impact semnificative asupra mediului și sănătății populației, 

stabilității ecosistemelor urbane și rurale, în special presiunea demografică, poluarea, fluxurile de deșeuri și nutrienți; evaluarea 

impactului asupra mediului cauzat de rampele de deşeuri, de întreprindrile industriale și staţiile de tratare a apelor uzate, evaluarea 

stării diversității biologice în ecosistemele urbane și rurale; evaluarea surselor de impact asupra mediului și sănătății populației, 

cartarea principalilor indicatori ecologici, socio-economici și dinamicii acestora; Indicele Dezvoltării Umane a localităților din RD Nord; 

tipologia și analiza regională a stabilității ecosistemelor urbane și rurale; Programul de Măsuri pentru asigurarea stabilității dezvoltării 

în RD Nord; Planuri Locale de Acțiuni de mediu; sisteme de management integrat al deșeurilor. În baza Rezultatelor obținute în Proiect 

vor fi elaborate recomandări privind utilizarea rațională și protecția resurselor naturale, ameliorarea calității vieții populației din 

ecosistemele urbane și rurale din regiunea de studiu. Recomandările vor fi implementate în scopul realizării politicilor de mediu și 

sociale la nivel local şi regional.

Bulimaga 

Constantin

Institutul de 

Ecologie şi 

Geografie

Securitatea ecologică



12 74-PS din 03.01.2020 20.80009.7007.12 DIVZOO

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.

Printre cele mai importante rezultate scontate în cadrul proiectului pot fi enumerate: 1. Abordarea originală a fenomenului de

vulnerabilitate și adaptare a organismelor poichiloterme la schimbările climatice. 2. Descrierea și depunerea în Muzeului

Institutului de Zoologie a colecției celor mai periculoase artropode din fauna Republicii Moldova și panouri cu bolile care le

vectorizează. 3. Va fi elaborat Catalogul Național ”Diversitatea artropodelor hematofage, a zoo- şi fitohelminţilor din fauna

sălbatică a Republicii Moldova”. 4. În premieră va fi efectuată pașaportizarea ecologică a speciilor de artropode, a fito- și

zoohelminților din fauna spontană a Republicii Moldova ca precondiție metodologică în previziunea consecințelor schimbărilor

climatice. 5. Va fi determinată vulnerabilitatea, potențialul de adaptare și strategiile de tolerare a modificărilor factorilor climatici și 

antropici la speciile cu modul de viață liber și parazitar. 6. Vor fi elaborate planurile de management integrat al populațiilor speciilor 

dăunătoare, folositoare, periclitate și pe cale de dispariție (Cartea Roșie a Republicii Moldova). 7. Va fi elaborat și brevetat un nou 

procedeu de hrănire suplimentară a familiilor de Apis mellifera în perioada deficitară de cules. 8. În premieră va fi realizată 

pașaportizarea genetico-moleculară și depunerea în Banca de Gene Internaționale a secvențelor de ADN pentru speciile de 

importanță comunitară și socio-economică di Republica Moldova. 9. Va fi asigurată participarea la Saloanele Internaționale de 

Cercetare și Inovare cu cele mai relevante inovații și rezultate inedite obținute în cadrul Programului de Stat. 10. Vor fi elaborate hărțile 

digitale pentru distribuția spațio-temporală a țînțarilor (Culicidae) potențiali vectori ale unor boli emergente în dependență de regimul 

temperaturii și caracteristica biotopurilor.

Toderaş Ion Institutul de Zoologie Securitatea ecologică

13 86-PS din 03.01.2020 20.80009.7007.13 GEOSEISMRM

Studii structurii geologice a teritoriului 

R.M. pentru valorificarea raţională a 

substanţelor minerale utile şi reducerii 

riscului seismic.

Prezentul proiect își propune să cerceteze structura geologică a teritoriului Republicii Moldova pentru valorificarea rațională a

substanțelor minerale utile autohtone și reducerii riscului seismic cărui este supus populația și obiecte de infrastructură. Studiile 

geologice au ca scop teoretic reconstruirea istoriei și evoluției scoarței terestre, iar ca utilizare practică punerea în valoare a rezervelor 

de substanțe minerale utile și a precizării condițiilor optime de amplasare a fundațiilor construcțiilor inginerești civile și industriale. Până 

în prezent nu este soluționată problema hidrocarburilor din sudul Republicii Moldova. Lucrările geologice, efectuate în anii precedenți, 

au fost abandonate la o etapă incipientă de prospectare a zăcămintelor de hidrocarburi. Astfel, nu au fost determinate toate aspectele 

caracteristice unor eventuale acumulări de gaz natural și țiței atât în regiunea sudică, cât și în cadrul unor structuri de perspectivă deja 

cunoscute. Pentru a reîncepe prospectările și explorările geologice ale  hidrocarburilor este necesar de a revizui toate materialele 

lucrărilor geologice din anii precedenți, efectuate în acest scop, de a realiza o analiză de sinteză a datelor geofizice și a forajelor și de 

a elabora recomandări concrete în vederea delimitării teritoriilor unde se vor putea reîncepe lucrările de prospectare. O altă problemă 

geologică suspendată, prezintă localizarea zăcămintelor valoroase în regiunea centrală a bazinului r. Nistru. În procesele de cartare a 

soclului cristalin și stratelor bazale ale cuverturii sedimentare au fost remarcate concentrații relativ mari ale pământurilor rare, ceia ce 

prezintă o premisă serioasă pentru prospectarea aureolelor geochimice constituite din elementele menționate în partea de nord și nord 

est a republicii, unde stratele de perspectivă sunt situate la adâncimi admisibile pentru realizarea exploatărilor miniere. Pentru 

evaluarea pericolului și riscului seismic pentru teritoriul Republicii Moldova este necesar studiul regimului seismic (incluzând 

seismicitatea și caracteristicile tectonofizice) a regiunii carpatice în perimetrul de 43-49° N și 24-30° E; studiul parametrilor dinamici ai 

focarelor de cutremure crustale și intermediare; generalizarea tuturor datelor macroseismice și instrumentale cu crearea hărților de 

izoseiste și identificarea ulterioară a tipurilor de mecanisme ale focarelor de cutremure din zona Vrancea și a tipurilor corespunzătoare 

de configurație izoseismică în legătură cu structura tectonică a secțiunilor separate ale zonei focale Vrancea şi procese geodinamice 

desfășurate. Astfel, se vor rezolva unele dintre problemele inverse ale seismologiei și geofizicii. Pentru diminuarea riscului seismic 

este necesar elaborarea hărților de zonare a teritoriului Republicii Moldova în baza abordării neodeterministe. Conform practicii 

existente în lume, hărțile naționale de zonare seismica sunt revăzute odată în 10-15 ani. Harta în acțiune a zonării seismice a 

teritoriului Republicii Moldova a fost elaborată în anul 2006 și aprobată în 2010, urmând tendințele la nivel internațional se propune 

elaborarea noului set de hărți de zonare seismică.

Nicoara Igor

Institutul  de 

Geologie şi 

Seismologie

Impactul factorilor biotici 

și abiotici asupra 

mediului și societății

14 69-PS din 03.01.2020 20.80009.7007.14 RESORDIV

Cercetări privind mobilizarea diversităţii 

vegetale cu potenţial ornamental pentru 

conservarea ex situ.

Mobilizarea, cercetarea, adaptarea plantelor, conservarea lor ex situ şi in situ este cea mai importantă sarcină a unei grădini

botanice moderne. Strategia Naţională şi Planul de Acţiuni în domeniul conservării Biodiversităţii, rapoartele naţionale cu privire

la Diversitatea Biologică, alte strategii de domeniu ne inspiră speranţa într-un viitor al ţării cu biodiversitate ameliorată şi stabilă

(Negru A., 2001). Strategia de Conservare a Grădinilor Botanice (IUCN- BGCS, 1989), LEGEA nr.105-XVI, 2005 cu privire la

grădinile botanice, ne impune o documentare corespunzătoare a colecţiilor, monitorizarea plantelor în colecţii, existenţa unei

baze de date şi a unei politici de gestionare a colecţiilor, comunicarea informaţiei către alte grădini botanice, schimbul de seminţe şi 

material vegetal, efectuarea cercetărilor ştiinţifice asupra plantelor din colecţii ş.a. Definiţia BGCI (1999) spune: „Grădinile botanice 

sunt instituţii care adăpostesc colecţii documentate de plante vii, în scopurile cercetării ştiinţifice, conservării, prezentării şi a 

educaţiei”. Astfel ne încadrăm perfect în politicile BGCI cu colecţii impunătoare de plante ornamentale exotice de teren protejat și 

colecții de teren deschis: perene, anuale, bienale, care constituie un genofond de cca 4600 taxoni specifici din diverse regiuni ale 

Terrei. Rezultatele ameliorării au fost apreciate la diverse expoziţii naționale și internaționale, fiind competitive, aliniindu-se cerinţelor şi 

tendinţelor moderne. „Introducerea şi conservarea plantelor constituie unul din cele mai importante domenii ale activităţii umane, 

similare cu cele mai mari descoperiri şi invenţii”, menţiona academicianul N. Ţiţin în secolul trecut. Având directă legătură cu 

asigurarea echilibrului ecologic al mediului, cercetarea particularităților biologice și introducerea în cultură a noi plante în condiţiile ţării 

noastre, conservarea, utilizarea lor în arhitectura peisajului vin cu impact colosal pentru întregirea beneficiului generaţiilor actuale şi a 

celor viitoare. Existenţa şi progresul oricărei societăţi sunt indisolubil legate de conservarea diversităţii formelor vieţii. Prevenirea şi 

combaterea fenomenelor de poluare implică păstrarea frumuseţilor şi bogăţiilor naturii şi dezvoltarea spaţiilor verzi.

Țîmbalî 

Valentina

Grădina Botanică 

Naţională 

Conservarea 

biodiversității

15 81-PS din 03.01.2020 20.80009.7007.15 SSPROMOLD
Consolidarea achiziţiilor publice durabile 

în Republica Moldova

Cercetarea este fundamentată pe ideea că componentele mediului sunt rezultatul interacţiunii în dinamică dintre elementele naturale 

şi cele antropice, supus unei modificări continue. Componentele sistemice naturale suportă transformări dinamice tot  mai ample sub 

impactul antropic, generând dezechilibrări marcante pe teritoriile afectate. Astfel, analiza schimbărilor spațio-temporale ale 

componentelor de mediu din bazinul hidrografic al Bâcului, reprezintă o provocare într-un nou context științific. Identificarea, 

descrierea, sistematizarea modificărilor spațio-temporale ale componentelor din zona de studiu, pot determina, pe termen mediu și 

lung, dezideratele dezvoltării durabile pentru comunitățile umane existente. Pe baza datelor colectate și cercetărilor desfășurate, vor fi 

stabilite cauzele modificărilor dinamice ale componentelor de mediu, identificate modificările și tendințele spațio-temporale ale 

acestora. Rezultatele cercetărilor din proiect vor servi la elaborarea recomandărilor de îmbunătățire a stării componentelor de mediu, 

soldate în consecință cu un impact pozitiv al dezvoltării socio-economice din bazinul hidrografic Bâc. Cercetările se vor baza pe 

acumularea datelor statistice clasice și noi, analiza lor, deplasări de verificare în teren, validarea datelor prin intermediul softurilor 

licențiate GIS, modelarea cartografică digitală a componentelor de mediu, iar în final rezultatele vor fi diseminate potențialilor utilizatori: 

APL-uri, ONG, Autorităților Centrale și Regionale de Mediu, studiilor de fezabilitate pentru alte proiecte de investiții și infratructură din 

bazinul hidrografic Bâc.

Ulian Galina
Universitatea de 

Stat din Moldova

Impactul factorilor biotici 

și abiotici asupra 

mediului și societății



16 79-PS din 03.01.2020 20.80009.7007.16 SINERPROBIO

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.

Pornind de la impactul economic și ecologic puternic al organismelor dăunătoare (pierderi de circa 30-50% din volumul recoltelor sau 

compromiterea completă a culturilor agricole), comunitatea științifică mondială investighează consistent aceste probleme serioase, 

înregistrând succese semnificative în elaborarea și aplicarea mecanismelor naturale de control a densității populațiilor de agenți 

patogeni ai bolilor și insectelor dăunătoare. Colectivul de creație, demonstrând posibilitățile agenților microbiologici, au identificat 

diverse tulpini de microorganisme utile, elaborat şi implementat 16 mijloace de protecţie biologică a plantelor. Necesitățile mijloacelor 

alternative de combatere cu aplicarea mijloacelor biologice depășesc cu mult ofertele și presupun elaborarea și aplicarea largă a 

preparatelor biologice în tehnologiile de protecţie a plantelor pentru sistemele de agricultură convențională și ecologică. Scopul 

proiectului: “Determinarea și aplicarea sinergismului dintre factorii naturali și mijloacele microbiologice, ecologic inofensive, de reglare 

a densității populațiilor de organisme dăunătoare pentru protecția culturilor agricole în agricultura convențională și ecologică orientate 

la asigurarea cantității și calității culturilor agricole și menținerea echilibrului ecologic dinamic”. Drept rezultat al investigațiilor, se 

preconizează acumularea informației științifice valoroase pentru determinarea condițiilor optime de aplicare a preparate biologice 

eficiente cu aplicarea bacteriofagilor pentru combaterea bacteriilor fitopatogene la culturile pomicole sămânțoase, bacteriilor 

entomopatogene pentru combaterea insectelor lepidoptere la cultura mărului, și acari patogene pentru combaterea acarienilor fitofagi, 

bacteriilor sporifere antagoniste pentru protecția culturilor legumicole, metaboliților actinobacterieni pentru combaterea insectelor 

dăunătoare cu un grad înalt de rezistență, preparatelor baculovirale în combaterea noctuidelor dăunătoare, mijloacelor bacteriene, 

micotice și azot fixatoare pentru combaterea agenților patogeni ai mărului și sfeclei pentru zahăr în sistemele de agricultură 

convențională şi ecologică. Va fi stabilită manifestarea fenomenului de sinergism dintre factorii naturali și mijloacele microbiologice de 

reglare a densității populațiilor de organisme dăunătoare pentru protecția culturilor agricole și determinat rolul și locul preparatelor 

biologice în sistemele de protecție integrată în agricultura convențională și ecologică. Vor fi elaborate procedee tehnologice de 

producere a biomasei pentru producerea mijloacelor ecologic inofensive pentru combaterea agenților fitosanitari: bacteriofagi pentru 

combaterea bacteriilor la culturile pomicole sămânțoase, bacteriilor entomopatogene pentru combaterea lepidopterelor dăunătoare la 

cultura mărului, și acaripatogene pentru combaterea acarienilor, bacteriilor sporifere antagoniste pentru protecția culturilor legumicole, 

metaboliților actinobacterieni pentru combaterea insectelor dăunătoare cu un grad înalt de rezistență, preparatelor baculovirale în 

combaterea noctuidelor dăunătoare, mijloacelor bacteriene, micotice și azotfixatoare pentru combaterea agenților patogeni ai mărului 

și sfeclei pentru zahăr. Va fi elaborată documentația tehnologică (regulamentele tehnologice de producere, condițiile tehnice și 

indicațiile metodice de aplicare) pentru protecția culturilor agricole cu aplicarea

preparatelor biologice. Implementarea realizărilor preconizate în colaborare cu ANSA, MADRM în persoana producătorilor agricoli de 

producție fitotehnică aflate la faza de conversie spre agricultura ecologică), ceea ce va contibui la fortificarea sectorului fitotehnic 

pentru producerea și exportul produselor agroalimentare și va ameliora starea mediului înconjurător.

Volosciuc Leonid

Institutul de 

Genetică, fiziologie 

și protecție a 

plantelor

Impactul factorilor biotici 

și abiotici asupra 

mediului și societății

17 88-PS din 03.01.2020 20.80009.7007.17 STARCLASSOL

Evaluarea stării solurilor R.M. în condiţii 

de agrogeneză,  perfecţionarea 

clasificatorului şi sistemului de bonitare, 

elaborarea cadrului metodologic-

informaţional de monitorizare şi 

reproducere lărgită a fertilităţii.

Studierea evoluției solurilor Moldovei și a diferitor forme de degradare antropică și naturală se va efectua prin cercetări în teren și 

compararea valorilor însușirilor solurilor cu profil întreg formate în ecosistemele naturale și antropice. Va fi creată baza de date a 

însușirilor profilelor modale pentru solurile arabile și virgine cu profil întreg. Pentru compararea însușirilor solurilor arabile și virgine va 

fi unificată sistema de caractere diagnostice ale acestora. Baza necesară de date va fi creată prin utilizarea informației existente în 

arhiva institutului si prin cercetări curente în teren. Vor fi colectate datele privind însușirile a trei grupe mari de soluri: solurile brune și 

cenușii înțelenite și arabile (I an de studiu); cernoziomurilor înțelenite și arabile (al II an de studiu); solurilor din lunci (al III an de 

studiu). Informația obținută în al IV an de studiu va fi sistematizată, generalizată si utilizată pentru: 1) Perfecționarea clasificatorului 

solurilor Republicii Moldova la nivel taxonomic superior. 2) Perfecționarea listei sistematice a solurilor RM și a sistemului de indicatori 

la nivel inferior pentru cartografierea și evaluarea corectă a învelișului de sol, ceea ce va permite planificarea, proiectarea și realizarea 

măsurilor de îmbunătățiri funciare, așezarea echilibrată a impozitului funciar, efectuarea corectă a tranzacțiilor funciare. 3) Elaborarea 

și recomandarea unui sistem de măsuri pedofitoameliorative pentru stoparea procesului de degradare a solurilor agrocenozelor și 

refacere a stării lor de calitate, bazat pe informația obținută. 4) Corelarea unităților taxonomice de sol ale RM cu cele din Baza 

Mondială de Referință a Resurselor de Sol WRB-14, ce va contribui la transferul de tehnologii în schimburile externe.

Rozloga Iurii

Institutul de 

Pedologie, 

Agrochimie și 

Protecție a solului 

N. Dimo
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89/1-PS din 03.01.2020

Partener UTM:

89/2-PS din 03.01.2020

20.80009.7007.18 SINERGIE

Soluţii 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) 

În urma realizării proiectului propus se planifică obţinerea unor rezultate semnificative în vederea dezvoltării sistemelor de 

încălzire/răcire pentru clădiri, dezvoltării reţelelor inteligente şi integrarea avansată a surselor de energie regenerabilă. Pe direcţia 

sistemelor de încălzire/răcire a clădirilor se vor dezvolta soluţii ecologic inovative bazate pe cercetările anterioare ale echipei în scopul 

reducerii dependenţei de resursele fosile şi decarbonizării sectorului energetic. Se va elabora şi realiza mostra unei pompe de căldură 

hibridă ce funcţionează cu agent ecologic (CO2) şi are un COP avansat faţă de soluţiile existente (>5). Această pompă de căldură va 

fi parte integrată a unui sistem hibrid de asigurare cu căldură/frig a blocurilor unde există sistem centralizat de încălzire, dar şi pentru 

cele fără astfel de sistem. Sistemul hibrid de încălzire/răcire va integra panouri fotovoltaice, colectoare solare, sistem de recuperare a 

căldurii din aerul evacuat, energia termică din conducta de retur a sistemului centralizat de încălzire, precum şi opţiuni de integrare a 

acumulatoarelor de căldură. Sistemul hibrid ce urmează a fi elaborat va contribui la reducerea esenţială a consumului de energie 

termică de la sistemul centralizat pe timp de iarnă, iar în timpul verii va fi posibil de asigurat consumatorii cu apă caldă de consum 

numai în baza pompei de căldură şi a colectoarelor solare, ceea ce va contribui la creşterea eficienţei CET-urilor. Totodată, va fi 

elaborat şi un sistem electronic de monitorizare a consumului de energie în clădiri asigurat de acest sistem hibrid, ceea ce va contribui 

la implementarea tranziţiei energetice (latura socială – consumator responsabil), dar şi la determinarea automată a performanţei 

energetice a clădirii. Pe cea de a doua latură ce ţine de reţelele inteligente şi integrarea avansată a SER se va cerceta diverse opţiuni 

de dezvoltare a acestora în republica Moldova. Se va elabora diferite scenarii de integrare avansată a SER şi măsurile necesare de 

întreprins pentru depăşirea problemelor ce pot apărea. Vor fi elaborate soluţii tehnice inovative a instalaţiilor de reglare automată a 

decalajelor de fază şi nivelare a tensiunilor în reţelele de transport şi distribuţie, se va elabora un sistem de monitorizare de la distanţă 

a stării elementelor sistemului electroenergetic şi optimizare a circulaţiei fluxurilor de putere pentru diferite opţiuni de dezvoltare a 

reţelelor inteligente.

Tîrşu Mihai
Institutul de 

Energetică

Energie sigură, curată și 

eficientă



19 70-PS din 03.01.2020 20.80009.7007.19 INTEHCLON

Introducerea şi elaborarea tehnologiilor de 

multiplicare şi cultivare prin tehnici 

convenționale şi culturi in vitro a speciilor 

de plante lemnoase noi. 

Proiectul prevede studierea particularităţilor bioecologice și elaborarea tehnologiilor de multiplicare și cultivare prin tehniсi

clasice și culturi in vitro la speciile şi cultivarurile noi de plante lemnoase ornamentale, arbuşti fructiferi de interes economic

sporit: Lycium L., Amelanchier L., Actinidia Lindl., Lonicera L., Rubus L., Chaenomeles Lindl., forme şi soiuri de nucifere

(Juglans L., Carya Nutt.) etc. Spațiile verzi din localitățile rurale și urbane reprezintă pentru societatea modernă o valoare

polivalentă. Prin amplasarea rațională a plantelor e posibilă reglarea favorabilă a temperaturii și umidității relative a aerului,

amenajarea locurilor pentru odihnă și plimbări, înfrumusețarea aspectului clădirilor și comunicarea expresivității ansamblurilor

arhitectonice. Urbanizarea mereu crescândă stabilește noi cerințe atât față de asortimentul arborilor și arbuștilor ornamentali cât

și față de calitatea și aspectul artistic al spațiilor verzi. În legătură cu schimbările climatice din ultimul timp, secetele consecutive

de mai mulți ani la rând, se pretinde la o diversitate de specii lemnoase ornamentale, potrivite pentru utilizarea acestora în

diferite tipuri de spații verzi. Microclonarea speciilor noi valoroase de plante, aplicaţie de avangardă a biotehnologiilor moderne,

privind multiplicarea fitodiversității spontane, ornamentale și cultivate, asigură obţinerea de material săditor cu înaltă valoare

biologică, ce răspunde unor criterii importante: uniformitatea genetică, calitatea materialului săditor, fiind totodată şi o metodă de

eliberare de agenţi patogeni a materialului săditor. În ultimii ani au crescut cerinţele faţă de plante arbustive noi și nucifere, astfel

contribuind direct la rezolvarea Programului alimentar și sanării populației. Crearea plantaţiilor industriale de culturi noi cu

interes sporit pentru Republica Moldova este un imperativ al zilei, care se înscrie în realizarea acestui program. Necesitatea

cultivării şi reproducerii acestor plante reese din interesul deosebit faţă de arbuşti fructiferi. Prin acest proiect se urmăreşte

optimizarea tehnologiilor de înmulţire in vitro pentru noi specii de arbuşti fructiferi şi ornamentali. Valoarea practică a introducției

se conchide în selectarea din marea biodiversitate autohtonă și alohtonă a celor mai prețioși taxoni de plante lemnoase, care

corespund cerințelor actuale. Posibilitățile potențiale a multor specii, cultivaruri de plante se manifestă numai în cazul introducției

lor în cultură. Cercetările preconizate în acest proiect prevăd aplicarea metodelor clasice și celor de culturi in vitro, în scopul

obținerii materialului săditor de înaltă calitate, adecvat condițiilor pedoclimatice ale Republicii Moldova. Cultura in vitro deschide

un șir de mijloace pentru realizări practice legate de reproducerea plantelor unicat. Ca rezultat vor fi evidenţiate și multiplicate

noi specii şi cultivaruri de plante lemnoase ornamentale, arbuşti fructiferi noi, forme şi soiuri de nucifere valoroase pentru

economie

Bucaţel Vasile
Grădina Botanică 

Naţională

Conservarea 

biodiversității
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20.80009.7007.20 GEPOL

Studiu şi gestionarea surselor de poluare 

pentru elaborarea recomandărilor de 

implementare a măsurilor de diminuare a 

impactului negativ asupra mediului şi 

sănătăţii populaţiei.  

Depunerea pe termen lung a poluanților în sistemele naturale conduce la acumularea lor în cantități semnificative, transportul și

biotoxicitatea cauzate de mobilitatea lor înaltă. Proiectul va realiza următoarele obiective: • Analiza chimica si fizico-chimică a 

compoziției apelor reziduale și elaborarea procedeelor de purificare în cadrul dezvoltării tehnologiei de prelucrare a sedimentelor din 

apele uzate la stațiile de epurare biologică prin utilizarea procesului combinat aerob-anaerob și separarea cât mai completă a 

sedimentelor organice; • Studiul termodinamic a specierii poluanților si determinarea condițiilor optime de eliminare ale acestora din 

ape reziduale studiate în prima etapa; • Analiza spațială a loturilor contaminate cu substanțele toxice prin utilizarea tehnologiei GIS și 

determinarea spectrului de poluare cu substanțele toxice prin metode moderne care se vor implementa în sistemului de monitoring al 

calității mediului; • Testarea tehnologiei de bioremediere și elaborarea recomandărilor științifice argumentate pentru implementarea 

tehnologiilor de remediere a terenurilor contaminate cu poluanți organici persistenți (POP); • Inventarierea poluanților aerului pentru 

reducerea emisiilor gazoase care afectează schimbările climatice; • Implementarea tehnologiei de analiză a izotopilor stabili pentru 

evaluarea formării resurselor acvatice și sarcinile managementului integral; • Elaborarea cursului de studiu privind metodele moderne 

de analiză a substanțelor toxice în diverse obiecte ale mediului ambiant și metodele de evaluare a riscurilor pentru mediu și sănătatea 

populației. Rezultatele preconizate sunt: Deducerea și utilizarea relațiilor fundamentale ale termodinamicii formale pentru procesele 

eterogene în sisteme multicomponente pentru investigarea factorilor ce influenţează stabilitatea speciilor de poluanți solubili și 

insolubili. Vor fi determinate condițiile optime de eliminare a unui șir de poluanți din ape reziduale. Va fi analizată compoziția chimică a 

apelor reziduale si elaborată o tehnologie originală de prelucrare a sedimentelor din apele uzate la stațiile de epurare biologică (SEB) 

prin utilizarea procesului combinat aerob-anaerob și separarea maximă a sedimentelor organice. Concentrarea aerobă și anaerobă a 

nămolului în regim mezo-termofilic va fi realizată în bioreactorul proiectat și construit în cadrul proiectului. Tehnologia de pre-tratare a 

apelor uzate va fi implementată în SEB Măgdăcești. Etapa este conformă cu Directiva UE privind apele uzate și abordează 

principalele aspecte ale deversărilor de apă uzată: consumul de energie, gestionarea nămolurilor, mirosurile pestilențiale. Vor fi 

întocmite hărți cu analiza spațială a loturilor contaminate cu POP prin utilizarea tehnologiei GIS. Va fi obținut spectrul de poluare a 

mediului prin metode moderne  implementate în sistemul de monitoring al calității mediului. În urma testării tehnologiei de 

bioremediere vor fi obținute rezultate noi pentru elaborarea recomandărilor științifice argumentate de remediere a terenurilor 

contaminate cu POP. Se vor inventaria poluanții climatici de scurtă durată și poluanții incluși în ”European Monitoring and Evaluation 

Programme” pentru raportarea la Convenția asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distante lungi și se va elabora recomandarea 

de reducere a impactului negativ asupra mediului si climei. Va fi dezvoltată tehnologia de analiză a izotopilor stabili pentru evaluarea 

formării resurselor acvatice pentru managementului integral.

Povar Igor Institutul de Chimie

Impactul factorilor biotici 

și abiotici asupra 

mediului și societății

21

91/1-PS din 03.01.2020

1 Partener UTM:

91/2-PS din 03.01.2020

2 Partener USM:

91/3-PS din 03.01.2020

20.80009.7007.21 DISTOX

Diminuarea impactului substanţelor 

chimice, toxice asupra mediului şi 

sănătăţii prin utilizarea absorbanţilor şi 

catalizatorilor obţinuţi din materie primă 

autohtonă.

Proiectul are ca prioritate de bază studiul și elaborarea tehnologiilor prietenoase mediului reieșind din situația ecologică și necesitățile 

Republicii Moldova. Pentru aceasta se urmărește ca finalitate obținerea materialelor și tehnologiilor care ar îmbunătăți calitatea 

mediului ambiant, a sănătății omului și cooperarea cu agenții economici autohtoni pentru promovarea în practică a rezultatelor 

obținute. Obiectivele propuse includ succesiunea cercetărilor care vor reuni experiența actuală a echipei și a rezultatelor noi, obținute 

pe parcurs, după cum urmează: sinteza adsorbanților carbonici prin metode cu consum redus de energie; studiul parametrilor de 

structură a adsorbanților; obținerea catalizatorilor pe suport de adsorbanți carbonici prin impregnarea cu nanoparticule de oxizi/săruri și 

funcționalizarea cu heteroatomi; analiza compoziției chimice a apelor de suprafață și subterane; studiul proceselor de purificare a 

apelor model; aplicarea rezultatelor obținute pentru ape reale; elaborarea tehnologiilor complexe de potabilizare a apelor naturale și 

eliminarea componentelor toxice din apele uzate. Datorită aplicabilității largi a adsorbanților care se planifică de a fi obținuți, la fel, se 

urmărește studiul capacității acestora în domeniul tehnologiei alimentare (condiționarea vinurilor) și farmaceutic - obținerea 

enterosorbenților pe bază de cărbuni activi autohtoni cu capacitate avansată de eliminare a toxinelor din organismul uman.

Lupaşcu Tudor Institutul de Chimie
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mediului și societății



22 71-PS din 03.01.2020 20.80009.7007.22 CERCOFLOR
Cercetarea şi conservarea florei 

vasculare  şi macromicobiotei R.M.

Evaluarea patrimoniului natural, conservarea biodiversității și utilizarea durabilă a resurselor vegetale depind în bună parte de 

acuratețea informațiilor referitoare la compoziția speciilor, la locul și rolul lor în ecosistemele naturale. Cercetările asupra florei 

spontane, asociate cu activități de conservare ex situ prin menținerea, gestionarea și evaluarea colecțiilor de plante vii cu importanță 

economică, specii amenințate și rare, herbare în scopuri științifice și educaționale, de altfel, aceasta fiind și misiunea de bază a 

Grădinii Botanice Naționale, dar și numeroasele cerințe și prevederi ale legislației în vigoare naționale și internaționale (Acordul de 

Asociere UE–RM, Strategia de mediu pentru anii 2014-2023, Strategia privind diversitatea biologică a R. Molodova, Legea cu privire la 

Cartea Roșie a R. Moldova, Legea regnului vegetal, Tratatul internațional privind Resursele Genetice Vegetale pentru Alimentație și 

Agricultură și a.) reprezintă motivele-cheie care impun formularea și realizarea următoarelor obiective principale: - efectuarea 

cercetărilor asupra florei spontane, în vederea monitorizării și conservării diversității plantelor și habitatelor pe care acestea le 

populează, asociate cu activități de repopulare a speciilor de plante amenințate cu dispariția, de interes național și comunitar; - 

cercetarea resurselor de plante cu importanță științifică și economică, precum și implementarea unor tehnici de conservare ex situ, pe 

baze științifice (colecții de plante vii, de semințe, de herbar) pentru optimizarea valorificării acestora prin cultivarea și perpetuarea lor, 

și prin urmare reducerea presiunii asupra habitatelor naturale. Tematica de cercetare se realizează interdisciplinar și are atât caracter 

fundamental, cât și implicații de ordin aplicativ în concordanță cu prioritățile și direcțiile strategice ale guvernului în domeniul mediului 

și conservării biodiversității. În context european cercetările vizează, la fel, programele de conservare a biodiversității, implicit utilizarea 

rațională a resurselor genetice vegetale și păstrarea lor pentru generațiile viitoare. Prin atingerea obiectivelor propuse în cadrul acestui 

proiect va fi stabilită componența florei vasculare și macromicobiotei din Republica Moldova, initiate și demarate studii de monitorizare 

și repopulare a speciilor rare de importanță comunitară (inclusiv cele cu valoare economică), precum și editarea, în premieră a 

monografiei “Flora Basarabiei“, vol. 3, 4 și 5. Prin activitățile de cercetare și conservare ex situ a genofondului de plante utile existent 

în colecțiile Grădinii Botanice Naționale, proiectul vine cu o contribuție deosebită pe segmentul păstrării în condiții de siguranță a 

diversității vegetale relevante pentru securitatea alimentară și protejarea mediului ambiant. Rezultatele proiectului se vor regăsi în 6 

lucrări cu caracter enciclopedic şi original care vor servi ca bază ştiinţifică absolut utilă pentru programele de instruire şi educație 

ecologică, pentru perfectarea legislaţiei cu privire la conservarea plantelor rare, elaborarea Cadastrului lumii vegetale, dar și pentru 

promovarea ideilor de valorificare și utilizare a diversității plantelor medicinale, aromatice, condimentare din colecțiile Grădinii 

Botanice. Proiectul vizează, ca prioritate și dezvoltarea colaborării internaționale, a conexiunii cercetărilor interdisciplinare cu 

perspectiva participării în proiecte internaționale: Horizon 2014-2020, Horizon Europe 2021-2027, Interreg.

Ghendov 

Veaceslav

Grădina Botanică 

Naţională

Conservarea 

biodiversității
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Identificarea, evaluarea şi perfecţionarea 

unor noi procedee de sporire a ratei de 

creştere a peştilor, de diminuare a 

impactului maladiilor şi de îmbunătățire a 

valorificării furajelor în cadrul instalaţiilor 

piscicole de tip închis alimentate cu apă 

circulantă. 

Pentru a oferi populației din țara noastră produse piscicole de înaltă calitate, este necesară, în acvacultura industrială, trecerea

la tehnologia instalaţiilor piscicole de tip închis alimentate cu apă circulantă. Actualmente, este răspândită piscicultura în bunurile 

piscicole pe bază de cuști. Cu toate acestea, experiența norvegiană a arătat că pe parcursul a 15 ani de funcționare, sub cuști se 

formează un strat de sediment de 6 metri cu o masă impunătoare de paraziți, ceea ce duce la invazii masive. Cercetările din cadrul 

proiectului propus vor contribui la elaborarea unor teste rapide, eficiente, ieftine şi specifice diagnosticului şi controlului stărilor 

patologice la peşti, la dezvoltarea de noi tratamente. Un aspect important îl va constitui îmbunătăţirea nutriţiei şi dezvoltarea de noi 

furaje prin creşterea ingredientelor din furaje de provenienţă internă. Se va urmări îmbunătăţirea performanţei sistemelor de 

piscicultură prin costuri de producţie reduse, folosirea unor sisteme ce necesită consum mic de apă, hrană şi energie pentru 

reabilitarea stocurilor de peşti.

Rusu Vadim
Universitatea de 

Stat din Moldova

Conservarea 

biodiversității
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Modificări şi tendinţe spaţio-temporale ale 

componentelor de mediu din bazinul 

hidrografic Bâc sub impactul antropic.

Cercetarea este fundamentată pe ideea că componentele mediului sunt rezultatul interacţiunii în dinamică dintre elementele naturale 

şi cele antropice, supus unei modificări continue. Componentele sistemice naturale suportă transformări dinamice tot mai ample sub 

impactul antropic, generând dezechilibrări marcante pe teritoriile afectate. Astfel, analiza schimbărilor spațio-temporale ale 

componentelor de mediu din bazinul hidrografic al Bâcului, reprezintă o provocare într-un nou context științific. Identificarea, 

descrierea, sistematizarea modificărilor spațio-temporale ale componentelor din zona de studiu, pot determina, pe termen mediu și 

lung, dezideratele dezvoltării durabile pentru comunitățile umane existente. Pe baza datelor colectate și cercetărilor desfășurate ,vor fi 

stabilite cauzele modificărilor dinamice ale componentelor de mediu, identificate modificările și tendințele spațio-temporale ale 

acestora. Rezultatele cercetărilor din proiect vor servi la elaborarea recomandărilor de îmbunătățire a stării componentelor de mediu, 

soldate în consecință cu un impact pozitiv al dezvoltării socio-economice din bazinul hidrografic Bâc. Cercetările se vor baza pe 

acumularea datelor statistice clasice și noi, analiza lor, deplasări de verificare în teren, validarea datelor prin intermediul softurilor 

licențiate GIS, modelarea cartografică digitală a componentelor de mediu, iar în final rezultatele vor fi diseminate potențialilor utilizatori: 

APL-uri, ONG, Autorităților Centrale și Regionale de Mediu, studiilor de fezabilitate pentru alte proiecte de investiții și infratructură din 

bazinul hidrografic Bâc.

Puţuntică 

Anatolie

Universitatea de 

Stat din Tiraspol

Impactul factorilor biotici 

și abiotici asupra 

mediului și societății

25 93-PS din 03.01.2020 20.80009.7007.25 REPROBIOD

Metode şi procedee de menţinere şi 

conservare a biodiversităţii în funcţie de 

integritatea gametogenezei şi 

variabilitatea alimentară.

Problema conservării biodiversităţii şi reproducerii descendenţilor sănătoşi are o semnificaţie deosebită şi necesită un studiu 

multilateral. Necesitatea soluţionării acestei probleme este determinată de dereglarea caracteristicilor biodiversităţii şi diminuarea 

fenomenelor fiziologice ale spermatogenezei, care sunt direct proporţionale cu fertilitatea gameţilor şi constă în crearea condiţiilor 

optime pentru formarea, maturizarea, păstrarea şi conservarea celulelor reproductive din punct de vedere genetic, fiziologic, 

morfologic, biochimic, funcţional etc. Prin urmare se planifică obiectivele: - Evidenţierea şi studierea factorilor fiziologici determinanţi în 

procesul evoluţiei spermatogenezei în funcţie de variabilitatea raţiei alimentare a reproducătorilor. - Estimarea şi cercetarea influenţei 

raţiei alimentare care provoacă modificări esenţiale ale metabolismului, funcţiei şi morfologiei celulelor reproductive. - Stabilirea 

delimitărilor caracterului periodic ale proceselor morfologice şi funcţionale ale spermatogenezei în condiţii fiziologice normale şi ale 

posibilelor devieri. - Evaluarea particularităţilor acţiunii favorabile a variabilităţii alimentare asupra fenomenelor spermatogenezei în 

condiţii practice de teren, posibilităţilor de influenţare a resurselor genetice şi a proprietăţilor fecundative ale gameţilor. - Studiul 

variabilităţii structurale şi compoziţionale a mediilor sintetice pentru asigurarea integrităţii celulelor reproductive. - Aplicarea realizărilor 

biotehnologice şi perfecţionarea sistemică a acestora în vederea ameliorării protocolului de conservare a materialului seminal. - 

Elaborarea procedeelor şi recomandărilor de menţinere, conservare şi optimizare a biodiversităţii în funcţie de integritatea 

gametogenezei şi variabilitatea alimentară. Relevanţa cercetărilor prevede realizarea activităţii editoriale, de brevetare şi licenţiere a 

rezultatelor preconizate, includerea acestora în procesul de instruire educaţională şi didactică, în elaborarea tezelor de licenţiere, 

masterat şi doctorat. Metodologia cercetărilor constă în sintetiza metodelor şi procedeelor existente de fortificare a sănătăţii sistemului 

reproductiv, de conservare şi reproducere a resurselor genetice prin folosirea metodelor fiziologice, preparative, morfologice, 

spermoanalizatorice, microscopice, de protecţie şi conservare, statistice. Rezultatele preconizate prevăd estimarea reuşitei 

cercetărilor performante a evidenţierii factorilor determinanţi în stimularea formării gameţilor sanogeni şi în dereglarea acestui proces 

în funcţie de perioadele vulnerabile ale gametogenezei în condiţii fiziologice, precum şi studierea factorilor conservării şi posibilităţii de 

sporire a sanogenităţii materialului seminal.

Balan Ion

Institutul  de 

Fiziologie şi 

Sanocreatologie

Conservarea 

biodiversității
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Potenţialul Apelor Subterane: 

Argumentarea teoretică, Estimarea, 

Folosirea   Diversificată şi schimbări 

posibile.

În premieră, pentru R. Moldova (ca exemplu economic și hidrogeologic reprezentativ) este abordată problema Potențialului Apelor 

Subterane (PAS). PAS va fi investigat ca o posibilitate maximală a folosirii categoriilor de apă subterană, la momentul de timp actual 

în cadrul teritoriului de studiu, ținând cont de limitele hidrogeologice, sanitare și protecției mediului ambiant. Pentru aplicațiile practice, 

argumentarea teoretică a PAS, se va efectua conform cunoștințelor moderne internaționale, în formă de model digital și structural al 

hidrosferii subterane cu referință la datele noi în domeniu. Estimarea PAS prezintă algoritme numerice și structurale pe platforma GIS 

a acviferelor, care înmagazinează categoriile principale de apă subterană: a) potabile, b) tehnice, c) minerale, d) geotermale și e) 

zăcăminte hidrominerale. Folosirea diversificată a PAS include argumentarea rezervelor de exploatare (cantitate și calitate) a 

categoriilor de apă subterană pentru necesitățile economiei și societății (alimentarea cu apă potabilă, ape minerale potabile și curative, 

geoenergetică ș.a.). În baza teoriei vulnerabilității a apelor subterane, schimbările posibile a PAS vor fi realizate prim metoda modelării 

numerice și reprezentare GIS a influenței încălzirii globale și factorilor antropici. Rezultatele sumare a Proiectului vor permite 

reevaluare și eficientizarea planificării, valorizării și folosirii diversificate a apelor subterane în perimetru R. Moldova. De asemenea, 

rezultatele obținute sunt un exemplu modern de studiu teoretic și practic a PAS, insuficient studiate în lume. Proiectul este orientată și 

spre integrarea hidrogeologiei locale în spațiul internațional, inclusiv cel European de cercetare, printr-o modalitate comună de acțiuni 

(propuneri de proiecte, manifestații științifice, cursuri universitare, etc).

Moraru 

Constantin

Institutul  de 

Geologie şi 

Seismologie

Impactul factorilor biotici 

și abiotici asupra 

mediului și societății
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Prioritatea IV: Provocări societale

Institutul de 

Filologie 

Română B.P. 

Hașdeu

Patrimoniu material și 

imaterial

Obiectul de cercetare al prezentei propuneri de proiect este limba română și cuprinde cinci subteme care vizează: revalorificarea 

elementului static al limbii române, reactualizarea patrimoniului onomastic și toponimic, identificarea elementelor dinamice ale limbii, 

elucidarea fenomenelor lingvistice generatoare de modificări în limba română la diverse niveluri: morfologic, lexical, semantic, funcțional 

etc. în condițiile integrării europene. Subtema 1. Cercetarea și valorificarea lexicului limbii române în context general românesc (Sectorul 

de lexicologie și lexicografie. Centrul de Lingvistică). Vorbind despre procesele active ce se produc în lexicul limbii române actuale, 

menționăm mai multe, printre care extinderea și restricţia sensurilor, deplasările semantice, metaforizarea, metonimizarea, formarea de 

noi cuvinte și sensuri, calcul, și, nu în ultimul rând, împrumuturile. Or, „limba română este foarte deschisă la noutate”, important este ca 

acestea să fie identificate, înregistrate și cercetate la timp de specialiști. Astfel că una dintre prioritățile subtemei o constituie crearea 

unei bănci de achiziții lexicale recente (bazată pe monitorizarea presei tipărite, electronice şi audiovizuale actuale din Republica 

Moldova), în vederea suplimentării dicționarelor de cuvinte și sensuri recente. E cunoscut faptul că din şirul proceselor active ce se 

produc în lexicul limbii române actuale o abordare aparte necesită, indiscutabil, împrumuturile, în special segmentul cel mai activ, pe care 

îl formează anglicismele. O examinare atentă a felul în care sunt utilizate acestea  demonstrează că sunt diferite atât din punctul de 

vedere al adaptării, cât şi din punctul de vedere al necesităţii de a fi adoptate. Astfel, ne propunem să cercetăm și acest aspect al 

inovațiilor lexicale elaborând un lexicon de anglicisme recente uzuale, cu recomandările de rigoare privind pronunția, ortografia acestora 

etc., întâi și întâi pentru uzul școlar. Totodată, fiecare limbă are nevoie de produse tehnologice, care să o conecteze la circuitul 

internaţional de comunicare. Însă acestea, în varianta-hârtie, nu reprezintă o resursă lingvistică. În acest sens, ne propunem să inițiem 

crearea unui corpus lexicografic constituit din dicționarele elaborate de-a lungul anilor de specialiștii din cadrul Institutului de Filologie, în 

special de la Sectorul de lexicologie și lexicografie, care ar completa Corpusul lexicografic românesc esenţial (cele100 de dicţionare din 

bibliografia DLR). Subtema 2. Structurile fundamentale ale limbii româneşti, actualizările lor discursive (Sectorul de gramatică. Centrul de 

Lingvistică) va avea ca obiect de cercetare enunţul în calitatea sa de unitate comunicativă minimală. Având însă în vedere faptul că în 

lingvistica actuală enunţarea este parte integrantă din semnificaţia enunţurilor, studiile propuse spre elaborare vor avea drept obiect de 

cercetare nu doar problemele enunţului, ci şi ale enunţării. La subtema dată se prevăd două direcţii de investigare. În cadrul primei 

direcţii se va urmări inventarierea şi descrierea structurilor fundamentale ale limbii române, văzute ca punct de plecare în procesul de 

producere a enunţului. Sistematizarea şi descrierea lor se va face în funcție de criterii care vor avea la bază clasificarea semantică a 

verbelor şi specificul structurii lor actanţiale. Rezultatele obţinute la această direcţie vor fi reflectate în Dicţionarul de structuri 

fundamentale al limbii române. Cea de a doua direcţie va examina structurile fundamentale specifice limbii române sub aspectul 

actualizării lor discursive, deci va avea ca obiect de cercetare variantele comunicative ale acestor structuri. Reprezentând nişte 

construcţii derivate, contextualizate ale structurilor fundamentale, variantele comunicative constituie rezultatul unor procedee 

transformaţionale aplicate acestor entităţi în calitatea lor de enunţuri-nucleu. Studiul de lingvistică pragmatică realizat la această direcţie 

va fi intitulat Structurile fundamentale ale limbii române şi actualizările lor discursive. Subtema 3. Valorificarea textelor manuscrise vechi. 

Salvgardarea tezaurului onomastic. Motivologia - o nouă direcție în lingvistica europeană (Sectorul de istorie a limbii, onomastică și 

dialectologie, Centrul de Lingvistică). Componenta istoria limbii, sociolingvistica: a) Întocmirea Dicţionarului de unităţi polilexicale stabile 

motivate în limba română (în premieră în Republica Moldova),care relevă o nouă direcţie a lingvisticii europene, cea a motivologiei. b) 

Studiu lingvistic asupra textului romanului popular Sandipa de la 1798 (ms. rom. 824, Moscova). c) Construcţia lingvistică din anii 1924-

1940 în RASS Moldovenească. Componenta Dialectologie: Elaborarea versiunii digitalizate şi transliterate în alfabet latin a textelor 

dialectale. Componenta onomastică: a) Elaborarea lucrării Localitățile Republicii Moldova. Ghid explicativ, etimologic și normativ. Scopul 

este de a reglementa scrierea numelor de localități și a propaga principalele informații de ordin lingvistic și cultural-istoric privind aceste 

denumiri. b) Valorificarea fondului antroponimic naţional, parte componentă a istoriei, culturii şi limbii poporului; restabilirea numelor 

tradiţionale, finalizat cu studiul Tipologia numelui de familie: structură şi semantică. Subtema 4. Valorificarea patrimoniului terminologic 

național. Cercetarea limbajelor specializate (Sectorul de standardizare și unificare a terminologiilor tehnico-științifice sectoriale. Centrul 

de Terminologie). În condiţiile globalizării economiei mondiale şi ale integrării fireşti a economiei noastre în acest proces, comunicarea şi 

înţelegerea dintre public, autorităţi, mass-media şi profesioniştii din diverse domenii (cercetători, manageri, publicitari, experţi etc.) trebuie 

facilitate prin promovarea şi utilizarea unui limbaj cât mai simplu şi mai uniformizat. În general, limbajul tehnic şi ştiinţific trebuie să fie 

clar, precis, riguros, coerent, specific domeniului, să reflecte cât mai fidel şi să sugereze cât mai limpede conţinutul conceptelor pe care 

le exprimă. Aşa cum demersul terminologic este unul de tip onomasiologic (dinspre concept spre termen), un dicţionar terminologic 

modern şi corect conceput constituie un instrument indispensabil în transferul de cunoştinţe în societatea noastră, bazată pe cunoaştere. 

Dicţionarul poliglot de marketing va contribui la diseminarea termenilor din domeniul investigat, va fi un instrument de comunicare între 

specialiștii care vorbesc limbi diferite, va oferi un material generos pentru studii și cercetări. Totodată, dicţionarul va constitui şi un 

material didactic valoros în procesul de predare-învăţare, studiere şi utilizare a limbii române literare pe dimensiunea sa terminologică. 

Subtema 5. Valorificarea profilului terminologic, prin identificarea caracteristicilor pe care le comportă în limba română, în contextul 

internaţionalizării, standardizării şi unificării terminologiilor în baza limbilor savante (greacă şi latină) (Sectorul de cultivare a limbii. Centrul 

de Terminologie). Limbile greacă şi latină au rol de limbi savante, predestinate a unifica limbajele ştiinţifice naţionale. Vitalitatea limbii 

latine în procesul de formare a terminologiilor: limba latină îşi exercită funcţia terminologică prin: a) limbă de comunicare (termeni latini, 

formule savante etc.); b) limbă-sursă de extragere, de creare de noi termeni, nivel internaţional. Elaborarea Dicționarului poliglot de 

aforisme latine; elaborarea Dicționarului terminologic Arhitectonica terminologiei medicale în limba română: inventar de elemente și 

dublete terminologice greco-latine se înscrie în această ordine de idei, primul va cuprinde corpusul savant de aforisme, cu o arie largă de 

utilizare (limbaj uzual, limbaje specializate religios, juridic, medical etc.) și al doilea va îngloba elementele terminologice și dubletele 

care,la rândul lor, formează termeni interlingvistici, cu statut de „internaţionalisme”, facilitând procesul de unificare, planificare, 

standardizare a terminologiei, în general. Elaborarea studiului Terminologia ecologică în limba română. Analiza lexical-funcțională. 

Reglementarea teoretică-epistemologică a terminologiei educației literar-artistice își propune inventarierea/stabilirea incoerențelor 

utilizării terminologiei ELA în teoria și practica pedagogică, definirea sau/și re-definirea termenilor acesteia. Elaborarea paginii web 

Cultivarea limbii române pe site-ul Institutului pe care vor fi plasate elemente de cultivare a limbii privind exprimarea corectă, care vor 

putea fi accesate de publicul larg (elevi, studenți etc.).

Valorificarea științifică a patrimoniului 

lingvistic național în contextul integrării 

europene
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Evoluția tradițiilor și procesele etnice în 

Republica Molodva: suport teroetic și 

aplicativ în promovarea valorilor 

etnoculturale și coeziunii sociale

Societatea contemporană parcurge un proces ascendent de dezvoltare în mai multe domenii. Republica Moldova trebuie să performeze, 

păstrându-şi originalitatea şi demnitatea de neam. Rezultatele cercetărilor, propuse de prezentul proiect, vor constitui un veritabil suport 

orientativ pentru politicile statului, pentru revalorificarea tradiţiilor, concomitent contribuind, cu argumente etnologice, la relevarea istoriei 

etnice a populaţiei autohtone şi a etniilor conlocuitoare. În cadrul proiectului sunt propuse două direcţii principale de investigaţie 

etnologică: cultura tradiţională şi procesele etnice. Cercetările asupra culturii tradiţionale vor fi selectate din perspectiva de a cuprinde 

temele majore insuficient studiate, cum ar fi: îndeletnicirile tradiționale, habitatul, locuința tradițională, vestimentația, forme şi mesaje ale 

ornamentelor, educația tradițională, statutul şi funcţia anumitor categorii de vârstă şi gen în cadrul ritualic, jocurile de copii, povestea, 

obiceiurile de familie și cele calendaristice, viața cotidiană sub aspect etnocultural, medicina populară, meșteșugurile etc. Materialele 

ştiinţifice care vor fi elaborate, discursurile în foruri ştiinţifice sau în mass-media vor pune accent pe utilitatea valorificării culturii 

tradiţionale, care din timpuri străvechi a produs filosofii şi politici de adaptabilitate reuşită a omului la diferite circumstanţe (naturale, 

culturale, sociale), de exploatare ecologică şi economică a mediului şi resurselor, de bună înţelegere între consângeni, precum şi cu 

popoarele vecine, a construit sisteme ritualice şi ornamentale ca suport de susţinere în momentele critice (de exemplu, cele de trecere, 

când persoana sau fenomenul nu are statut, devenind vulnerabil: la naştere, căsătorie, moarte sau la solstiţii şi echinocţii etc.), în 

momentele de comunicare cu divinitatea sau cu alte entităţi din alte dimensiuni existenţiale (conform mentalităţii tradiţionale). Prin 

aspectele comune (general-umane sau de rudenie), dar şi prin diferenţele între sistemele de tradiţii ale diferitor popoare, domeniul 

respectiv devine unul de interes reciproc, atractiv pentru turişti şi, de asemenea, pentru localnici. Astfel, cultura tradiţională poate fi 

concepută nu doar ca sursă de informaţii, de învăţăminte, ci şi ca sursă de venit. Se remarcă necesitatea ca investigaţiile sistemice în 

domeniul tradiţiilor să fie urgentate din câteva motive: perisabilitatea elementelor materiale, plecarea din viaţă a vârstnicilor care cunosc 

tradiţia, deformările derutante, cu repercusiuni continue grave, apărute în consecinţa perioadei de restricţii comuniste etc. Este important 

ca pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale autentice să fie creată o bază teoretico-științifică în vederea discernerii 

autenticului de nonvaloare. Referitor la cercetările asupra complexităţii vectorilor de derulare a proceselor etnice, trebuie de menţionat că 

acestea reprezintă o condiţie obligatorie pentru elaborarea corectă a politicii externe favorabile statului. Elucidarea proceselor etnice este 

necesară, de asemenea, pentru a facilita identificarea soluțiilor de promovare internă şi externă a dialogului intercultural şi a consolidării 

coeziunii sociale. Patrimoniul etnocultural al Republicii Moldova şi procesele etnice, raportate la spaţiul vizat, vor fi cercetate multilateral, 

în secţiune diacronică şi sincronică, având scopul de a elucida adevărul istoric, precum și de a oferi resurse pentru dezvoltarea socio-

economică.
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Contextele socio-culturale autohtone și 

interconexiuni europene în creația 

populară și literatura cultă din Basarabia 

(sec. XIX până în prezent)

Proiectul își propune drept scop cercetarea literaturii române și a creației folclorice din Basarabia de la 1812 încoace într-o sinteză 

fundamentală, care să elucideze și să structureze monografic multitudinea de aspecte artistice, culturale, antropologice și sociale în 

interdependența și interacțiunea proceselor literare de menținere și afirmare identitară a tradiției populare, a spiritului național. Se vor 

explora condiționările, pozitive și negative, dintre factorii etnici și cei politici, dintre tradiția folclorică românească și presiunea slavă în 

vederea stabilirii reperelor de rezistență creatoare și a celor de inhibiție și pseudomorfoză. Dat fiind rolul important al creației populare în 

stimularea și perpetuarea unei linii naționale literare consecvente, vor fi investigate și cercetările folclorice efectuate de-a lungul secolului 

XX. Se vor revizui colecțiile de folclor apărute în perioada regimului totalitar. O atenție sporită se va acorda studiului imaginarului 

Basarabiei și basarabeanului cu diversele și tragicele fracturări istorico-culturale, antropologice și ontologice de după 1812. Vor fi 

examinate fenomenele de fractură și cele de rezistență estetică, etno-culturală în cadrul unor presiuni politice, ideologice și lingvistice de 

deznaționalizare. Vor puse într-un sistem de criterii, etnologice și sociologice, aspectele tematico-problematice ale literaturii și cele ce țin 

de coerența ei estetico-emoțională, decelându-se fenomenele artistice și modalitățile literare care au contribuit la menținerea coloanei 

naționale originare. Cercetările vor viza procesele culturale și literare de integrare a Republicii Moldova în Spațiul European, antrenarea 

lor în dinamica globalizării, fenomenele migraționiste cu efectele lor de mentalitate și de destin. Țintele de cercetare vizează subiecte 

concrete precum: • conflictele culturale și criza studiilor literare; • dialoguri interculturale, în special receptarea literaturii artistice și a 

folclorului românesc în Ucraina; • tranzitologia literară, cu studiul mutațiilor culturale, artistice și de mentalitate a personajelor din 

literatură ca expresie a limesului; • Elucidarea imaginii străinului în literatură, cu organizarea unor conferințe științifice la care vor fi invitați 

oameni de cultură, reprezentanți ai minorităților naționale și ai asociațiilor etnoculturale din Moldova; • Tema migrației din literatura 

ultimilor decenii, cu dezvăluirea interdisciplinară (antropologică, sociologică și psihanalitică) a relației strânse dintre opera literară și 

migrantul social, oferind răspunsuri la problemele, convulsiile și angoasele cu care se confruntă individul în comunitatea contemporană 

globalizantă; • Se vor explora reprezentările imaginarului demonic, dominant în literatura din sec. IX-XX, disimulat în contexte, semne, 

simboluri, avataruri, definitorii pentru spiritul epocii și pentru anumite obsesii fundamentale în istoria celor două secole; • în temeiul 

psihologiei arhetipale, se vor efectua cercetări în psihologia abisală a personajelor din romanele basarabene, cu raportare la fracturile 

ontologice fundamentale, la care a fost supus basarabeanul de către intemperiile unei istorii ingrate. Investigația scrierilor și autorilor din 

perioada postcomunistă va avea aspectul unor sinteze largi a proceselor de integrare a literaturii basarabene în spațiul literaturii române 

și europene.
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Elaborarea științifică a Enciclopediei 

Moldovei și a platformei electronice în 

contextul dezvoltării societății bazate pe 

cunoaștere

Proiectul de cercetări științifice enciclopedice este o continuare a activităților din cadrul Programului de stat inițiat de Guvernul

Republicii Moldova în scopul pregătirii și editării „Enciclopediei Moldovei” şi altor enciclopedii şi dicţionare finanțate de la bugetul de

stat. Pentru realizarea acestor sarcini a fost creat Institutul de Studii Enciclopedice, redenumit, din 2015, după includerea în

componența sa a Bibliotecii Științifice Centrale, în Bibliotecă Științifică (Institut) „Andrei Lupan”. După o întrerupere de peste trei

decenii în cercetarea enciclopedică, survenită de pe urma destrămării imperiului sovietic, institutul a reluat activitatea enciclopedică,

având ca obiectiv major elaborarea „Enciclopediei Moldovei” în 10 volume. Proiectul științific „Enciclopedia Moldovei” este atât de

vast și de complex, încât s-a impus și o strategie complexă de cercetare – concomitent cu elaborarea volumelor marii enciclopedii

să fie realizate studii enciclopedice pe domenii, care să fie premergătoare și pregătitoare „Enciclopediei Moldovei”. Până în prezent

au văzut lumina tiparului un șir de studii enciclopedice tematice valoroase сu un volum total de circa 1000 coli editoriale, care au

desțelenit din punctul de vedere al cercetării enciclopedice mai multe domenii, acumulând material în volum suficient pentru

demararea proiectului în toată amploarea sa. De menționat colecțiile „Enciclopedica”, „Istoria științei”, „Dicționar biografic”,

„Biobibliografie”, „Mica enciclopedie”. Lucrările apărute au fost distinse cu premii la diferite concursuri naționale și internaționale. Cu 

participarea a circa 120 de autori din cadrul instituţiilor academice şi de ramură, colaboratori ai ministerelor şi departamentelor de stat, 

profesori universitari, scriitori, oameni de cultură şi artă, au fost elaborate şi editate, în setul unic „Enciclopeda Moldovei”,

volumul de sinteză „Republica Moldova. Enciclopedie”, volumul I al „Enciclopediei Moldovei”, volumele II și III sunt semnate în tipar.

Institutul este acreditat științific la profilul de cercetare ,,Cercetări enciclopedice și de istorie a științei în contextul edificării societății

bazate pe cunoaștere”. Astfel, în Republica Moldova, Institutul este unica entitate acreditată din sfera științei și inovării care

efectuează cercetări enciclopedice complexe pe parcursul a peste 10 ani. Proiectul de cercetare ştiinţifică pentru anii 2020–2023 va

continua studiile în domeniul cercetărilor enciclopedice. Se va actualiza Registrul general de termini. Se vor perfecta studii

enciclopedice tematice în vederea definitivării ediției complexe „Enciclopedia Moldovei” în 10 volume. Vor fi elaborate și editate

volumele IV, V și VI în strictă corespundere cu metodologiile aprobate. Se va lucra asupra elaborării volumelor finale ale setului și a

enciclopediilor tematice. Va demara elaborarea ediției enciclopedice „Dicționarul biografic național” ca o primă încercare de

expunere sistemic-enciclopedică a biografiilor personalităților de vază din trecutul istoric și din actualitatea Republicii Moldova. Va fi

inițiată elaborarea platformei electronice a enciclopediei naționale, unde vor fi plasate volumele „Enciclopediei Moldovei”, pe măsura 

apariției, varianta actualizată a volumului de sinteză „Republica Moldova. Enciclopedie”, „Dicționarul biografic național”, precum și alte 

ediții enciclopedice semnificative. Aceasta va permite, pe viitor, conectarea institutului la proiectul Parlamentului European „Știința 

Deschisă”.
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Calitatea actului de justiție și 

respectarea drepturilor persoanei în 

Republica Moldova: cercetări 

interdisciplinare în contextul 

implementării Acordului de Asociere 

Republica Moldova – Uniunea 

Europeană (CAJDPM)

Actualitatea propunerii de proiect este determinată de situația dezastruoasă din domeniul justiției constatată și prin Indicele Statului de 

Drept – 2019 (WJP Rule of Law Index 2019) [1], conform căruia la capitolele independența judiciară și imparțialitatea magistraților 

Republica Moldova se situiază pe penultimul loc în lume. Din rezultatele acestui Raport deducem concluzia fundamentală – problemele 

din justiție generează probleme grave în domeniul economiei, în sensul că blochează orice dorință a investitorilor străini de a investi în 

Moldova. În ultimă instanță, acest fapt blochează prosperitatea societății și buna guvernare. Problemele grave din justiție, dacă nu vor fi 

remediate, inclusiv prin intermediul instrumentelor științifico doctrinare, vor continua să erodeze statul Republica Moldova. Conștienți de 

acest pericol, atât Parlamentul, cât și Guvernul, fiecare pe domeniul său de competență, au demarat acțiuni concrete și radicale de 

remediere a situației grave din domeniul Justiției. Declarația Parlamentului cu privire la recunoașterea caracterului captiv al statului 

Republica Moldova[2], constată, că instituțiile de stat și de drept ale țării sunt capturate, o situație extrem de gravă în domeniul justiției 

care se aplică selectiv. Este firesc că, această Declarație politică urmează a fi realizată, inclusiv prin intermediul proiectelor de cercetare, 

care ar oferi soluții guvernării. Actualitatea cercetărilor este determinată atât de restanțele și controversele în implementarea reformei 

justiției [3], politicile naționale și sectoriale [4-7], cât și de eforturile guvernării actuale de a eficientiza acest proces [8,9] și consacrarea 

acestuia în Acordul de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană: de a sprijini şi de a intensifica cooperarea în spațiul de (...) 

justiție, cu scopul de a consolida statul de drept şi respectarea drepturilor omului şi a libertăților fundamentale [10]. În aceste condiţii se 

impune necesitatea fundamentării ştiinţifice a politicilor publice îndreptate spre consolidarea mecanismelor de protecție a drepturilor 

omului prin ridicarea profesionalismului tuturor actorilor implicați direct sau indirect în procesul de efectuare a actului de justiție. Tocmai 

din aceste considerente, se cere o reconsiderare și reconceptualizare a mersului reformelor în domeniul justiției, în sensul îmbinării 

armonioase a tradițiilor justiției europene cu realitățile justiției europene contemporane versus tradițiile justiției autohtone. Contabilizînd 

toate raționamentele și motivele expuse mai sus, prin prezenta propunere de proiect venim cu ideea de a reconsidera mersul reformelor 

în domeniul justiției, proiectîndu-le pe o traiectorie cât mai aproape de standardele europene, adaptându-le nevoilor și așteptărilor 

populației. Există nevoia de a suplini eforturile reformatoare ale entităților publice autohtone cu idei și proiecte științifico-practice noi, de 

natură să sprijine eforturile respective, să le imprime dinamism, suflu proaspăt și nu în ultimul rând eficiență și utilitate – pe măsura 

așteptărilor populației Republicii Moldova. Caracterul interdisciplinar al proiectului: Luând în considerare faptul, că de calitatea actului de 

justiție depind în mod direct gradul de funcționalitate a instituțiilor statului, nivelul de încredere a populației în justiție, starea socială și 

economică a societății etc., caracterul complex și pluridisciplinar al proiectului se manifestă prin abordarea și tratamentul calității actului 

de justiție și protecția drepturilor persoanei în Republica Moldova prin prisma dreptului, filozofiei, politologiei, sociologiei ș.a. ramuri 

științifice, precum și prin participarea în echipa de cercetare a specialiștilor din diverse domenii sociale, dar și prin implicarea unui 

ansamblu de instituții – internaționale și naționale, publice și private, ale societății civile - în asigurarea calității actului de justiție și 

respectarea drepturilor persoanei.
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Cercetarea și valorificarea patrimoniului 

arheologic medieval din Republica 

Moldova

Tema proiectului de faţă este de cercetare fundamentală, vizând dobândirea de cunoştinţe noi în domeniul istoriei medievale. Astfel,o 

echipă profesionistă formată din arheologi, istorici și antropologi din Republica Moldova și România vor realiza cercetări pluridisciplinare 

privind dezvoltarea societăților medievale din Țara Moldovei. Noutatea cercetării constă în analiza și publicarea

integrală a vestigiilor arheologice descoperite în cadrul celor mai reprezentative așezări medievale din spațiul est-carpatic: Hansca -

„Limbari-Căprăria”, Pohărniceni - „Petruha”, Lăpușna, Lozova și Soroca. În încercarea de a acoperi anumite goluri istoriografice,

proiectul nostru, preconizează realizarea următoarele noutăți științifice: - Reconstituirea istoriei comunităților medievale timpurii de la 

Hansca și Pohărniceni prin valorificarea vestigiilor descoperite în anii 1960-1991. - Obținerea unei imagini cuprinzătoare în ceea

privește credințele religioase și practicile funerare ale comunităților creștine medievale, având drept studiu de caz necropola de la

Lozova, din perioada de formare și consolidare a Țării Moldovei. - Clarificarea problematicii constituirii și consolidării sistemul

defensiv al Moldovei medievale, având drept studiu de caz cetatea Soroca, valorificând rezultatelor investigațiilor arheologice

descoperite în anii 2012-2019. - Stabilirea etapelor evoluției cetății Soroca și a rolului ei ca punct de strajă și vamă de hotar în sec.

XV-XVI, totodată a ocolului și târgului Soroca ca domeniu al domniei și al puterii domnești în teritoriu. - Clarificarea aspectelor

problematicii habitatului și resurselor naturale în așezările medievale, vor fi identificate şi caracterizate resursele alimentare, evaluate 

practicile alimentare ca indicatori ai calităţii vieţii. - Reconstituirea structurii paleodemografică şi socială a comunităților medievale pe 

baza studiului paleoantropologic al osemintelor descoperite în necropolele medievale din Moldova, evaluată starea de sănătate şi a stilul 

de viaţă în baza analizei anomaliilor/patologiilor dentare şi osoase, trăsăturilor epigenetice, traumatismelor şi indicatorilor ocupaţionali 

cotidieni şi estimată incidenţa acestora în funcţie de vârstă şi gen. Rezultatele științifice livrabile vor fi sub formă de patru monografii 

(Așezarea Hansca - model de evoluție a satului medieval timpuriu din spațiul românesc (sistematizarea și publicarea rezultatelor 

săpăturilor arheologice din anii 1960-1991) (cca. 35-40 c.a.); Așezarea medievală timpurie Pohorniceni Petruha (în baza cercetărilor 

arheologice din anii 1961-1963 și 1988) (7,0-8,0 c.a.); Necropola de la Lozova din perioada formării și consolidării statului medieval 

moldovenesc; Cetatea Sorocii. Monografie arheologică), o culegere de studii (materiale conferințelor internaționale), cel puțin 20 de 

studii și articole în reviste cu impact. Proiectul propus este relevant nu numai din punct de vedere academic, ci şi didactic, prin contribuţia 

pe care o aduce la formarea de tineri specialişti şi echipe de cercetare naţionale şi internaţionale, capabili să acceseze reţelele 

(networks) şi programele de cercetare consacrate. Datele şi informaţiile obţinute prin acest proiect vor putea fi utilizate în ghidurile 

turistice, muzee, expoziţii specializate, dar şi pentru o propagare credibilă şi eficientă a culturii şi ştiinţei noastre în străinătate.
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Alfabetizarea terminologică a elevilor de 

gimnaziu

Alfabetizarea terminologică se impune tot mai pregnant în formarea elevului ca viitor profesionist și cetățean. În contextul alfabetizării 

funcționale, definite drept capacitate a unei persoane de a intra în relații cu mediul extern și de a se adapta și funcționa în el cât mai 

repede posibil, care include alfabetizarea generală, digitală, de acţiune în situaţii de urgenţă, informaţională, de comunicare, de rezolvare 

a problemelor de viaţă cotidiană, juridică și social politică, alfabetizarea terminologică (în continuare AT) este în proces de conturare a 

identității. Omul contemporan are nevoie să utilizeze, de-a lungul formării sale, numeroși termeni din varii domenii, la baza cărora stau 

cei asimilați în cadrul studiilor școlare. Considerăm că studiile gimnaziale, obligatorii în RM, sunt perioada cea mai potrivită pentru AT. În 

gimnaziu se studiază variate materii din cele 5 arii curriculare, ceea ce aduce în uz numeroși termeni, comuni pentru arie sau specifici 

unui domeniu. Nu e suficient însă ca elevul să-i memoreze și să facă dovada cunoașterii acestora la evaluări. În cazul strategiilor aplicate 

corect, termenii ca elemente din lexicul limbii române devin unități din vocabularul activ al elevilor și constituie o platformă pe care se vor 

acumula ulterior sisteme terminologice ramificate și complexe. La momentul modificărilor în documentele curriculare (Curriculumul 

Național nou este aprobat în anul curent, 2019, și este pus în aplicare doar la clasele a V-a și a X-a), de elaborare a altei generații de 

manuale, este oportun și necesar să se creeze și să se promoveze o strategie de AT, pe care ar aplica o, la dimensiuni transdisciplinare, 

profesorii care predau diferite discipline. Este necesară cunoașterea, valorificarea și diseminarea bunelor practici în acest sens, existente 

în sistemele educaționale din alte țări, precum și identificarea minimumului de vocabular terminologic, pe care trebuie să-l asimileze 

elevul, în conformitate cu prevederile curriculare și standardele educaționale la toate materiile studiate în gimnaziu. Aceste liste de 

minimum terminologic se vor contura în glosare comune pe ariile curriculare și vor genera un glosar de termeni explicați, pentru toate 

disciplinele, care ar putea exista în variantă electronică și tipărită. Echipa de proiect va examina trama AT în gimnaziu, va elabora, testa 

și disemina сel puțin 4 strategii de AT/ modelele pedagogice de predare-învățare evaluare a lexicului terminologic în funcţie de: (1) vârsta 

şi competenţele elevilor; (2) aria curriculară vizată; (3) specificul lexico-semantic al termenilor; (4) originea cuvintelor. Vor fi examinate 

programele și probele de certificare la fine de gimnaziu, vor fi formulate unele recomandări și sugestii pentru Agenția de Evaluare și 

Examinare. Pentru testarea modelelor și a strategiilor elaborate, vor fi implicați profesori școlari, pentru care vom oferi sesiuni de 

formare, vom organiza focus grupuri și consultații publice. Cercetarea și experimentarea se vor încheia printr-o conferință științifico-

practică națională, cu publicarea materialelor. Sustenabilitatea și continuitatea rezultatelor cercetării se va manifesta prin produsele puse 

la dispoziția actorilor educaționali (modele, strategii, glosare), care vor depăși în timp proiectul.
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Abordarea epistemologică a dezvoltării 

personale și a educației pentru 

societate: de la strategiile trans 

disciplinare la finalitățile pragmatice ale 

societății actuale din Republica Moldova

Propunerea de proiect „Abordarea epistemologică a educației personale și a dezvoltării pentru societate: de la strategiile 

transdisciplinare la finalitățile pragmatice ale societății actuale din Republica Moldova” reprezintă o activitate complexă, care are drept 

scop principal de a emite o viziune holistă în raport cu aceste 2 părți distincte din filosofie – dezvoltarea personală și educația pentru 

societate. Aceste 2 discipline care fac parte din programa școlară valabilă pentru cele 3 cicluri – primar, gimnazial și liceal, reprezintă 

baza în raport cu care se fundamentează formarea cetățenilor din Republica Moldova. Proiectul în cauză este un feed-back la faptul că 

în școlile din Republica Moldova au fost introduse, începând cu 1 septembrie 2018, două discipline noi – Dezvoltarea personală și 

Educația pentru societate. Această formare vizează neapărat prezența unei temeinice abordări din perspectivă filosofică a dezvoltării 

personale și a educației pentru societate. Necesitatea implementării acestui proiect filosofic vine de la o realitate obiectivă din punct de 

vedere pragmatic și anume – lipsa unor manuale pentru disciplinele – Dezvoltare personală și Educația pentru societate pentru ciclurile 

de gimnaziu și liceu. Abordarea filosofică în cadrul curriculum-urilor prevăzute pentru aceste 2 discipline este atât de necesară, mai ales 

ținând cont și de faptul că cea mai profundă viziune și abordare complexă a formării viitorilor cetățeni ai Republicii Moldova vine dinspre 

filosofie. Este vorba de o filosofie pragmatistă care ar re-orienta și ar ghida învățământul din Republica Moldova spre autenticitate, 

respectiv spre niște finalități pragmatice care presupun formarea unor personalități integre, capabile să acționeze eficient atât la nivel 

privat, cât și la nivelul sferei publice. Intenția acestei propuneri de proiect este și de a demonstra, respectiv de a implementa strategiile 

transdiscplinare în predarea disciplinelor socio-umane în școală, respectiv universități, mai ales că actuala paradigmă care se impune în 

formarea elevilor, studenților din punct de vedere cognitiv este cea de natură inter-pluri-transdisciplinară. În formarea elevilor, respectiv a 

studenților cognitivul se raportează în sensul cel mai direct la partea afectivă. Din acest punct de vedere este necesar de a vorbi despre 

educație din perspectivă filosofică, adică mai corect ar fi să vorbim despre o filosofie a educației. Filosofia educației din perspectiva lui 

John Dewey, filosof american, se raportează la ideile pragmatismului. Viața trăită devine o categorie esențială a pragmatismului. 

Inteligența critică reprezintă o mare valoare pentru întreaga conduită umană. Pentru pragmatism cunoștințele nu reprezintă ceea ce este 

cunoscut, ci actul cunoașterii. Filosofia educației are drept paradigmă centrarea pe interacțiune și comunicare. Din acest punct de vedere 

formarea elevilor prin intermediul disciplinelor – dezvoltarea personală și educația pentru societate – nu reprezintă ceva ce i se face 

elevului, dar presupune implicarea la un nivel superior al elevilor. Cercetarea pe care urmează să o realizăm vizează și activitatea 

nemijlocită cu elevii, este vorba de realizarea unor ateliere de filosofie pentru elevi. Din acest punct de vedere proiectul nostru este unul 

care are drept scop primordial să contribuie la conștientizarea necesității studierii filosofiei încă din școală; că orice construct de natură 

cognitivă și afectivă are temeiuri filosofice.

Bogatu 

Eugenia

Universitatea de 

Stat din Moldova

Patrimoniu material și 

imaterial



9 112-PS din 03.01.2020 20.80009.1606.09 DPPM
Dezvoltarea politicilor pe piața muncii în 

vederea sporirii ocupării forței de muncă

Proiectul înaintat își propune ca obiectiv să cerceteze piața muncii din Republica Moldova și să dezvolte politici în vederea sporirii 

nivelului de ocupare a forței de muncă. În acest context, sunt propuse spre realizare mai multe activități din partea echipei de cercetare: 

evaluarea situației de ansamblu a pieței muncii; analiza cantitativă și calitativă a indicatorilor pieței muncii și compararea acestora cu cei 

din Uniunea Europeană; cercetarea impactului migrației internaționale și a procesului de îmbătrânire a populației asupra evoluției pieței 

muncii; analiza nivelului de competențe generale și profesionale pe piața muncii, dezvoltarea unor politici care să contribuie la sporirea 

ocupării forței de muncă. Pe durata proiectului, vor fi organizate 3 mese rotunde și o conferință, membrii echipei de cercetare vor aplica 

un chestionar pentru identificare necesităților de competențe pe piața muncii, iar rezultatele cercetării vor fi materializate în lucrări 

științifice publicate în cadrul conferințelor științifice, în reviste științifice de specialitate și într-o monografie.

 Bîrcă Alic 

Academia de 

Studii 
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Moldova
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115/1-PS din 03.01.2020

Partener USM:

115/2-PS din 03.01.2020

20.80009.1606.10 BTMAAPSÎGPASC

Bazele teoretice și metodologice ale 

asigurării activității psihologice în 

sistemul de învățământ general din 

perspectiva abordărilor societale 

contemporane

Proiectul definește bazele teoretice și praxiologice ale asigurării activității psihologice în învățământul general din perspectiva abordărilor 

societale contemporane. Pentru a răspunde acestora sunt promovate investigații cu referire la asigurarea condițiilor psihologice optime în 

desfășurarea procesului de învățământ general. Cercetarea propune analiza politicilor naționale și internaționale cu referire la asigurarea 

activității psihologice în sistemul de învățământ general; realizarea expertizei metodologiilor existente de asigurare psihologică; 

elaborarea dimensiunilor conceptuale și a modelelor de asigurare a activității psihologice în sistemul de învățământ general; actualizarea, 

adaptarea, elaborarea, experimentarea, validarea, implementarea și diseminarea complexelor de metodologii pentru prevenţie, evaluare 

şi intervenţie psihologică per diverse domenii de dezvoltare: cognitiv; afectiv; si hocomportamental - din perspectiva schimbărilor reale în 

societatea contemporană. Realizarea unei astfel de cercetări, devine o direcție strategică de asigurare a calității învățământului și poate 

fi valorificată prin: prevenirea dificultăților în dezvoltarea copilului; optimizarea procesului de adaptare psihosocială la noile condiții 

societale; facilitarea comunicării eficiente în vederea antrenării abilităților sociale; asigurarea parteneriatelor eficiente în scopul construirii 

relațiilor pozitive; selectarea metodologiilor și instrumentelor de evaluare și intervenție în funcție de vârsta și particularitățile de dezvoltare 

ale copilului etc. Astfel, vor fi actualizate, adaptate și elaborate complexe de metodologii psihologice pentru dezvoltarea personală; 

formarea și dezvoltarea competențelor prosociale; comunicare; colaborare și cooperare; negociere; relaționare; adaptare la situațiile 

solicitante ale vieții; rezolvarea problemelor și luarea deciziilor; autodezvoltare; autoevaluare; depășirea situațiilor de criză, conflict și risc 

etc. Vor fi aplicate complexe de metodologii și instrumente psihologice pentru reabilitarea, integrarea și includerea în societate a copiilor 

cu cerinţe educaţionale speciale.

Paladi 

Oxana

Institutul de 

Științe ale 

Educației

Valorificarea 

capitalului uman și 

social

11 118-PS din 03.01.2020 20.80009.1606.11 PAURSSM

Patrimoniul academic universitar din 

RSS Moldovenească: investigarea și 

valorificarea bunelor practici

Valorificarea patrimoniului academic universitar și crearea suportului teoretico-științific și informațional pentru elaborarea/ îmbunătățirea 

politicilor naționale în domeniul educației și științei, pacificării/armonizării etnice și sociale din Republica Moldova.

Liliana 

Rotaru

Universitatea de 

Stat Dimitrie 

Cantemir

Patrimoniu material și 

imaterial

12 97-PS din 03.01.2020 20.80009.1606.12 IAM

Dimensiunea identitară a artelor din 

Repiublica Moldova ca factor activ al 

dezvoltării durabile a societății în 

contextul dialogului intercultural 

european

Proiectul își propune cercetarea patrimoniului cultural-artistic din perspectiva dimensiunii identitare, țintind acea constelație de

factori care conferă unicitate și originalitate produsului artistic autohton. Problematica identitară va fi dezbătută în strânsă legătură

cu cea a multiculturalismului și cea a interculturalității, în raza cercetării intrând în cazul de față dialogul cultural european – ambientul în 

care a apărut și există produsul cultural de care ne ocupăm. Se vor pune în ecuație şi resorturile sociale ale fenomenului artistic, 

potențialul lui modelator pe planul mentalităților dominante, capacitatea lui de a coaliza comunitatea umană care l-a generat. Cercetarea 

va constitui un demers arborescent, care va accede spre teoria identității în cultură și artă, modalitățile de captare și transmitere a 

elementului identitar, interacțiunea identitar-intercultural, strategiile de prezervare a însemnelor identitare în epoca globalizării. Studiul va 

înainta concomitent pe palierul artelor audiovizuale şi pe palierul artelor vizuale. În sfera audiovizualelor se profilează următoarele zone 

de interes: discursul dramaturgic și cel teatral din perspectiva autenticității identitare, paradigma identitară în filmul de ficțiune, în cel 

documentar şi în cel de animaţie din Republica Moldova (văzute prin prisma mitologiei, filosofiei culturii, antropologiei, etnopsihologiei), 

relațiile culturii media cu matricea identitară, adaptarea regională şi locală a cântării religioase bizantine, aportul interpreţilor basarabeani 

la evoluţia artei lirice, pendularea între identitar şi universal a componisticii contemporane basarabene, memoria culturală a muzicii non-

academice neotradiționale. Şi în domeniul artelor plastice, decorative și arhitecturii se vor delimita anumite teritorii genuistice şi tematice, 

al căror potenţial identitar fie că nu a fost developat în niciun fel, fie că a fost abordat tangenţial şi insuficient. În vizorul cercetătorilor vor 

intra: motivele epico-folclorice din grafica de carte moldovenească (edițiile din perioada postbelică), grafica miniatură, creația artiștilor 

plastici basarabeni în contextul avangardei europene, particularităţile asimilării influenţelor alogene în arhitectura de apărare a Țării 

Moldovei (în cadrul noii direcții științifice castelologia comparată), marca identitară a obiectivelor arhitectonice moldoveneşti cu datare 

incertă din antichitatea târzie până în epoca modernă, profilul arhitectural al orașului Chișinău în a doua jumătate a secolului al XIX-lea – 

începutul secolului al XX-lea (din perspectiva dezvoltării istorico-urbanistice), specificul arhitectonic al edificiilor publice cu destinație de 

spectacol din Republica Moldova, performanţele scenografiei din Republica Moldova.

Ghilaș Victor

Institutul 

Patrimoniului 

Cultural

Patrimoniu material și 

imaterial

13 101-PS din 03.01.2020 20.80009.1606.13 COEZISOC

Formarea și consolidarea coeziunii 

sociale în Republica Moldova în 

contextul apropierii de Uniunea 

Europeană

Coeziunea socială a devenit una din prioritățile enunțate de Comisia Europeană în materie de politică socială la nivelul Uniunii Europene 

(Beck și alții, 2001). Ideea de coeziune socială este, pe deasupra, unul din punctele forte ale Strategiei 2030, elaborată și aprobată de 

Guvernul Republicii Moldova (HG nr. 1083 din 8 noiembrie 2018). În același timp, Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și UE 

stipulează incluziunea socială, reducerea sărăciei, coeziunea socială, dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea calității vieții drept priorități în 

materie de politică socială. (Acordul de Asociere, cap. 3, art. 31 și art. 32, p. 22). Acest proiect își propune să studieze coeziunea socială 

în Republica Moldova din perspectiva gradului de apartenență a cetățenilor la statul Republica Moldova, a percepțiilor privind 

solidaritatea față de ceilalți cetățeni, încrederea socială, participarea și incluziunea cetățenilor în procesele politice, sociale și economice 

din țară. În proiect va fi aplicat conceptul de coeziune socială în cadrul teoriei calității sociale, elaborată de W. Beck, Y. Berman, D. 

Phillips și alții. Vor fi de asemenea folosite conceptele de solidaritate, integrare și reglare, elaborate și teoretizate de E. Durkheim. 

Postulatul teoretic pe care se sprijină proiectul este că ridicarea nivelului de coeziune socială în societate, conform indicilor constitutivi 

enumerați mai sus, este fundamental pentru o creștere a calității sociale (calitate a vieții sociale) în Republica Moldova. Ipoteza principală 

pe care o avansăm în proiect este că nivelul de coeziune socială (și de calitate socială) este în relație de asociere directă, măsurabilă 

statistic, cu principalii indici de dezvoltare economică, umană și socială (desemnată, în principal, de capacitatea de participare 

economică, protecția față de riscurile de deprivare multidimensională și accesul la servicii educaționale, sociale și de sănătate de 

calitate). Proiectul inițiat de CSPS al ICJPS își propune să realizeze o cercetare cantitativă extinsă, realizată în 2020 și replicată în 2022. 

În această cercetare se va măsura nivelul de coeziune socială în societatea moldoveană după parametrii indicați (apartenență, 

solidaritate, încredere, participare, incluziune) și totodată se va verifica o relația ipotetică dintre indicii de coeziune socială și principalii 

indici privind dezvoltarea economică, socială și umană în societate. Pe lângă aceste cercetări preponderent cantitative, vor fi efectuate 

interviuri de grup de tip focus-grup, de-a lungul perioadei 2020-2023, pentru a completa și corobora rezultatele cantitative. În baza 

rezultatelor obținute, autorii proiectului vor formula un set de recomandări pentru articularea unor politici privind creșterea gradului de 

coeziune socială în funcție de parametrii principali. Pe lângă aceste cercetări cantitative și calitative, fiecare din cele cinci componente 

teoretice constitutive ale conceptului de coeziune socială vor fi analizate separat, prin realizarea unor studii de caz aprofundate. Acestea 

din urmă vor explora în profunzime anumite probleme-cheie ale societății moldovene (combaterea șomajului real, incluziunea 

persoanelor cu dizabilități, strategiile de integrare socio-profesională a persoanelor fără adăpost, copiii ai căror părinți sunt plecați peste 

hotare, apartenența și coeziunea confesională, participarea politică și asociativă a tinerilor etc.).

Mocanu 

Victor
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14 108-PS din 03.01.2020 20.80009.1606.14 PADEF

Patrimoniul arheologic din epoca fierului 

în regiunea Nistrului mijlociu și bazinul 

râului Cogâlnic: cercetare 

interdisciplinară și valorificare științifică

Conform prevederilor „Convenţiei europene pentru protecţia patrimoniului arheologic”, a cărei semnatară este şi Republica Moldova şi 

ale „Legii nr. 218 din 17.09.2010 cu privire la protejarea patrimoniului arheologic”, patrimoniul arheologic este un element esenţial pentru 

cunoaşterea trecutului civilizaţiilor. În ciuda cadrului normativ privind cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului arheologic, el 

este supus unor grave ameninţări de degradare irecuperabilă. Plecând de la acest deziderat, prin propunerea de proiect iniţiem o 

cercetare multilaterală şi interdisciplinară, cu implicarea arheologilor, geografilor, pedologilor, fizicienilor etc., a siturilor arheologice din 

epoca fierului în regiunea Nistrului Mijlociu şi în bazinul Cogâlnicului, unde, la momentul de faţă, atestăm o concentrare considerabilă de 

fortificaţii şi de aşezări deschise din această perioadă. Pornind de la cele menţionate mai sus, proiectul îşi propune: să contribuie la 

valorificarea ştiinţifică a patrimoniului arheologic din regiunea Nistrului Mijlociu (r-nele Şoldăneşti şi Rezina) şi bazinul râului Cogâlnic (r-

nele Hânceşti şi Cimişlia); să asigure constituirea unei platforme de cercetare instituţională interdisciplinară, alcătuită din diferite generaţii 

de cercetători; să abordeze interdisciplinar patrimoniul arheologic din zona de studiu, utilizând metode intruzive (săpături) şi metode 

moderne non-invazive; să promoveze digitizarea patrimoniului arheologic prin completarea Repertoriului Naţional arheologic şi crearea 

unei baze de date de fotografii a peisajului arheologic din spaţiul investigat; să promoveze explorarea patrimoniului arheologic ca sursă 

de inspiraţie, învăţare şi creaţie; să consolideze dialogul intercultural şi să asigure un transfer de cunoştinţe de la mediul academic şi 

instituţiile de cercetare către comunităţile locale şi mediul de afaceri. Echipa implicată în proiect are deja o experienţă de cercetare 

interdisciplinară, care s-a derulat în ultimii ani la siturile arheologice din epoca fierului Saharna Mare / „Dealul Mănăstirii” şi Saharna 

„Ţiglău”, raionul Rezina, ale cărei rezultate au fost valorificate prin intermediul a două monografii şi a mai multor articole ştiinţifice 

publicate în ţară şi peste hotare. Graţie demersului interdisciplinar al proiectului se va reuşi alinierea la standardele europene şi 

internaţionale în domeniul cercetării moderne cu utilizarea tehnicilor şi metodelor non-invazive şi non-distructive de studiere a 

patrimoniului arheologic.

Zanoci Aurel
Universitatea de 

Stat din Moldova

Patrimoniu material și 

imaterial

15 109-PS din 03.01.2020 20.80009.1606.15 MMGAPDO

Modernizarea mecanismelor de 

guvernare axate pe protecția drepturilor 

omului

Printre multiplele provăcări la care sunt expuse societățile, cele care sunt raportate relației dintre stat și cetațean devin resimțite cu o 

deosebită acuitate în condițiile statelor cu democrații tinere. Unități de măsură a bunei guvernări fiind gradul de bunăstarea și

satisfacție a cetățenilor, condițiile de viață, gradul de dezvoltare economică, stabilitate, existența și eficiența instrumentelor și

mecanismelor de asigurare și respectare a drepturilor omului. Spre regret, în ultimii ani, cu referire la situația din Republica Moldova, 

rapoartele internaționale indică o guvernare cu instituții ineficiente și corupte, o țară cu exod mare de populație, dezvoltare economică 

slabă și nivel scăzut de asigurare a drepturilor omului. În prezent, în Republica Moldova la toate compartimentele indicate sunt remarcate 

carențe, atât în raport cu gradul de eficiență a instituțiilor puterii de stat, cât și la nivel de implicare și spirit civic, la nivel de practici 

juridice, precum și la compartimentul cercetări științifice fundamentale a mecanismelor de creșterea a gadului de democratizare a 

societății prin buna guvernare axată pe drepturile omului. În consecință, echipa de cercetare își propune, având ca temei problemele 

formulate și pornind de la vasta experiență pe diverse dimensiuni identificarea modalităților de modernizare a mecanismelor de 

guvernare axată pe protecția drepturilor omului, care contribuie la schimbări calitative în condițiile societale actuale a RM. Printr-o 

abordare retrospectivă și evolutivă a cadrului legal, a capacității instituțiilor puterii de stat de asigurare și control a activității de protecție a 

drepturilor omului, echipa de cercetare urmărește înlăturarea impedimentelor în exercitarea atribuției de protecție a drepturilor omului, și 

identificarea reperelor de dezvoltare instituțională și funcțională a organismelor abilitate de facto cu activitatea de asigurare a protecției 

drepturilor omului și implementarea acestora la toate nivelele. În vederea asigurării unor rezultate relevante, echipa de cercetare își 

propune aplicarea testului de verificare a calității de bună guvernare propus de Comisia Europeană în „Cartea albă privind guvernarea 

europeană” cu scopul identificării perspectivelor de îmbunătățire a funcționalității instituțiilor puterii de stat, racordării la standartele 

europene de guvernare eficientă și implimentare a bunelor practici. Acțiunile proiectului se vor axa pe cercetarea problemelor actuale cu 

referire la buna guvernare, studiul bunelor practici de bună guvernare și perspectivelor de îmbunătățire, precum și acțiuni de 

implementare a rezultatelor științifice obținute, prin formarea de parteneriate de dezvoltare sustenabilă dintre mediul academic, asociativ 

și puterile de stat, formularea de recomandări de modificări legislative, organizare de trainiguri, mese rotunde și instruiri specializate, 

diseminarea rezultatelor științifice ale echipei de cercetare, utilizând oportunitățile Erei Informaționale și principiul „Științei deschise” în 

vederea creșterii accesului publicului larg la lucrările științifice ale echipei de cercetare. Respectiv, proiectul își propune, ca impact social 

creșterea gradului de respectare a drepturilor omului și îmbunătățirea mecanismului de guvernare, prin intermeniul implicării mediului 

academic și a societății civile în dezvoltarea politicilor publice de bună guvernare.
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16 120-PS din 03.01.2020 20.80009.1606.16 INSTAGRO

Elaborarea instrumentelor economice 

noi de evaluare și stimulare a 

competitivității agriculturii Republicii 

Moldova pentru anii 2020-2023

Sectorul agricol al Republicii Moldova este de o importanță majoră pentru dezvoltarea socio-economică a țării. Deținând o pondere de

aproximativ 12% în PIB și 32% populație activă ocupată în agricultură, acesta are o influență semnificativă asupra asigurării securității

alimentare, dezvoltării rurale și bunăstării populației. Finalizarea procesului de privatizare în masă a terenurilor agricole a provocat mai 

multe dezechilibre și schimbări socio-economice radicale în spaţiul rural al ţării. Într-o perioadă relativ scurtă de timp, în spaţiul rural al 

Republicii Moldova, în locul celor aproximativ o mie de colhozuri şi sovhozuri, au apărut şi demonstrează, în prezent, ritmuri destul de 

înalte de creștere, peste 900 de mii de exploataţii, majoritatea lor covârşitoare fiind întreprinderi micro, mici şi mijlocii de producţie 

agricolă, inclusiv – gospodării casnice auxiliare. O agricultură competitivă presupune existența unor avantaje, atât pe piața internă, cât și 

cea externă. Drept urmare, dezvoltarea în continuare a producătorilor agricoli din Republica Moldova trebuie să aibă la bază un suport 

științific, utilizând instrumente și metode inovative de producere și comercializare a producției agricole. Aceștia necesită informaţii 

veridice, permanent actualizate cu referință la costurile de-facto ale produselor agricole, veniturile nete posibile, precum şi normativele de 

investiţii necesare pentru dezvoltarea afacerilor proprii. Astfel, scopul principal al proiectului îl constituie acordarea suportului științific prin 

elaborarea unor instrumente economice noi de evaluare şi stimulare a competitivităţii agriculturii Republicii Moldova. Acestea din urmă 

vor include elaborarea tarifelor actualizate de costuri, determinarea noilor normative ale veniturilor nete, precum şi modelarea proiectelor 

investiționale în domeniul afacerilor agricole. Proiectul este unul interdisciplinar, vizând intersectarea cercetărilor dintre domeniul agricol 

și economia rurală, a resurselor naturale și de mediu, sociologice și migrației. În baza rezultatelor scontate, la solicitarea Ministerului 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), pentru prima dată în Republica Moldova vor fi elaborate proiecte investiționale de 

tip model, ce vor contribui la impulsionarea businessului mic și mijlociu, sporirea atragerii investițiilor în zonele rurale, crearea noilor locuri 

de muncă, stoparea migrației forței de muncă și dezvoltarea spațiului rural. Rezultatele cercetărilor vor fi publicate anual în ediţii 

periodice și afişate pe site-ul www.ince.md, cu acces deschis pentru beneficiari. Volumele normate ale necesarului de investiţii pentru 

sectorul agrar vor fi publicate în „Catalogul proiectelor investiţionale de tip model”, editat la finele anului 2023. Pentru atingerea scopului 

de bază al prezentului proiect, sunt preconizate de a fi soluţionate următoarele sarcini: - Elaborarea şi actualizarea anuală a 

metodologiei de evaluare a costurilor serviciilor şi produselor agricole, precum şi a preţurilor de piaţă; - Definitivarea anuală a elementelor 

principale ale structurii cheltuielilor variabile şi fixe privind determinarea costurilor produselor agricole (serviciilor de mecanizare, de 

transport, de încărcare etc.); - Efectuarea calculelor actualizate ale tarifelor de costuri; - Elaborarea proiectelor investiţionale de tip model 

pentru ramurile agricole cu valoarea adăugată înaltă; - Validarea rezultatelor în cadrul evenimentelor științifice.
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Educație pentru revitalizarea 

patrimoniului cultural național prin 

tehnologiile tradiționale de prelucrare 

utilizate în Republica Moldova în 

contextul multiculturalității, diversității și 

integrării europene

Proiectul se axează pe o arie tematică multidisciplinară ce acoperă domenii prioritare de cercetare fundamentală și aplicativă: educație, 

valorificarea patrimoniului cultural, tehnologii informaționale aplicate, domeniul alimentar, designul și tehnologia produselor din textile, 

țesute, piele și a accesoriilor, design grafic, fotografia. Obiectivele specifice proiectului sunt direcționate spre identificarea, revitalizarea, 

valorificarea, consolidarea și promovarea valorilor patrimoniului național exprimat prin bucate tradiționale, vinuri și băuturi tari artizanale, 

produse din textile, țesute, piele și accesorii din spațiul basarabean, contribuind la dezvoltarea competențelor educaționale profesionale 

în domeniu, cu impact asupra societății moderne prin prisma valorilor naționale; a revitalizării și implementării tehnologiilor tradiționale 

pornind de la integrarea europeană; a diversității culturale și multiculturalității; a integrării valorilor naționale identificate în circuitul turistic 

de promovare a țării, al spațiului european cultural și turistic; studiul unității prin diversitate, promovarea în formarea profesională a 

specialiștilor din domeniul artistic, design, alimentar și ingineresc. Resursele implicate în cadrul proiectului cuprind o echipa de cercetare 

cu o bogata experiență teoretica și practica în domeniu precum și o rețea interdisciplinară compusă din 4 laboratoare moderne, dotate 

corespunzător. Rezultatele proiectului se vor concretiza în sistemul integrat de valori identificate în produsele din textile și accesorii și a 

celor educaționale, a cunoașterii semnificațiilor și a suportului imaterial cu care este completat, a integrării valorilor identificate în 

concepte de produse moderne funcționale din aspect estetic, utilitar, turistic, simbolic, sanogenetic, etc., crearea unei baze de date cu 

valori autentice identificate, elaborarea hărții conceptuale a țării cu elementele identificate, editarea și includerea în circuitul educațional 

al unui compediu metodologic, metodologii complete, cercetări și aplicații în domeniu, specialiști în domeniu formați prin cunoașterea 

patrimoniului cultural, un număr important de publicații științifice de cel mai înalt nivel și oranizarea unor evenimente științifice cu 

diseminarea rezultatelor.
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18 99-PS din 03.01.2020 20.80009.1606.18 ECODREPT
Cercetări enciclopedice de economie și 

drept economic

În condițiile în care are loc trecerea la o economie bazată pe cunoaştere şi competitivitate, în contextul edificării statului de drept devine 

imperios necesară aplicarea unui set de cunoștințe din domeniul economic și de drept economic prin crearea şi consolidarea unui sistem 

de concepte şi mijloace de expresie bine definite. Din această perspectivă, se impune elaborarea şi editarea unor lucrări enciclopedice 

de termeni economici și de drept economic. Noile realităţi economice şi juridice, generate de orientarea decisivă a Republicii Moldova 

spre integrarea europeană, determină elaborarea unor lucrări enciclopedice în domeniul economic și juridic, pornind de la exigenţele 

științifice actuale. La formularea articolelor enciclopedice de sorginte economică și juridică este necesară dezvăluirea esenţei noţiunilor 

definite. Totodată, în anumite cazuri, atunci când definiţia nu reflectă conceptul desemnat în complexitatea sa, se pot realiza explicaţii 

suplimentare. În cercetarea enciclopedică a domeniului economiei și juridic se va îmbina armonios rigoarea ştiinţifică cu relevanţa 

practică. Din această perspectivă, cercetarea enciclopedică va cuprinde articole din toate domeniile economiei și dreptului economic: 

management, marketing, finanţe, contabilitate, relaţii economice internaţionale, drept internațional, drept comercial etc. În virtutea faptului 

că, la etapa actuală, cei mai mulţi potenţiali beneficiari ai cercetărilor enciclopedice sunt cei interesaţi de domeniul afacerilor și dreptului 

economic, un spaţiu mai mare va fi rezervat articolelor enciclopedice care reflectă acest domeniu. Articolele enciclopedice din domeniul 

dreptului economic şi al informaticii vin să completeze registrul de termeni al demersului enciclopedic, constituind aşa-zisele articole 

enciclopedice conexe. Cercetarea enciclopedică va viza concepte din teoria economică și a dreptului economic, a căror cunoaştere, 

pentru specialiştii în domeniu, în general, şi pentru cei în curs de formare, în special, nu poate fi tăgăduită. Certificarea ştiinţifică în 

domeniul vizat impune consultarea unui număr impunător de enciclopedii de specialitate şi de uz general, de studii şi manuale de 

economie și drept economic. Se va atenționa asupra termenilor polisemantici, aspect mai puţin reflectat în lucrări enciclopedice din 

domeniul economic și al dreptului economic. Se va insista în mod special asupra sensurilor cu caracter economic și juridic, iar, în unele 

cazuri, şi asupra unora care reflectă alte domenii (administrativ, social-politic etc.). Dat fiind faptul că un reflex direct asupra modernizării 

şi internaţionalizării limbajelor specializate, inclusiv al celui economic și de drept economic, îl au împrumuturile neologice, lor li se va 

acorda o atenţie prioritară, plasându-le printre elementele de esenţă ale cercetării enciclopedice. Domeniul de cercetare vizat se 

adresează economiştilor și juriștilor, cu prioritate celor care doresc să-şi întemeieze o afacere de succes pe baza unor cunoştinţe 

temeinice. Prin felul cum a fost conceput însă, poate servi drept sursă de informare pentru toţi cei care, în virtutea intereselor 

profesionale, au nevoie de cunoştinţe economice și juridice: agenţi economici, jurnalişti, publicişti, cadre didactice, autori de manuale, 

precum şi pentru alte categorii de persoane, care, fiind implicate în diverse activităţi economice și juridice, vor să-şi extindă orizontul 

cognitiv. În urma cercetărilor enciclopedice va fi elaborată și editată „Enciclopedia de economie și drept economic”, cu un volum de 4 000 

de articole enciclopedice, 100 coli editoriale. Se va viza, în mod special, prezentarea realităților din domeniul economiei și al dreptului 

economic din Republica Moldova. Rezultatele obținute vor fi plasate pe platforma electronică a enciclopediei naționale.
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19 119-PS din 03.01.2020 20.80009.1606.19 CPIORMAM

Cultura promovării imaginii orașelor din 

Republica Moldova prin intermediul artei 

și mitopoeticii

Proiectul își propune cercetarea științifică a culturii promovării în lume a imaginilor orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și 

mitopoeticii și aplicarea rezultatelor acesteia în practică prin activități concrete care vor contribui la îmbunătățirea calității turismului și a 

politicilor culturale externe. Se intenționează alcătuirea unei colecții de materiale din domeniul studiului artei și literaturii cu informații 

(narațiuni), ce vor cuprinde peisajul urban și universul culturii câtorva orașe din Republica Moldova (Chișinău, Bălți, Cahul), capabile să 

modeleze imaginarul, ideologia colectivă și individuală, inconștientă și intențională a reprezentanților altor naționalități și state, interesați 

de a ne cunoaște. Grație cercetărilor interdisciplinare, activităților de instruire și de diseminare preconizate în cadrul proiectului, străinii, 

delegați de autoritățile statului lor sau simpli turiști, vor obține într-un termen scurt informații variate, veridice și interesante, legate de 

mentalitatea și cultura noastră urbanistică. Obiectivele generale sunt: recuperarea, investigarea şi valorificarea interdisciplinară a temelor 

cu însemnătate în construirea imaginii avantajoase și atractive a orașelor noastre, care să demonstreze, în plan internațional, existența 

la noi a unei culturi urbanistice cu tradiții europene, relevante mai ales din punctul de vedere al bogăției patrimoniului artistic și 

mitopoetic; alcătuirea unei colecții de narațiuni cu valoare simbolică și estetică în stare să confere orașelor noastre un autentic prestigiu 

cultural; identificarea căilor de transmitere a complexei şi variatei experienţe cultural-istorice și mitologice a orașelor noastre; instruirea 

agenților care organizează pentru străini excursii de agrement sau în scopuri științifice, educative, sportive; crearea unei geografii 

culturale, în formă de hartă, a orașului specific Republicii Moldova în procesul integrării europene. Relevanța: Activitățile proiectului vor 

avea caracter atât cognitiv-informativ, cât și formativ-didactic. Cercetările efectuate de un grup competent de cercetători cu experiență în 

diferite domenii socioumane vor asigura calitatea informației furnizate către instituțiile și persoanele interesate. Activitățile aplicative, 

practice (prelegeri de instruire, ateliere de lucru, editarea revistei de studii culturale „Dialogica”, congrese, mese rotunde, conferințe, 

expoziții și concursuri), care vor întruni practicanții consumatori (agenții turistici, ghizii-angajați ai muzeelor, ai vinăriilor, bibliotecarii, 

studenții și masteranzii facultăților de profil, liceeni etc.) vor da garanția formării unei culturi moderne și de calitate a promovării. 

Rezultatele obținute (studii, prelegeri, portofolii cu narațiuni, broșuri, culegeri de lucrări, harta culturii urbanistice) vor contribui la 

promovarea așa-numitului brand de țară pe plan internațional, la crearea imaginii avantajoase a orașelor noastre în afara granițelor 

Republicii Moldova. Pe plan social-economic, patrimoniul de studii culturale și istorice, povești, mituri, legende vor asigura calitatea 

cunoștințelor pe care le vor primi străinii despre orașele Republicii Moldova și mai ales însușirile bune ale ghidajului turistic, muzeal, 

livresc etc.
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Migrația, schimbări demografice și 

politici de stabilizare a situației

În prezent, migrația și schimbările demografice prezintă una din cele mai importante provocări pentru Republica Moldova, având un

impact multiplu asupra tuturor domeniilor vieții sociale. Specificul structurii pe vârste a populației, ce se manifestă prin instalarea

tendinței de scădere a numărului populației, îmbătrânirea demografică rapidă și reducerea proporției populației în vârstă aptă de

muncă, în special celor de vârstă tânără, sunt identificate drept riscuri pentru asigurarea creșterii economice durabile și bunăstării

populației. Situația se complică prin faptul că odată cu globalizarea și intensificarea interacțiunii regionale, dinamica populației în

Republica Moldova într-o măsură tot mai mare este influențată de situația economică, sociodemografică și politicile migraționale ale altor 

țări, care pot impulsiona emigrația sau imigrația populației. În acest context, monitorizarea continuă a proceselor demografice, 

previziunea dinamicii prospective a acestora și evaluarea impactului asupra diferitelor sisteme sociale (educație, sănătate, piața muncii, 

sistemul de pensionare), precum și monitorizarea eficienței politicilor sociodemografice implementate prezintă o actualitate deosebită. 

Scopul general al proiectului constituie evaluarea tendințelor principale în evoluția populației Republicii Moldova până în anul 2040 și 

identificarea celor mai importante consecințe economice și sociale ale migrației și schimbărilor demografice în baza cercetării 

aprofundate a proceselor demografice și factorilor determinanți ai acestora, utilizând cele mai recente date statistice, analiza cros 

sectorială a politicilor publice, precum și fundamentarea măsurilor de stabilizare a situației. Baza teoretico-metodologică a cercetării 

constituie teoria tranziției demografice. Migrația și schimbările demografice vor fi examinate atât din perspectiva universală, globală, cât 

și în contextul specific național, ceea ce va permite realizarea analizei științifice complexe a perspectivelor de dezvoltare demografică și 

socioeconomică a țării. Proiectul se va axa pe o abordare interdisciplinară în studierea principalelor procese demografice (fertilitatea, 

mortalitatea și migrația), precum și a factorilor care influențează dinamica acestora prin aplicarea metodelor de analiză demografică, 

statistică și socioeconomică, instrumentelor speciale de monitorizare a situației demografice. Proiectul prevede realizarea analizei 

comprehensive a dinamicii populației și proceselor demografice în Republica Moldova în perioada de independență, elaborarea 

prognozei demografice seria 2020-2040, prognozelor funcționale, publicarea raportului ”Populația Republicii Moldova la 30 de ani de 

independență: provocări principale și politici necesare”. Obiectivele principale ale proiectului sunt în concordanță cu documentele de 

politici implementate în Republica Moldova: Strategia națională de dezvoltare ”Moldova 2030”, Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, 

Programul național strategic în domeniul securității demografice (2011-2025), Programul de integrare a problemelor îmbătrânirii în politici 

(2014). Rezultatele cercetării pot fi utilizate de autoritățile publice executive la nivel național și local pentru creșterea calității de 

monitorizare a proceselor demografice, îmbunătățirea sistemului de criterii și indicatori utilizați pentru evaluarea situației demografice și 

analiza eficienței politicilor publice; de asemenea în activitatea organelor guvernamentale, ministerelor și departamentelor responsabile 

pentru dezvoltarea strategică a politicilor în domeniul pieței muncii, migrației, politicilor familiale, sănătății, protecției și asigurării sociale.
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Una din competențele cheie recunoscute la nivel european este formulată astfel: „Competențe în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei 

și matematicii” (Recomandarea Consiliului din 22 mai 2018 privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene 2018/C 189/01). Este cunoscut însă faptul că tinerii manifestă un interes scăzut pentru studierea disciplinelor 

din domeniul științelor reale, fapt ce duce la o lipsă acută de cadre calificate atât în domeniul educației, cât și în sectoarele economiei 

reale. În scopul redresării situației, în mai multe țări dezvoltate, în sistemul educațional se implementează conceptul STEAM, care 

presupune studierea integrată a mai multor discipline reale, în special, a Științei (S), Tehnicii (T), Ingineriei (E) și Matematicii (M). În 

scopul dezvoltării armonioase ale elevilor, în acest concept a fosr inclusă și arta (A). Scopul proiectului constă în elaborarea metodologiei 

implementării TIC în procesul de studiere a științelor reale în sistemul de educație din Republica Moldova din perspectiva 

inter/transdisciplinarității (concept STEAM). Tendințe îngrijorătoare pentru Republica Moldova. De asemenea, s-a constatat că marea 

masă de elevi, ca și grupurile vulnerabile, nu este inclusă în iniţiativele de încurajare a motivaţiei către alegerea carierelor STEM, 

previziunile arătând că, în viitorul apropiat, vom avea tot mai puțin specialiști și tinerii nu vor alege cariere vitale pentru competitivitatea 

economiei. Evoluția dinamică a tehnologiilor și a noilor cerințe ale pieții muncii condiționează necesitatea elaborării concepțiilor 

educaționale adaptate la tendințele actuale, care ar perimite pregătirea personalităților capabile să soluționeze probleme în contexte noi, 

deseori imprevizibile ale viitorului. Sistemul educațional trebuie să dezvolte personalități autodidacte, axate pe instruire prin cercetare, 

inovație, educație antreprenorială. Motivarea pentru instruire în domeniul științelor reale este o problemă actuală atât pentru Republica 

Moldova, cât și la nivel mondial. Conform statisticii oficiale, în Republica Moldova, tot mai puțini elevi optează pentru profilul real. 

Numărul absolvenții claselor de liceu cu profil real, în ultima perioadă, a scăzut simțitor. Astfel, în prezent, absolvenții claselor de liceu cu 

profil real, în ultimii 3 ani, nu depășesc circa 25-30% din numărul total de absolvenți. Astfel, în mare parte, studenții admiși la universități 

refuză să îmbrățișeze specialitățile care necesită studierea profundă a științelor reale și, în consecință, în permanență nu se mai 

îndeplinesc comenzile de stat privind pregătirea speciliștilor pentru economie în așa domenii precum: energetică, comunicații, 

matematică, fizică, chimia industrială, etc. Această reprezintă o tendință îngrijorătoare pentru dezvoltarea sectorului real al economiei. 

Lipsa specialiștilor cu pregătire fundamentală în domeniul științelor reale se va răsfrânge negativ asupra dezvoltării domeniilor de top 

pentru economia națională: tehnică, tehnologie, inteligența artificială, robotică, comunicații, etc. Care sunt cauzele? Una dintre cauzele 

centrale, în acest sens, ține de sistemul educțaional care îi izolează pe elevi/studenți de problemele reale. Elevii/studenții nu 

conștietizează de ce le-ar trebui studierea științelor reale, nu văd aplicarea lor în viață, nu înțeleg utilitatea disciplinelor reale, nu 

sesizează conexiunea lor cu fenomenele și procesele economice. Pentru a schimba lucrurile, obiectivele studierii științelor reale trebuie 

să fie axate pe flexibilitate, variație și implementarea TIC (tehnologiile informaționale și comunicaționale) în procesul de predare-învățare 

pentru a pregăti pe tineri să foloseasacă cunoștințele, metodele științifice și tehnologiile informaționale în mod creativ, în viața reală, dintr-

o perspectivă inter/transdiciplinară. Ce trebuie de întreprins? Astfel, tema de cercetare își propune să elaboreze noi metodologii de 

implementare TIC in procesul de predare-învățare a științelor reale prin prisma interdisciplinarității (conceptului STEAM. Acest fapt va 

conduce la lansarea și dezvoltarea de noi abordări și produse didactice astfel încât să crească interesul elevilor și studenților în raport cu 

studierea științelor reale, să conștientizeze conexiunile interdisciplinare (STEAM) și să le poată aplica la soluționarea diverselor probleme 

practice, inclusiv care țin de economia reală. Care sunt obiectivele proiectului? Obiectivele proiectului își propun să valorifice și să 

valorizeze expertiza științifică-didactică, a unor cunoscute centre științifice din cadrul Universității de Stat din Tiraspol, UPSC, licee 

performante, experți cunoscuți în țară, dezvoltând oferte educaționale moderne absolut noi și făcându-le accesibile elevilor de liceu și 

studenților de la universități, profesorilor care vor fi instruiți să substituie tiparele vechi în procesul de predare-învățare cu noi abordări și 

paradigme de studiere a disciplinelor reale din perspectiva interdisciplinară STEAM, orientând și ghidând astfel tânăra generație spre 

domeniile tehnico-tehnologice de mare perspectivă pentru economia reală. Astfel, obiectivele propunerii: 1. Fundamentarea teoretică și 

elaborarea conceptului de pedagogie digitalizată. 2. Elaborarea de modele pedagogice de predare a disciplinelor reale în baza 

conceptului STEAM și instruirii asistate de calculator. 3. Dezvoltarea strategiilor didactice de predare a disciplinelor reale în baza 

conceptului STEAM și instruirii asistate de calculator. 4. Dezvoltarea metodologiilor de predare-învățare-evaluare a disciplinelor reale în 

medii digitale. 5. Integrarea rezultatelor de cercetare științifico-didactică în promovarea și dezvoltarea conceptului ”Clasa Viitorului” 

inclusiv a Centrului Național de Inovații Digitale în Educație ”Clasa Viitorului” Această direcție sprijină eforturile Guvernului Republicii 

Moldova, care a anunțat că educația STEAM reprezintă un obiectiv major în cadrul Strategiei Educație 2020.
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20.80009.1606.22 MECECONCIRCUL

Dezvoltarea mecanismului de formare a 

economiei circulare în Republica 

Moldova

Motto-ul proiectului: Spre Uniunea Europeană cu o economie circulară! Economia circulară reprezintă o alternativă a modelului tradițional 

de economie liniară, care permite utilizarea resurselor cât mai mult timp, și capacitatea de a restabili și regenera produsele și materialele 

la sfârșitul vieții acestora. Astfel, economia circulară este principalul motor al conceptului de dezvoltare durabilă, pentru că anume acest 

tip de economie vizează optimizarea consumurilor de resurse, previne și reduce risipa de resurse. Prioritățile economiei circulare vizează 

direct protecția mediului, creșterea competitivității, a inovării și a cercetării tehnologice. Subiectul economiei circulare este o temă de o 

actualitate și importanță iminentă atât pe plan mondial cât și pentru R. Moldova. Comisia Europeană a adoptat în 2015 un plan de 

acțiune menit să accelereze trecerea la economia circulară, să stimuleze competitivitatea globală, să promoveze o creștere economică 

sustenabilă și să creeze noi locuri de muncă. UE sprijină financiar această tranziție prin fondurile structurale și de investiții europene, 

programul Orizont 2020, Fondul european pentru investiții strategice și programul LIFE. Relevanța proiectului reiese din necesitatea R. 

Moldova de a se racorda la cerințele UE și de a crea un mecanism eficient de trecere la economia circulară, Mai ales, că RM în 2015, s-a 

angajat să pună în aplicare ADD 2030. Soluționarea ODD nr. 12 reprezintă direct trecerea la economia circulară. Totodată, trecerea la 

economia circulară va permite R. Moldova să găsească soluții și pentru ODD nr. 6,7,11,13,14,15, toate acestea sunt direct legate de 

calitatea vieții, protecția mediului ambiant, creșterea economică durabilă, inovații și tehnologii moderne, obiective care se regăsesc și în 

Strategia Națională de dezvoltare ”Moldova 2030”. Proiectul propus se încadrează și în prioritățile stipulate în Strategia de gestionare a 

deşeurilor în RM pentru anii 2013-2027 (HG Nr. 248 din 10.04.2013), în Concepţia dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al RM 

(HG.614 din  20.08.2013), Programul de promovare a economiei „verzi” în RM pentru anii 2018-2020 și a Planului de acțiuni, aprobat 

prin HG Nr. 160 din 21.02.2018. Obiectivul principal constă în elaborarea unui model național al economiei circulare, care se va baza pe 

un exercițiu complex, ce pornește de la analiza principalilor piloni ai economiei circulare (utilizarea eficientă a resurselor și 

managementul deșeurilor, interacțiunea subiecților interesați, cererea și comportamentul consumatorului, etc.) și continuă cu 

identificarea principalelor instrumente inovaționale, care vor permite reducerea decalajului de cunoștințe existent în ceea ce privește 

mecanismul de formare a economiei circulare. Prezenta cercetare este orientată spre integrarea rezultatelor științifice și inovaționale din 

RM în Spațiul European de Cercetare, precum și spre integrarea în rețele de infrastructură regională și internațională. Valorificarea 

rezultatelor: publicarea a circa 65 produse ştiinţifice (o monografie, ghiduri, broșuri, publicaţii în culegeri naţionale şi internaţionale, cu 

factor de impact, studii, etc), organizarea a 35 manifestări științifice (seminare, mese rotunde, conferințe,etc.). Echipa de cercetători va 

participa cu rapoarte la peste 120 conferinţe naţionale, internaţionale, în străinătate. Se preconizează susținerea a cel puțin 4 teze de 

doctorat. Beneficiarul rezultatelor: ODIMM,

universitățile, alte instituţii.
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110/1-PS din 03.01.2020

Partener

Inst. de Științe ale 

Educației:

110/2-PS din 03.01.2020

20.80009.1606.23 CCMMEN

Cadrul conceptual, metodologic și 

managerial al educației non-formale în 

Republica Moldova

Proiectul ”Cadrul conceptual, metodologic și managerial al Educației nonformale în Republica Moldova” reprezintă un demers 

investigațional aplicativ cu un impact semnificativ atât asupra dezvoltării educației nonformale cât și asupra educației formale prin 

complementarea și extinderea funcțiilor sale. Actualitatea și relevanța Proiectului sunt determinate de: 1. nivelul scăzut de valorificare a 

potențialului/ valențelor educației nonformale în formarea elevilor și a adulților; 2. insuficiența cercetărilor științifice (teoretice și aplicative) 

a problematicii educației nonformale; 3. lipsa unor politici sistemice privind educația nonformală din perspectiva educației pe parcursul 

întregii vieți. În acest context Proiectul este conceput ca un demers investigațional aplicativ, axat pe abordări conceptuale și 

metodologice actuale privind Educația nonformală, dar și pe contextul și starea actuală a Educației Nonformale în Republica Moldova. 

Totodată proiectul este conceput conform logicii și etapelor de realizare a cercetărilor aplicative, conturând următoarele aspecte 

esențiale: analiza comparativă a Educației Nonformale în diferite țări, analiza diferitor abordări a Educației Nonformale și stabilirea 

interconexiunii dintre Educația formală – nonformală – informală; fundamentarea unei concepții a Educației nonformale și a unei 

metodologii raportată la profiluri și subiecții implicați în acest proces; elaborarea unui cadru de referință al Curriculumului pentru Educația 

nonformală și a Curriculumului de bază pentru Educația nonformală; stabilirea unui cadru managerial pentru Educația nonformală în 

Republica Moldova.
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24 130-PS din 03.01.2020 20.80009.1606.24 PENRM

Patrimoniul etnografic și natural al 

Republicii Moldova – salvgardare 

muzeală pentru sporirea coeziunii 

sociale

Prezentul proiect are drept scop valorificarea științifică a patrimoniului etnografic și natural, păstrat în colecțiile Muzeului Național de

Etnografie și Istorie Naturală, precum și pe teritoriul republicii, în contextul realităților contemporane ale culturii și mediului natural

din Republica Moldova. În cadrul proiectului vor fi puse în valoare colecții de patrimoniu și domenii științifice insuficient cercetate sau care 

necesită aprofundarea investigațiilor existente (particularitățile locale ale costumului popular românesc și al etniilor conlocuitoare din 

republică, diversitatea expresiilor și funcțiilor spațiilor sacre din satul tradițional, colecțiile muzeale ce reflectă speciile florei și faunei din 

Basarabia la sf. sec. XIX – înc. sec. XX, o parte dintre care au dispărut ori sunt pe cale de dispariție etc.). Între finalitățile majore ale 

proiectului se numără obținerea noilor cunoștințe de specialitate, elaborarea și implementarea soluțiilor practice pentru o serie de 

provocări cu care se confruntă societatea noastră – inventarierea și salvgardarea diversității patrimoniului național, realizarea coeziunii 

civice, armonizarea relațiilor interetnice, stimularea dezvoltării locale, ameliorarea crizei ecologice etc. Prin direcțiile tematice, abordările 

și metodele de studiu, cercetarea își propune sincronizarea cu principalele tendințe contemporane în domeniu, pe plan național și 

internațional, facilitând astfel integrarea comunității științifice din Republica Moldova în spațiul științific și cultural european. În cadrul 

proiectului vor fi elaborate și promovate dosare ale elementelor de patrimoniu național, pentru înscriere în Lista reprezentativă a 

patrimoniului cultural imaterial al umanității, precum și în Lista tentativă a Patrimoniului Mondial UNESCO. Rezultatele obținute în cadrul 

proiectului vor fi diseminate prin intermediul publicațiilor științifice (articole, reviste, ghiduri, cataloage, albume, monografii), a 

conferințelor științifice, expozițiilor muzeale și atelierelor de creație.
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25 104-PS din 03.01.2020 20.80009.1606.25 eManual

Elaborarea și implementarea manualelor 

digitale interactive în învățământul 

preuniversitar

Proiectul de cercetare propune elaborarea manualelor digitale interactive și implementarea acestora în învățământul preuniversitar, 

urmărind aplicarea în practică a strategiilor naționale referitor la promovarea educației de calitate în contextul necesității acute de 

adaptare a sistemului educațional la cerințele societății informaționale. Proiectul propus tinde să contribuie la soluționarea problemelor 

conexe informatizării conținuturilor educaționale din învățământul general conform Strategiei Naţionale de dezvoltare a societăţii 

informaționale “Moldova Digitală 2020”, cât și modernizarea curriculum-ului în scopul de a pregăti elevii și studenții pentru cerințele și 

provocările erei informaționale și inovaționale, specificate în Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030”. Probleme sunt legate de 

lipsa de resurse și manuale digitale interactive dezvoltate în acord cu specificul curricular național. Scopul general al proiectului de 

cercetare aplicativ constă în dezvoltarea manualelor digitale interactive (MDI) pentru învățământul preuniversitar în baza versiunilor pdf 

ale manualelor școlare și implementarea acestora în procesul didactic școlar. Prin proiectul de cercetare se intenționează efectuarea 

analizei calitative a domeniului MDI, elaborarea unui editor MDI, necesar pentru dezvoltarea manualelor digitale la diferite discipline 

școlare, proiectarea și programarea aplicațiilor educaționale care vor fi integrate pe paginile manualelor digitale interactive, elaborarea 

unor prototipuri de MDI la diferite discipline școlare și implementarea lor în procesul didactic din învățământul general. Proiectul de 

cercetare științifică aplicativ se înscrie în cadrul concursului „Program de Stat” (2020 - 2023), în corespundere cu prioritățile și direcțiile 

strategice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.381/2019.
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131/1-PS din 03.01.2020

Partener  ASEM:

131/2-PS din 03.01.2020

20.80009.1606.26 IMaGeFalPMol

Impactul factorilor macromediului și 

geografici asupra falimentului și a 

performanțelor în afaceri ale entităților 

economice din sectorul agroalimentar 

din Republica Moldova

Obiectivul general al prezentului demers constă în identificarea căilor de prevenire a falimentului și de reducere a impactului negativ al 

acestuia prin reorganizare si redresare, cât și în identificarea căilor de stimulare a activității antreprenoriale şi creștere a performanțelor 

în afaceri, elemente menite de a dezvolta economia, la entitățile economice din sectorul agroalimentar din Republica Moldova. Din punct 

de vedere metodologic, ne propunem testarea unor ipoteze statistice cu scopul de a identifica şi măsura unele efecte ale factorilor 

politici, economici, socio-culturali (inclusiv pregătirea cadrelor calificate), geografici şi tehnologici asupra falimentului în sectorul 

agroalimentar. Rezultatele acestei cercetări vor fi folosite pentru a crea un model general de analiză a falimentului şi a performanțelor în 

sectorul agroalimentar. Vom aplica o analiză statistică de tip panel pe un eşantion de cel puțin 50 de entități, la nivelul perioadei 2010-

2021. Poziționarea comparativă a României şi Republicii Moldova, într-un context de studii realizate la nivel internaţional, va crea 

premisele pentru identificarea unor factori cu influenţă semnificativă, asupra cărora Guvernul RM va trebui să se concentreze în mod 

prioritar, cu scopul creşterii bunăstării generale a sectorului agroalimentar. Din aceste considerente, apreciem că subiectul propus spre 

cercetare are un caracter de originalitate şi poate conduce la rezultate inovative în sfera abordării multidependente a performanţelor în 

afaceri. Astfel, prezentul proiect îşi propune să îmbunătăţească cooperarea ştiinţifică între cercetătorii din România şi Republica Moldova 

cu scopul final de a crea valoare adăugată la nivelul economiei celor două ţări şi de a spori bunăstarea națională.
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116/1-PS din 03.01.2020

Partener UST:

116/2-PS din 03.01.2020

20.80009.1606.27 RPÎDÎGCPS

Reconfigurarea procesului de învățare 

din învățământul general în contextul 

provocărilor societale

Învățarea a constituit și constituie o temă de reflecție și interes major pentru elevi, profesori, părinți, pentru întreaga societate. Deși 

reflectată în diverse cercetări, rămâne un univers insuficient explorat și influențat continuu de schimbările sociale. Personalitatea 

autentică devine doar prin valorificarea propriului potențial de învățare, proces generat în învățământul general și continuat pe parcursul 

întregii vieți. Impactul tehnologiilor informaționale asupra învățării este o realitate, care a impus sistemului educațional conținuturi, 

metodologii, finalități axate prea mult pe cunoaștere (cognitiv) și mai puțin pe sensibil, estetic, social, fizic. Totodată școala oferă elevilor 

o pregătire deficitară pentru adaptarea la complexitatea și interdependența culturală, politică, economică a lumii contemporane. Elevii de 

astăzi au nevoie de dezvoltarea unei viziuni constructiviste asupra învăţării prin organizarea de contexte integratoare ale învățării 

autentice, de o valorizare socială a învățării, de metodologii, tehnologii practice destinate învățării eficiente şi de tehnici de perfecţionare 

continuă. Prin această cercetare ne propunem o redefinire a învățării din perspectiva a cel puțin trei realități ale societății contemporane: 

• Examinarea cercetărilor semnificative în domeniul conceptului de învățare (teoria pragmatică, behavioristă, cognitivistă, constructivisră), 

în scopul reconfigurării experiențelor de învățare autentice; • Accentuarea caracteristicilor cognitive, sociale și emoționale ale noilor 

generații de tineri, generații etichetați în diverse moduri în literatura de specialitate: nativi digitali, digikids, generația Z etc.; • Conexiunea 

proceselor de învățare cu realitățile sociale, economice politice și culturale ale lumii contemporane care se pretind a fi complexe și 

interdependente. Astfel, ne propunem o abordare holistică și sistemică a procesului de învățare prin convertirea valorilor educaţiei în 

experiențe și voințe personalizate ce vor contribui la construcția personalități elevului prin prisma disciplinelor școlare. Scopul cercetării 

rezidă în proiectarea modelelor şi a metodologiilor de reconfigurare a procesului de învățare în contextul provocărilor societale în 

vederea transformării şcolii într-o adevărată comunitate de învăţare. În acest scop, vor fi elaborate suporturi teoretice și metodologice de 

eficientizare a învăţării menite să contribuie la creșterea calității procesului de învățare. Calitatea procesului de învățare și competențele 

dezvoltate este un proces continuu de oportunități flexibile, corelate și adaptate în contexte noi de referință. Se preconizează elaborarea 

unui studiu de analiză şi sinteză privind condițiile, caracteristicile, experiențele procesului actual de învățare, la nivelul învățământului 

general, pe ariile curriculare indicate cu identificarea divergenţelor, punctelor slabe şi evidenţierea premiselor de adaptare a procesului 

de învățare la provocările societale; proiectarea Modelului şi a metodologiei de reconfigurare a procesului de învățare axată pe eficiența 

și relevanța socială precum și a strategiilor conexe de integrare a învățării în vederea dezvoltării de competențe transversale; 

valorificarea progresivă a metodologiilor și a tehnologiilor, inclusiv a celor informaționale (TIC), care ar facilita construcția propriilor 

procese de învățare ale elevilor; prevederea explicită a condițiilor pentru construirea învățării pentru toate treptele învăţămîntului general, 

precum și strategii de valorificare a competențelor transdisciplinare cu suporturile didactice respective.
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28 134-PS din 03.01.2020 20.80009.1606.28 CSSN
Consolidarea sistemului de securitate 

națională prin cunoaștere și comunicare

La nivel teoretic sunt corelate două fenomene complexe: cunoaşterea şi securitatea, intermediate de comunicare. Acestea sunt unite de 

actorul acţiunii sociale – personalitatea. Cu cât mai instruită, activă, responsabilă, competentă este personalitatea conducătorului 

instituţiilor politice, sociale, a funcţionarilor publici, implicaţi în procesul decizional, cu atât sistemul politic, sistemul de securitate sunt mai 

funcţionale, stabile, dinamice. Consolidarea sistemului de securitate naţională este un obiectiv strategic pentru Republica Moldova, 

realizarea căruia rezidă în înțelegerea și aplicarea unității dialectice a politicii interne și externe a statelor contemporane. În lumea 

pestriță sub multiple aspecte, guvernele pot realiza programe de consolidare a sistemului de securitate doar având legitimitate, doar fiind 

susținute de societate, de societatea civilă. În condițiile unui sistem politic caracterizat de stabilitate dinamică, orice program de stat este 

realizabil. Pentru a deservi un astfel de sistem social, în propunerea de proiect se pune accent pe cunoaștere, educație, instruire 

continuă, socializarea și europenizarea cetățenilor Republicii Moldova. Un factor destabilizator al sistemului politic îl constituie conflictul 

politic, interetnic, care, prin dialogul intercultural, cunoaștere și comunicare poate fi prevenit sau în cazul Republicii Moldova și altor state 

participante la Programul Parteneriatul Estic, pot fi diminuate consecințele și influențele asupra societății. O amenințare la sistemul de 

securitate o constituie grupurile marginalizate. Prin abordarea acestui fenomen, descifrarea cauzelor ce-i mențin și extind influența 

asupra vieții sociale, echipa va contribui la consolidarea sistemului de securitate națională. Relevanța proiectului este justificată de 

perspectiva educării unui cetățean democratic după modelul european, integrat în comunitate, activ și responsabil. În acest scop, vom 

elabora și publica 1 monografie colectivă; 2 culegeri de articole, 4 broșuri, iar fiecare membru al echipei pe una din dimensiunile 

securităţii va elabora cîte 2 articole ştiinţifice (14 articole) în materialele conferinței științifice cu participare internațională și reviste 

indexate în baze de date internaționale. La nivel individual, membrii echipei vor finaliza redactarea a 2 teze de doctor habilitat și a 2 teze 

de doctor în științe politice. Metodologia aplicată explorează potenţialul cognitiv al dialecticii, sinergeticii, interdisciplinarităţii şi 

complementarismului, al abordării sistemice, instituționale, structural-funcționale. Acestea ne vor permite să dezvoltăm teoria securității 

regionale, naționale, a securității umane, a securității aplicate, a integrării sociale a persoanelor prin cunoaștere și comunicare. La nivel 

aplicativ planificăm: deschiderea Centrului de informare, documentare şi consultare a formatorilor şi liderilor de opinie; elaborarea 

materialelor didactice pentru instruirea continuă a tinerilor și adulților, organizarea și planificarea activității Seminarului național pentru 

formatorii şi liderii de opinie. Beneficiarii direcţi: formatorii şi liderii de opinie, profesorii de ştiinţe socio-umane de la liceele din stânga 

Nistrului, de la colegiile şi centrele de excelenţă. Beneficiarii indirecţi: 500 de elevi, organizaţiile neguvernamentale, întreaga societate. 

Bugetul total al proiectului este de 2639,6 de la bugetul de stat și 240000 – cofinanțare.
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29 123-PS din 03.01.2020 20.80009.1606.29 CRESBR

Perfecționarea mecanismelor de 

aplicare a instrumentelor inovaționale 

orientate spre creșterea durabilă a 

bunăstării populației Republicii Moldova

În procesul cercetării vot fi atinse următoarele obiective: 1 Elaborarea abordărilor metodologice privind aplicarea instrumentelor 

inovaţionale pentru creșterea veniturilor populaţiei orientate spre reducerea nivelului de sărăcie. 2. Perfecţionarea mecanismului de 

aplicare a instrumentelor inovaţionale pentru reducerea inegalității economice orientate spre reducerea excluziunii sociale a categoriilor 

vulnerabile ale populației. 3. Modernizarea mecanismului de protecție socială a populației prin aplicarea instrumentelor inovaţionale. 4. 

Aplicarea instrumentelor inovaţionale axate pe sporirea accesului populației la serviciile de infrastructură socială. Importanța și 

necesitatea activităților de cercetare propuse. În Republica Moldova, problematica creșterii durabile a bunăstării populației este 

insuficient investigată. Lipsa unei abordări sistematice a analizei aspectelor de bunăstare, cum ar fi sărăcia, excluziunea socială, 

inegalitatea veniturilor, accesul la servicii de infrastructură socială, nu a permis elaborarea măsurilor justificate științific pentru sporirea 

bunăstării populației. În acest sens, a devenit necesară utilizarea unor instrumente inovaţionale pentru perfecţionarea mecanismului de 

sporire a bunăstării populației. Se presupune utilizarea următoarelor metode de cercetare: analiza şi sinteza, inducţia şi deducţia, 

comparativă, statistică, a analogiilor, monografică, modelarea simulativă etc. Rezultate preconizate: 1) Efectuarea analizei principalilor 

indicatori şi a profilurilor sărăciei. 2) Perfecţionarea mecanismului de creștere a veniturilor prin aplicarea instrumentelor inovaţionale 

orientate spre majorarea salariilor şi creşterea veniturilor din activități economice. 3) Efectuarea analizei principalilor indicatori ai 

inegalităţii veniturilor în Republica Moldova. 4) Perfecţionarea mecanismului de aplicare a instrumentelor inovaţionale privind reducerea 

inegalității veniturilor populației prin: a) creșterea salariului minim garantat de stat, pensiilor, diverselor prestații sociale; b) reformarea 

sistemului de impozitare a veniturilor persoanelor fizice. 5) Elaborarea instrumentelor inovaţionale privind prestarea asistenței sociale 

orientate pentru familiile defavorizate prin implementarea programelor de contracte sociale. 6) Elaborarea recomandărilor privind 

consolidarea adresabilității mecanismului de protecție socială a persoanelor cu venituri mici prin perfecţionarea mecanismului de plată a 

ajutorului social și a ajutorului pentru perioada rece a anului. 7) Identificarea măsurilor privind perfecţionarea sistemului de asigurări 

sociale prin aplicarea instrumentelor inovaţionale orientate spre unificarea condițiilor de pensionare pentru toate categoriile de persoane 

asigurate. 8) Elaborarea modelului de simulare care permite de a evalua impactul prestațiilor sociale asupra reducerii nivelului de sărăcie 

al beneficiarilor acestor prestații. 9) Perfecționarea mecanismelor de asigurare a unui acces sporit al populației la sistemul de 

aprovizionare cu apă și canalizare şi infrastructura rutieră. 10) Elaborarea recomandărilor privind asigurarea accesului egal pentru toți 

copiii la educația gratuită, precum și accesul populației la programele de educație continuă. 11) Perfecţionarea mecanismului de 

extindere a accesului populației la servicii medicale de calitate prin extinderea contingentului beneficiarilor sistemului asigurărilor 

obligatorii de asistenţă medicală.
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30 111-PS din 03.01.2020 20.80009.1606.30 PROTAMED

Protecția consolidată a drepturilor 

pacientului în sistemul asigurărilor 

obligatorii de asistență medicală

Ocrotirea sănătăţii reprezintă atât o necesitate sine qua non a fiecărui om, cât şi un drept inerent şi natural al fiinţei umane; în lipsa 

posibilităţii de exercitare efectivă a acestui drept toate celelalte drepturi şi libertăţii ale omului sunt profund afectate. Din aceste 

considerente în societatea modernă se insistă asupra elaborării unui mecanism de protecţie consolidată, reală şi eficientă a acestui 

drept. Pacientul, în calitate de persoană asigurată în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală din Republica Moldova, 

trebuie să aibă acces garantat la un mecanism eficient şi sigur de protecţie a dreptului său la ocrotirea sănătăţii. Acest mecanism trebuie 

să fie apt să producă efecte juridice cât mai operative, deoarece afectarea stării de sănătate a omului nu poate, de cele mai multe ori, să 

fie oprită pe parcursul examinării unui sau altui caz de atingere aduse stării sale de sănătate, cel mai adesea materializat sub forma unui 

act de malpraxis profesional din partea prestatorului de servicii medicale. Argumentele relevate ridică probleme de conceptualizare 

ştiinţifică a protecţiei consolidate a drepturilor pacientului pentru a putea răspunde provocărilor sociale ale lumii de azi, care deseori duc 

la afectarea stării de sănătate a persoanei fizice.
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31 105-PS din 03.01.2020 20.80009.1606.31 APSPMSC

Aspecte psihosociale ale securității 

psihologice și manifestările ei în plan 

social la copii

Proiectul prevede îmbunătățirea caracteristicilor de susținere psihologică a copiilor la diferite etape de vârstă ținând cont de condițiile 

actuale de viață. Necesitatea proiectului este condiționată de numeroase cazuri de victimizare a copiilor de diferite vârste, dar și de 

satisfacția lor de viață ulterioară ce contribuie la eficacitatea autorealizării lor în plan academic și social. Securitatea psihologică 

reprezintă o stare în care o persoană percepe că mediul său este în siguranță și nu prezintă pericole și amenințări. Ea reprezintă factorul 

cheie ce determină securitatea în general atât a copiilor cât și a adulților, pentru că de ea depinde ce decizii va lua subiectul ulterior. 

Conceptul de securitate psihologică rezultă din ierarhia teoriei nevoilor, unde Maslow a susținut că atunci când nevoia de securitate nu a 

fost îndeplinită, individul poate dezvolta un sentiment de amenințare, se simte anxios și tensionat, devine mai puțin mulțumit, fapt ce 

împiedică îndeplinirea necesităților de nivel superior de recunoaștere socială, dezvoltare personală. Persoanele care se simt psihologic 

sigure de obicei au mare încredere în ei înșiși și în alții, se simt mai puțin îngrijorați și au tendința de a se implica mai activ în relații 

sociale cu ceilalți. Oamenii care se simt în siguranță din punct de vedere psihologic nu percep lumea și ceilalți ca o amenințare sau cred 

că pot fi ușor răniți de comportamentele emoționale ale altor persoane; astfel, ei se străduiesc să-și asume sarcina dificilă și să-și asume 

riscul pentru atingerea unor obiective mai înalte în viață. Sentimentele de securitate psihologică generează relații interpersonale 

armonioase. Acest lucru se datorează faptului că persoanele care simt securitatea psihologică nu se simt, de obicei, izolate, anxioase, 

ostile, pesimiste sau prezintă semne de tensiune și conflict în relația interpersonală. Necesitatea proiectului este condiționată de 

răspândirea și starea acută a fenomenului de insecuritate psihologică în rândul tinerilor la nivelul R.M. și de confuzia securității depline 

fapt ce contribuie la stagnarea dezvoltării tineretului în plan personal și profesional, apariția unui flux de migrație masivă, stabilirea 

planurilor și obiectivelor pe un termen lung, lipsa de implicare activă în viața socială a tinerilor și victimizare etc. Până la momentul de 

față nu au fost studiată problema securității psihologice luând în calcul toate elementele constitutive psihosociale ale acesteia, acest 

lucru reprezentând un element nou în abordarea problemei date. În proiect vor fi folosite metode de cercetare teoretice și empirice: 

studierea literaturii, analiza și sinteza informației, metoda observației, metoda experimentului psihologic, metoda convorbirii și interviului, 

metoda anchetei psihologice, tehnici psihometrice etc. Rezultatele preconizate: cunoștințe științifice noi cu referire la securitatea 

psihologică, soluții practice sub formă de ghiduri metodologice cu privire la implementarea rezultatelor științifice în sistemul educațională, 

în plan organizațional și psihoterapeutic individual etc., propuneri de reformare a sistemului și de îmbunătățire a activității practice a 

psihologilor în școli, ținând cont de rezultatele proiectului de cercetare, includerea în activitatea de bază a psihologilor școlari măsuri de 

psihoprofilaxie obligatorii de securitate psihologică incluzând toate aspectele acesteia.
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32 129-PS din 03.01.2020 20.80009.1606.32 ISNERS

Inovarea sistemului național de evaluare 

a rezultatelor școlare din perspectiva 

paradigmei competențelor

Actualmente învăţământul din Republica Moldova se configurează în baza unei concepţii cu privire la pregătirea elevilor, impusă de 

necesitatea adecvării la exigenţele societăţii contemporane şi de raportarea la procesul educaţional naţional şi internaţional. Problema 

evaluării şi impactul acesteia sunt prioritare şi vizează mai multe domenii de referinţă, ce constituie asigurarea calităţii educaţiei. În 

general, evaluarea rezultatelor şcolare se referă la totalitatea proceselor şi produselor care măsoară natura şi nivelul performanţelor 

obţinute de elevi în procesul învăţării, la corelaţia dintre finalităţile procesului de instruire şi competenţele enunţate de curricula şi la 

judecăţile emise în vederea adoptării unor decizii educaţionale. Din această perspectivă este relevant elaborarea Concepţiei 

ERŞ/Modelului integrator al evaluării rezultatelor şcolar, cadrul conceptual general pentru: - instituirea unui nou sistem naţional de 

evaluare şcolară, reconceptualizarea evaluării pe discipline/arii curriculare din perspectiva competenţelor; - elaborare, selectarea, 

combinarea, aplicarea instrumentelor şi metodologiilor generale şi specifice de evaluare; - formularea sugestiilor cu referire la integrarea 

sistemului naţional de evaluare în sistemul european, internaţional; - dezvoltarea/recomandarea reperelor pentru formarea profesională 

iniţială, continuă a cadrelor didactice şi manageriale din învăţământul general, pentru activitatea investigativă a cercetătorilor, autorilor de 

materiale ştiinţifico-metodologice în domeniul evaluării. Efectele evaluării rezultatelor şcolare se răsfrâng într-o consecutivitate 

concentrică: asupra procesului de evaluare, ulterior asupra celorlalte componente ale procesului educaţional şi apoi cuprinzând tot 

sistemul care se raportează cerinţelor înaintate de societate şi pe care le influenţează direct.
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33 126-PS din 03.01.2020 20.80009.1606.33 SmartPubblicLight

Comunicarea inteligenței orașului 

modern prin implementarea sistemelor 

inovative a iluminatului public

Comunitățile de tip “orașe inteligente” (smart cities) au fost identificate drept elemente-cheie pentru atingerea țintelor de eficiență 

energetică propuse pentru 2020 și 2050. Proiectul are ca obiectiv prezentarea şi răspunderea la modificările pe care le ‐a produs în 

modul de viaţă, societate şi afaceri realităţile din oraşul inteligent. Avem în vedere problemele creşterii economice, dezvoltării sociale, 

progresului, transferului tehnologic, serviciilor inteligente, smart specialization – necesitate de noi forţe de muncă care va putea să 

utilizeze/ integreze tehnologiile performante. Totodată, merită de remarcat că în urma unor analize ample care au fost efectuată în baza 

proiectelor pilot implementate şi anume experienţei comunităţilor, autorităţilor şi organizaţiilor din Republica Moldova care au introdus 

elemente specifice „oraşului inteligent” - Soluţii de Iluminat Public Inteligent am concluzionat că Republica Moldova șchiopătează atât pe 

segmentul lipsei legislaţiei, standardelor şi actelor normative în domeniul utilizării Soluţiilor Inteligente de Iluminat public stradal, precum 

şi lipsa forţei de muncă calificate care să poată utiliza tehnologiile inovative. Proiectul şi cercetarea noastră va avea implicaţii în primul 

rând asupra dezvoltării conceptului smart specialization – crearea forţei de muncă aptă să utilizeze tehnologiile smart city (Domeniul 

Smart Lighting), precum şi implicarea nemijlocită a practicienilor din autorităţi publice locale, întreprinderile municipale, organizaţii private 

şi organizaţii non‐profit. Un alt punct cheie pe care proiectul îşi propune este implementarea a unui proiect pilot - Smart Campus Project 

care va veni cu suport întru dezvoltare conceptului Smart Specialization – Smart Street Lighting Solution.
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34 127-PS din 03.01.2020 20.80009.1606.34 SVPA
Sporirea valorii patrimoniului arhitectural 

din Republica Moldova

Legea privind ocrotirea monumentelor a fost adoptată în 1993 [1], cu toate acestea deja o pătrime de secol patrimoniul cultural al 

Republicii Moldova este supus agresiunii şi se află în continuă degradare. În perioada 2003-2006 au fost identificate 977 de obiective cu 

statut de monument protejat de categorie națională şi locală din Chişinău înscrise în Registrul monumentelor RM. Deja în 2010 s-a 

constatat că peste 25% dintre ele sunt sau demolate, sau se află în proces activ de distrugere [2, 3]. În Chișinău sunt demolate 82 de 

obiective cu statut de monument (dintre care 44 au fost demolate în perioada 1993-2006, iar 38 în perioada 2006-2012). 160 dinte 

obiective au suferit intervenții ilicite. Cifra totală a imobilelor care au avut de suferit din cauza nerespectării legislației privind protecția 

monumentelor este de 254 de obiective cu statut de monument protejat de categorie naționala şi locală [4]. Cercetările în domeniul 

păstrării, revitalizării, punere în valoare a patrimoniului cultural (inclusiv arhitectural) al R.Moldova au început de cca 15 ani. Pe parcursul 

anilor au fost elaborate mai multe proiecte și implementate unele din inițiativele dezvoltate în acestea [6, 7]. Concomitent în R.Moldova 

au fost implementate mai multe reforme economico-juridice care au stopat sau au împiedicat derularea procesului de revitalizare a 

patrimoniului R.Moldova. Privatizarea obiectivelor din patrimoniul arhitectural a generat atât efecte pozitive cât și negative. Printre cele 

negative se enumera faptul că majoritatea proprietarilor privați, sunt în așteptarea demolării „naturale” și reconstruirii din temelie a unor 

construcții noi sau urmăresc doar posibilitățile de a vinde edificiile și terenurile de pământ ce le aparțin, evitând să mai investească în 

reparații. Diferența considerabilă, practic dublă (50 mii euro/ar față de 20-25 mii euro/ar), a valorii de piață a terenurilor în centul istoric al 

Chișinăului față de periferie a devenit o tentație extraordinară pentru proprietarii patrimoniului arhitectural [8]. Însă la fel de „nocivă” 

pentru patrimoniul arhitectural este și reparația clădirilor cu materiale moderne „la modă”, cum ar fi înlocuirea decorului, acoperirea 

pereților clădirilor cu tencuială sau cu un strat de pietre, schimbarea acoperișului și înlocuirea lui cu mansarde de 1-2 niveluri, construcția 

anexelor, înlocuirea ușilor și geamurilor din lemn cu cele de termopan etc. Astfel, intervențiile contemporane conduc la dispariția „orașului 

istoric”. Actual factorul „economic” prevalează în conștiința societății. Se consideră că clădirile care nu aduc venit devin inutile și se 

transformă pentru proprietari în balast, că orice investiție trebuie să genereze venit. În cadrul proiectului vom examina problema în mod 

sistemic pe trei direcții, din trei puncte de vedere: juridic, tehnic și economic. Ne propunem a găsi modalități de păstrare a patrimoniului 

arhitectural și sporirea valorii acestuia, examinînd posibilitatea de asigurare a profitabilității imobilului prin includerea lui în circuitul turistic.
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113/1-PS din 03.01.2020
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113/2-PS din 03.01.2020

20.80009.1606.35 DROMDIFIN

Drepturile omului în Republica Moldova. 

Dimensiunea financiară și consolidarea 

prin gestiunea eficientă a cheltuielilor 

publice.

Conform Declaraţiei universale a drepturilor omului, idealul fiinţei umane libere poate fi realizat doar creând condiţii ca fiecare să se 

bucure de drepturile sale economice, sociale şi culturale (DESC). ONU (2017) a formulat o serie de îngrijorări privind DESC în Republica 

Moldova (RM), acestea fiind legate de dreptul la sănătate, educație, securitatea socială, muncă, trai adecvat. În mare parte, respectarea 

drepturilor omului în RM este afectată de evoluția nesatisfăcătoare a cheltuielilor publice. Prin urmare, integrarea drepturilor omului în 

procesul bugetar public și gestiunea eficientă a cheltuielilor publice în scopul consolidării DESC reprezintă un imperativ pentru 

cercetarea științifică din RM. Propunerea de proiect urmărește să rezolve următoarea problemă de cercetare: dezvoltarea și aplicarea 

cadrului metodologic privind evaluarea și monitorizarea DESC în RM în corespundere cu recomandările instituțiilor internaționale 

specializate, astfel încât mecanismele și tehnicile de eficientizare a cheltuielilor publice și bugetare a DESC elaborate în cadrul 

proiectului, să asigure consolidarea respectării, protejării și aplicării acestor drepturi. Proiectul va urmări să argumenteze ipoteza conform 

căreia eficientizarea cheltuielilor publice prin prisma problematicii drepturilor omului și bugetarea acestora reprezintă unul dintre cele mai 

puternice mecanisme de protejare a DESC. Un alt rezultat planificat al propunerii de proiect este elaborarea și aplicarea sistemului de 

indicatori de evaluare și monitorizare a respectării DESC în RM. Lipsa sistemului de indicatori specializați în problematica drepturilor 

omului este menționată frecvent de cele mai importante instituții internaționale preocupate de acest subiect (ONU, 2012). Aceste tehnici, 

instrumente și mecanisme fiind implementate la nivelul instituțiilor publice specializare vor contribui la dezvoltarea capacităților de 

funcționare a acestora. Propunerea de proiect urmărește atingerea următoarelor obiective: - Dezvoltarea cadrului metodologic privind 

evaluarea și monitorizarea DESC în RM; - Elaborarea, promovarea și aplicarea sistemului de indicatori de evaluare a DESC; - Evaluarea 

dimensiunii financiare a DESC în RM prin analiza cheltuielilor publice; - Consolidarea DESC prin gestiunea eficientă a cheltuielilor 

publice și integrarea acestora în procesul bugetar; - Diseminarea rezultatelor. Noutatea și originalitatea proiectului constă, în primul rând, 

în caracterul interdisciplinar al cercetărilor, acestea abordând, în același timp, domeniul drepturilor omului, statistica și finanțele publice. 

Evaluarea dimensiunii financiare a DESC, consolidarea DESC prin creșterea eficienței cheltuielilor publice sunt teme de cercetare care 

nu au mai fost abordate în RM. Proiectul urmează să promoveze concepte noi (bugetarea DESC, etc.). Proiectul va dezvolta instrumente 

metodologice noi (metode de evaluare a DESC, sistem de indicatori de evaluare a DESC, modele econometrice și de simulare vizând 

eficiența cheltuielilor publice aferente DESC, algoritmul bugetării DESC, etc.). Complexitatea problematicii aferente DESC și integrării 

acestora în procesul bugetar public va fi cercetată utilizând modelarea econometrică, metodele statistice şi simulării. Pentru a consolida 

calitatea cercetărilor, a fost constituit parteneriatul dintre ASEM și Universitatea ”B. P. Hașdeu” din Cahul. Acest fapt oferă posibilitatea 

reflectării pronunțate în cercetare a aspectelor regionale, locale și rurale aferente DESC.
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135/3-PS din 03.01.2020

20.80009.1606.36 IstMoldBasI

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.

Cercetările efectuate în domeniul istoriei în condițiile democrației și libertății de expresie, după obținerea independenței de stat a

Republicii Moldova, în anul 1991, s-au soldat cu editarea a numeroase monogra-fii, studii și materiale istorice, care în totalitatea lor, au 

creat o bază temeinică pentru regândirea evoluției istorice a spațiului geografic în care s-a constituit și a evoluat de-a lungul secolelor 

poporul nostru. Drept urmare, pentru prima dată, proiectul propus cuprinde două vo-lume de sinteză privind evoluția istorică a spațiului 

dintre Carpați, Nis-tru, Dunăre și Marea Neagră din antichitate până la sfârșitul epocii moderne. Volumul I va cuprinde perioada istorică 

până la sfârșitul anilor ’50 ai se. XIX (cca 80 c. a.), iar în volumul II va fi inclusă peri-oada de la anexarea teritoriului dintre Prut și Nistru 

de către Imperiul Rus (1812) până la Unirea Basarabiei cu România (1918) (70 c. a.). Pe lângă aceste două sinteze proiectul include o 

serie de investigații, culegeri de documente și materiale inedite, care completează baza isto-riografică și izvoristică a acestora, încât 

proiectul vine cu o complexă viziune asupra trecutului nostru sub aspect economic, social-politic, cultural și educațional în contextul 

civilizației românești și europene, va răspunde la provocările societale. Acest proiect face corp comun cu proiectul Spațiul pruto-nistrean 

în epoca contemporană: Basarabia, RASSM, RSSM și Republica Moldova. Sinteză academică, studii, documente și materiale didactice. 

(vol. 3, 4, 5), în care este prezentată evoluția istorică a acestui spaţiu din 1918 până în zilele noastre.
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37 106-PS din 03.01.2020 20.80009.1606.37 FICCDPCCV

Formarea inițială și continuă a cadrelor 

didactice din perspectiva conceptului 

Clasa Viitorului

Întrucât tehnologiile informaționale şi de comunicare se dezvoltă foarte rapid, actualizarea conținuturilor educaționale, pregătirea

cadrelor didactice, precum și corelarea activităților educaționale cu necesitățile actuale și viitoare ale pieței muncii devin o necesitate 

iminentă. De asemenea devine importantă formarea unei culturi digitale care ar educa utilizatorii și societatea privind etica digitală, 

securitatea cibernetică și a proprietății intelectuale, valorile tehnologice și comportamentul în spațiul virtual. Inovația în educație nu poate 

fi asigurată fără a schimba sistemele și procesele de învățământ atât în plan curricular, cât și în formarea cadrelor didactice, pentru a 

interacționa diferit cu copiii, încurajând și stimulând, atrăgând și cultivând curiozitatea și satisfacția de a descoperi, precum și încrederea 

în potențialul lor. De aceea obiectivele Clasei Viitorului se axează pe identificarea, cercetarea și promovarea practicilor care stimulează 

inovația, identificarea pârghiilor și modalităților prin care putem introduce această schimbare în paradigma educației la toate nivelurile de 

învățare. Proiectul ”Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice în cheia conceptului Clasa Viitorului” prevede realizarea 

următoarelor obiectivelor generice: a. Identificarea, analiza, modelarea și promovarea bunelor practici în domeniul inovării digitale axate 

pe educația generală în formarea inițială și implicit continuă a cadrelor didactice; b. Augmentarea standardelor și instrumentelor pentru 

evaluarea competențelor digitale; c. Introducerea învățării bazate pe proiecte integrate (interdisciplinare) în toate programele de formare 

a cadrelor didactice (inițială și continuă); d. Elaborarea programelor de formare în domeniul educației digitale și experiențiale 

interdisciplinare de tip STE(A)M (science, technology, engineering, art and mathematics); e. Elaborarea suporturilor curriculare 

inovatoare pentru STE(A)M; f. Organizarea stagiilor de instruire, ateliere de lucru, seminare, simpozioane, precum și alte proiecte 

educative şi de formare; g. Formarea/dezvoltarea competențelor digitale la studenți, cadre didactice și manageri; h. Promovarea inovării 

educaționale, e-learning și utilizarea TIC în procesul de studii; i. Facilitarea si promovarea culturii digitale; j. Lansarea unui program de 

Coaching educațional prin utilizarea TIC si managementul carierei didactice. În cadrul proiectului vizat va fi analizată experiența națională 

și internațională existentă axată pe metodologia educației în filosofia Clasa Viitorului, vor fi implementate inovațiile educaționale și 

digitale în predarea disciplinelor didactice realizate în Clasa Viitorului, contribuind la progresul competențelor digitale ale studenților și 

cadrelor didactice la toate nivelele de instruire. Proiectul prevede realizarea unui set de activități de cercetare și formare focusate pe 

dezvoltarea competențelor profesionale (de predare-învățare-evaluare moderne și eficiente; competențelor digitale valorice pentru 

procesul educațional etc.) la cadrele didactice în cadrul pregătirii inițiale și continuă a acestora. Proiectul va susține Centrul în realizarea 

misiunii sale și va permite pregătirea unei noi generații de tineri competitivi şi profesioniști cu gândire progresistă și independentă și 

implementarea inovării educaționale și digitale în știința și conținuturile educației, va contribui la susținerea cadrelor didactice din 

Republica Moldova în reformarea sistemului educațional, dezvoltând competențe profesionale inedite, pentru a stimula și facilita procesul 

de utilizare a noilor tehnologii informaționale și de comunicare în procesul de studii.

Gonța 

Victoria

Universitatea 

Pedagogică de 

Stat Ion 

Creangă din 

Chișnău 

Inovații sociale, 

educaționale și 

culturale pentru 

integrare și adaptare

38

124/1-PS din 03.01.2020

Partener USM :
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20.80009.1606.38 ECOSIMM

Evaluarea multidimensională și 

dezvoltarea ecosistemului antreprenorial 

la nivel național și regional în vederea 

impulsionării sectorului IMM în 

Republica Moldova.

În cercetările actuale, pentru a caracteriza mediul de afaceri, tot mai frecvent se utilizează conceptul de „ecosistem antreprenorial”, 

încare accentul este pus pe principalele surse de creștere economică: elaborarea și implementarea inovațiilor; îmbunătățirea capitalului 

uman, inclusiv a educației antreprenoriale; consolidarea potențialului instituțional; creșterea culturii antreprenoriale; dezvoltarea rețelelor 

de afaceri. Conceptul de „ecosistem antreprenorial” și evaluarea acestuia stau la baza proiectului respectiv. Ipoteza științifică a cercetării 

constă în faptul, că dezvoltarea ecosistemului antreprenorial, în mare parte, este determinat de politica de stat, elaborarea căreia trebuie 

să se bazeze pe evaluarea științific argumentată a situației reale, ceea ce, în primul rând, se reflectă în rezultatele chestionării 

antreprenorilor. În contextul ipotezei științifice formulate în cadrul proiectului se prevede realizarea următoarelor obiective principale, 

fiecare având noutate științifică: 1. Elaborarea metodologiei de evaluare a ”ecosistemului antreprenorial” având în vedere situația din 

Republica Moldova 2. Evaluarea multidimensională a ecosistemului antreprenorial în Republica Moldova - în baza metodologiei 

elaborate, care include: a). Analiza complexă a indicatorilor cantitativi, a documentelor de politici și rezultatelor chestionării 

antreprenorilor; evaluarea tendințelor schimbării ecosistemului antreprenorial. b). Analiza aprofundată a principalilor elemente ale 

ecosistemului antreprenorial; identificarea specificului acestuia la nivel național și internațional. 3. Argumentarea și elaborarea 

recomandărilor pentru dezvoltarea ecosistemului antreprenorial în vederea impulsionării sectorului IMM; prezentarea principalelor 

rezultate în formă de carte - Barometrul IMM-urilor din Republica Moldova. Cele mai importante rezultate științifice preconizate ale 

proiectului: (i). Se va elabora metodologia de evaluare multidimensională a ecosistemului antreprenorial, având în vedere specificul 

Republicii Moldova. (ii). Se va face o evaluare cuprinzătoare a ecosistemului antreprenorial (în baza metodologiei elaborate) și se vor 

determina tendințele schimbării acestuia. (iii). Se va realiza o analiză aprofundată a principalelor componente ale ecosistemului 

antreprenorial, se va identifica specificul acestuia la nivel național și regional. (iv). Se vor elabora recomandări pentru dezvoltarea 

ecosistemului antreprenorial în vederea impulsionării sectorului IMM; principalele rezultate și propuneri vor fi prezentate în formă de carte 

- Barometrul IMM-urilor din Republica Moldova. Noutatea cercetării constă în faptul, că în Republica Moldova, evaluarea 

multidimensională a ecosistemului antreprenorial până în prezent nu s-a efectuat. Originalitatea cercetării constă în faptul, că cercetarea 

se va baza pe o metodologie, elaborată de autori și pe informația primară originală (rezultatele chestionării antreprenorilor). Cercetarea 

se va realiza în parteneriat dintre Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE - leader) și Universitatea de Stat din Moldova (USM). 

În sarcina INCE este pusă cercetarea și evaluarea cuprinzătoare a ecosistemului antreprenorial. USM va dezvolta astfel de componente 

importante ale ecosistemului antreprenorial, cum ar fi inovațiile și capitalul uman. În special, cercetarea USM va fi orientată spre 

сonsolidarea incubatoarelor de afaceri, amplasate în cadrul universităților în vederea dezvoltării abilităților și competențelor 

antreprenoriale ale tinerilor. Principalii beneficiari ai cercetării vor fi Agenția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și 

Mijlocii (ODIMM) și reprezentanții comunității de afaceri, fapt confirmat de scrisorile oficiale ale organizațiilor respective, care sunt 

interesate de rezultatele cercetării.
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Monitorizarea științifico-pedagogică și 

asigurarea medico-biologică a 

procesului de antrenament a sportivilor 

din loturile naționale pentru pregătirea 

către concursurile de anvergură (jocurile 

olimpice, campionatele mondiale și 

europene)

Obținerea performanțelor înalte în sportul contemporan nu este posibilă fără asigurarea unui proces calitativ de asistență științifico-

metodică a sistemului de antrenament al sportivilor. Totodată, trebuie menționat faptul că chiar și asigurarea științifico-metodică la un 

nivel înalt a procesului de pregătire nu poate corecta eficient erorile grave comise în cadrul sistemului de antrenament. Sistemele 

raționale, eficiente, de pregătire sunt cunoscute deja, iar mulți savanți cu renume mondial consideră că în ceea ce privește metodologiile 

de pregătire sportivă au avansat la maximum. Totuși, evitarea erorilor în organizarea și planificarea sistemului de antrenament, de către 

unii specialiști, nu totdeauna este posibilă. Aceste lucruri pot fi explicate prin faptul că procesul de antrenament sportiv prevede atât 

realizarea, punerea în practică a tehnologiilor avansate de pregătire, precum și nivelul de competențe/calități personale ale antrenorului-

pedagog. Specialiștii domeniului educației fizice și sportului, inclusiv cei mai renumiți dintre ei, nu totdeauna acordă atenție suficientă 

tuturor compartimentelor pregătirii sportive, inclusiv procesului de refacere – este vorba de asigurarea științifico-metodică (pedagogică), 

dar și medico-biologică a procesului de antrenament, în special cu referire la sportul de performanță. Acești doi piloni, pe care se 

”sprijină” procesul de pregătire sportivă, au scopuri, obiective, probleme, dar și direcționare diferite. În general, asigurarea științifico-

metodică stă la baza tuturor tehnologiilor sportive de pregătire, scopul cărora constă în realizarea maximală posibilă a potențialului 

psihomotrice al organismului sportivului de performanță. Procesul de asigurare medico-biologică a organismului uman, în general, și a 

sportivului, în special, trebuie să respecte principiul de bază al medicinii elaborat încă de Hipocrates – ”Nu dăuna” (”Non nocere”). Una 

dintre problemele-cheie, din ultimii ani, a sportului autohton ține de asistență medico-biologică insuficientă a procesului de pregătire. Este 

vorba despre monitorizarea și evaluarea permanentă a stării de sănătate a elitei sportive, în special, dat fiind faptul că organismul 

acestora este supus în permanență unor eforturi, care, deseori, se află la limita posibilului sau chiar trec peste aceasta. Acesta nu 

totdeauna conduce la dereglarea stării de sănătate, la maladii și traumatisme, dar specialiștii totuși trebuie să cunoască obiectiv limitele 

superioare, normele eforturilor la sportivii talentați, pe care aceștia le realizează în condiții maximale de stres, concurență foarte înaltă în 

cadrul competițiilor sportive. Ținând seama de cele scrise mai sus, apare necesitatea de a realiza în permanență monitorizarea și 

verificarea nivelului de pregătire a sportivilor, a mărimii eforturilor de antrenament. De asemenea, este necesară o selecție riguroasă a 

mijloacelor și metodelor individuale, eficiente, de adaptare a organismului sportivului, în cadrul procesului de antrenament, din punct de 

vedere biologic. Cercetările realizate anterior (colaboratorii universității au realizat elaborarea și implementarea în practica procesului de 

antrenament a sportivilor de performanță a unui complex contemporan de diagnosticare a stării organismului acestora) au permis să 

raționalizăm mecanismul procesului de pregătire. Perfecționarea continuă a procesului de pregătire sportivă, în opinia noastră, trebuie 

realizată prin prisma eficientizării procesului de selecție primară a copiilor talentați pentru practicarea unei sau altei probe de sport, dar și 

prin optimizarea procesului de completare a loturilor naționale cu sportivii talentați, care să fie apți să-și îmbunătățească rezultatele în 

permanență și să obțină vârful de formă sportivă la competițiile de obiectiv (Jocurile Olimpice, campionatele mondiale și europene).
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Concepția integrată a sportului național 

buna guvernanță, protejarea minorilor, 

combaterea dopajului și a corupției

Sportul dispune de un rol important în viața cetățenilor Republicii Moldova, deoarece atât sportul amator, cât și cel profesionist nu se 

rezumă doar la abilitățile atletice, realizările sportive și competiții sportive, ci au o contribuție socială, educațională, economică, culturală 

și unificatoare la economia țării per ansamblu. De asemenea, prin dezvoltarea sportului național se contribuie esențial la consolidarea 

relațiilor cu Uniunea Europeană, prin realizarea obiectivelor strategice și a valorilor sociale ale acesteia. Entitățile sportive naționale sunt 

responsabile pentru asigurarea bunei guvernanțe și a integrității în vederea consolidării încrederii cetățenilor în valoarea pozitivă a 

sportului. Mai mult decât atât, buna guvernanță în sportul național este necesară pentru autonomia și autoreglementarea organizațiilor 

sportive. În acest context, aceasta trebuie să asigure respectarea și reglementarea adecvată a domeniului prin intermediul principiilor 

gestionării eficiente, transparente, etice și democratice, diplomației sportive, fair-play-ului, prin guvernanță participativă, prin procese și 

structuri cu participarea părților interesate (Rezoluţia Parlamentului European din 2 februarie 2017 referitoare la o abordare integrată a 

politicii în domeniul sportului: bună guvernanță, accesibilitate și integritate (2016/2143(INI)). Buna guvernanță este indispensabilă pentru 

a face față provocărilor privind sportul și cadrul juridic al Uniunii Europene. Dopajul și corupția în sport, inclusiv și în cadrul organizațiilor 

sportive la nivel european și internațional au creat o imagine inadecvată sportului. Autoritățile publice centrale și locale care supervizează 

sportul național sunt responsabile de elaborarea și aprobarea documentelor de politici cu referire la eradicarea fenomenelor de dopaj și 

corupție din acest domeniu, și nu numai. Plecând de la acest deziderat, apare nevoia urgentă a unor reforme naționale ale organismelor 

și organizațiilor de guvernanță din domeniul sportului, ținând cont de diversitatea structurilor sportive naționale și a relațiilor lor cu 

diferitele țări europene și mondiale. Respectarea și protecția drepturilor omului, cu prioritate a minorilor reprezintă priorități naționale ale 

statului de drept. Sportul și evenimentele sportive dețin un potențial semnificativ de a contribui în mod substanțial la protecția și la 

promovarea drepturilor omului. Garantarea respectării depline a drepturilor omului, precum și încurajarea transparenței și a unui 

comportament responsabil sunt sarcini commune ale federațiilor sportive naționale, ale CNOS, ale statului, dar și ale asociațiilor sportive 

și ale agebților economici care sponsorizează astfel de evenimente. Elaborarea și implementarea Concepției integrate a sportului la nivel 

național centrată pe asigurarea bunei guvernanțe, a protejării minorilor și a combaterii fenomenelor de dopaj și corupție va contribui la 

ajustarea cadrului legal național ce reglemenează domeniul de referință în conformitate cu cel European și la completarea platformei 

legislative electronice.
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Abordări previzionale a sporirii calității 

competențelor în învățământul superior 

agrar în baza parteneriatului  cu mediul 

de afaceri

Rezumatul propunerii de proiect cu tema: „Abordări previzionale a sporirii calității competențelor în învățământul superior agrar în baza 

parteneriatului cu mediul de afaceri” Problema de bază care justifică actualitatea și semnificația propunerii de proiect constă în existența 

neconcordanței între calitatea specialiștilor solicitată de piața muncii și oferită de învățământul superior agrar. Obiectivul general al 

propunerii constă în creșterea calității competențelor în învățământul superior agrar, în domeniul producției vegetale și animale, conform 

cerințelor previzionate ale pieței muncii prin intermediul unei comunicări eficace cu mediul de afaceri. În calitate de obiect al cercetării vor 

servi 7 programe de licență din domeniul general de studii Științe agricole, domeniul de formare profesională Producţia vegetală și 

animală din oferta educațională a Universității Agrare de Stat din Moldova: Agronomie, Selecţia şi genetica culturilor agricole, 

Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Protecţia plantelor, Zootehnie, Siguranţa produselor agroalimentare. Activitățile de bază preconizate 

vor fi axate pe abordarea inovativă a unei serii de aspecte, după cum urmează: - aplicarea procedurilor specifice ale metodei STED 

(Skills for Trade and Economic Diversification) promovată activ de Oficiul Internațional al Muncii în vederea previzionării necesarului de 

competențe pe un orizont mediu și lung de timp prin corelarea necesităților declarate de reprezentanții mediului de afaceri cu tendințele 

identificate în evoluția sectorului aferent programelor de studii superioare investigate; - modernizarea programelor de învățământ 

superior abordate nu doar reieșind din necesitățile curente ale sectorului, dar fiind axată pe competențele previzionate pe un orizont 

mediu și lung de timp, astfel creând premisa pentru educarea unor specialiști apți să aducă schimbarea și să promoveze performanța în 

domeniul de activitate; - organizarea la un nivel calitativ nou a activităților de cercetare și inovare prin crearea a două incubatoare de 

cercetare și inovare (distinct în producția vegetală și producția animală) care vor reuni eforturile și interesele studenților și 

reprezentanților mediului de afaceri și vor permite de a forma competențe de cercetare și inovare adecvate pentru o viitoare activitate 

profesională de succes; - raționalizarea procesului de comunicare cu angajatorii prin transformarea acestora în participanți stabili, 

motivați, ai procesului educațional; consolidarea culturii comunicării cu beneficiarii externi ca componentă indispensabilă a culturii 

academice. Rezultatele cercetării se vor regăsi în cel puțin șapte articole științifice prezentate în cadrul unor reuniuni științifice și 

publicate, prin care se vor promova instrumentele utilizate, precum și rezultatele obținute; o monografie colectivă cu tema: „Aplicarea 

metodologiei STED în vederea armonizării performanței învățământului superior agrar la necesitățile pieței muncii. Cazul Republicii 

Moldova”; planuri de învățământ și/sau curriculum-uri modificate pentru toate programele investigate; Regulamentul de organizare și 

funcționare a incubatorului de cercetare și inovare în UASM; Recomandări metodice cu privire la crearea și monitorizarea incubatoarelor 

de cercetare și inovare; Ghidul de organizare a incubatorului de cercetare în învățământul universitar; produse inovaționale obținute prin 

eforturi comune ale studenților și reprezentanților mediului de afaceri în cadrul incubatoarelor de cercetare. De rezultatele pe termen 

mediu și lung ale proiectului vor putea beneficia angajatorii absolvenților programelor vizate prin obținerea unor specialiști cu competențe 

profesionale și transversale îmbunătățite. Implicit, se preconizează creșterea ratei de angajare a absolvenților conform calificării obținute 

ca urmare a creșterii calității pregătirii acestora și conformării competențelor obținute la necesitatea sectoarelor. Bugetul total al 

proiectului constituie 1255,92 mii lei, suma anuală fiind de 313,98 mii lei. Alocațiile din mijloace bugetare se preconizează, pentru toată 

perioada, în sumă de 1168,72 mii lei, suma anuală fiind de 292,18 mii lei.
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Configurarea businessului inovațional în 

contextul concurenței regionale

Necesitatea proiectului este dictată de schimbările majore ce intervin în structura businessului contemporan. Precum și din nivelul redus 

al IMM inovative pe piața autohtonă. Tematica acestui proiect este în concordanță cu prioritățile țârii indicate în Strategia de inovare al 

Republicii Moldova, precum și cu directivele Uniunii Europene, de a constitui o economie modernă, durabilă, favorabilă incluziunii. Scopul 

principal al proiectului fiind identificarea direcțiilor precum și structurii businessului inovațional autohton în condițiile concurenții regionale. 

Obiectivele generale ale proiectului fiind: - Analiza tendințelor in businessul inovațional la nivel european al: modelelor, formelor, 

instrumentelor de aplicare; - Determinarea potențialului Republicii Moldova în dezvoltarea modelelor de business inovativ; - Stabilirea 

direcțiilor de inovare al țării in condițiile concurenții regionale, determinarea capacității de absorbție al outputurilor inovaționale; - Crearea 

unui suport metodologic, pentru startup-rile inovative; - Promovarea inovărei în cadrul IMM existente. - Determinarea corelărei între 

cererea și ofertă de capital uman antrenat în businessul inovațional; În urma realizărei proiectului dat, ne propunem să identificăm 

domeniile de dezvoltare al businessului inovațional, de a determina nișa regională al țării, de a da propuneri la noi specializări, necesare 

pentru specialiștii care vor fi antrenați în businessul inovațional: ca finteh, e-commmerce, modele circulare de business. Propuneri de 

constituire al unui ecosistem inovațional, precum și posibilitatea încadrării businessului inovațional autohton în lanțurile regionale 

inovaționale. Rezultatele vor fi formulate sub formă de recomandări, propuneri către ODIMM, Ministerul Economiei, Agenției de Transfer 

tehnologic, precum și pentru Ministerul Educației Culturii și Cercetării. Rezultatele cercetării vor fi discutate în cadrul conferințelor, 

meselor rotunde, diseminate în publicații la nivel european, in reviste recunoscute, în politici,strategii, regulamente la nivel republican, 

precum și în planurile de oferte educaționale, pentru a dezvolta o noua generație de specialiști creativi, abili de a se încadra în economia 

bazată pe inovație. Echipa de cercetare este compusă din 10 cercetători, cu experiență în domeniu, de la diverse specializări 

economice. În urma realizărei cercetării se vor crea parteneriate între IMM și ASEM, colaborări cu diverse centre de cercetare din 

Europa, bănci de talie regională ca Banca Transilvania Romania, fiind lider în stabilirea parteriatelor cu IMM inovative, Institutul de control 

intern București, precum și oferirea de produse financiare inovative
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Patrimoniul muzeal și memoria istorică: 

cercetare, interpretare, prezentare

Patrimoniul cultural este un factor important al identităţii, un element esenţial al dezvoltării social-economice, o sursă de cunoaştere şi de 

creaţie. Convenţia FARO (2005), prezintă patrimoniul drept „resursă a dezvoltării umane, mijloc de intensificare a diversităţii culturale şi a 

promovării dialogului intercultural, model de dezvoltare socială şi economică bazat pe principiile utilizării durabile a resurselor”. Strategia 

patrimoniului cultural european pentru secolul XXI defineşte rolul patrimoniului cultural în viaţa societăţii punând accent pe identificarea şi 

cercetarea patrimoniului în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii cetăţeanului european. Instituţia muzeală, începând cu secolul al XIX-lea 

conservează, păstrează memoria istorică şi pune la dispoziţia publicului bunurile culturale de patrimoniu. În societatea contemporană 

este importantă problema păstrării valorilor care asigură autoidentificarea şi continuitatea în dezvoltarea societăţii şi a personalităţii. 

Trecerea de la declaraţiile anterioare de utilizare a patrimoniului la valorificare – este tendinţa dezvoltării socio-culturale contemporane. 

Nivelul de valorificare a patrimoniului determină şi nivelul de dezvoltare a societăţii. Instituţia muzeală îşi îndreaptă atenţia spre 

valorificare pentru satisfacerea solicitărilor societăţii contemporane Aceasta se datorează importanţei factorilor socio-culturali ca pârghii 

principale ale dezvoltării socio-economice durabile. Reevaluarea importanţei ştiinţifice, culturale a patrimoniului, impune îndreptarea 

atenţiei către domenii vizate mai puţin anterior, precum cercetarea şi valorificarea unor colecţii de bunuri muzeale, rolul lor în dezvoltarea 

unei societăţi durabile, utilizându-le ca resursă culturală, economică şi politică. Identificarea unor colecţii de patrimoniu şi valorificarea lor 

prin cercetare, interpretare şi prezentare este şi tema proiectului, nostru, proiect care îşi propune câteva direcţii importante de cercetare: - 

 analiza, sistematizarea şi valorificarea ştiinţifică a colecţiilor arheologice din diferite perioade istorice și aparținând unor complexe 

culturale deosebite cronologic și geografic, - documentarea, cercetarea şi valorificarea ştiinţifică a fondurilor de bunuri muzeale: colecţia 

de documente şi fotografii; fondurile nominale ale unor personalităţi marcante ale vieţii social-politice şi culturale ale Basarabiei (sec.XIX-

1940); - analiza/teoretizarea procesului de muzeificare a moştenirii culturale ca modalitate de valorificare a patrimoniului cultural; - 

interpretarea patrimoniului în scop ştiinţific, didactic, educativ, etc. Realizarea proiectului va contribui la sistematizarea ştiinţifică a 

colecţiilor muzeale, valorificarea lor ştiinţifică şi publică, promovarea moştenirii culturale naţionale în ţară şi peste hotare, creşterea 

responsabilităţii individuale şi colective faţă de protejarea patrimoniului cultural, conştientizarea valorilor transmise de patrimoniul muzeal, 

va conduce la explorarea patrimoniului ca sursă de cunoaştere, inspiraţie şi creativitate. Când vorbim despre patrimoniu, valoarea este 

atributul determinant şi stă la baza deciziilor legate de valorificarea patrimoniului privind păstrarea memoriei istorice. Diseminarea 

rezultatelor proiectului va contribui la crearea unei societăţi formate din consumatori conştienţi, educaţi şi informaţi asupra valorii 

culturale a patrimoniului, ce rezultă din cumulul unui complex de valori de ordin estetic, spiritual, social, istoric, simbolic.
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Adaptarea sistemului de educație – 

cercetare cu profil agrar din Republica 

Moldova la condițiile societății 

contemporane

Republica Moldova este țara cu cea mai mare cotă a populației rurale din Europa de Est. În pofida acestui fapt, rata șomajului la sate 

este de aproape două treimi din populație. Din cauza scăderii posibilităților de angajare în mediu rural, are loc un proces masiv de 

depopulare a satelor, în special de persoanele tinere şi cele cu studii. Pe de altă parte, sistemul de cercetare-inovare, care trebuie să 

constituie un pilon de sprijin producătorilor agricoli, se confruntă și el cu probleme majore și nu își îndeplinește menirea. Condițiile 

precare în care se află sistemul de educație-cercetare cu profil agrar, caracterizat prin îmbătrânirea cadrelor didactice și științifice, 

reducerea numărului de studenți sub nivelul critic, neatractivitatea științei și educației pentru tânăra generație, legătura slabă dintre 

educație, știință și producere, dar și ineficiența activității instituționale reprezintă un pericol major pentru dezvoltarea durabilă a spațiului 

rural în contextul tendințelor de integrare în Uniunea Europeană. Prin urmare, organizarea unor cercetări detaliate a dezvoltării spațiului 

rural din Republica Moldova prin adaptarea sistemului de educație cercetare cu profil agrar la necesitățile comunităților rurale este mai 

mult decât necesară. Prin urmare, proiectul în cauză are ca scop realizarea unui studiu detaliat cu privire la perspectivele dezvoltării 

instituțiilor de educație-cercetare cu profil agrar din Republica Moldova, luând în calcul oportunitățile asocierii la Uniunea Europeană, dar 

şi faptul că dezvoltarea rurală constituie cel de-al doilea pilon al Politicilor Agrare Comune şi un obiectiv important al Politicilor Regionale 

ale Uniunii Europene. La baza problematicii în cauză stau punctele slabe şi amenințările dezvoltării rurale identificate şi reflectate în 

cadrul Strategiei de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural din Moldova pentru anii 2014-2020. În vederea soluționării problemelor 

majore existente se propun câteva direcții principale de cercetare: - Sporirea performanței instituțiilor din sistemul de educație cercetare 

cu profil agrar; - Analiza potențialului uman din cadrul instituțiilor de profil a sistemului de educație-cercetare și identificarea unor soluții 

care ar spori calitatea personalului științifico-didactic și ar reduce gradul de îmbătrânire a acestuia; - Sporirea eficienței managementului 

sistemului de educație-cercetare și identificarea noilor căi de optimizare a costurilor și surse de venit; - Sporirea calității studiilor prin 

alinierea standardelor educaționale la cele existente în Uniunea Europeană. Cercetările urmează a fi efectuate prin analiza datelor 

statistice oficiale, datelor primare din organizațiile investigate, dar şi cele obținute în cadrul studiilor de teren. Rezultatele cercetărilor 

efectuate vor fi prezentate în reviste specializate, inclusiv ISI, dar şi în cadrul conferințelor internaționale şi naționale şi a unor mese 

rotunde cu participarea factorilor de decizii în domeniu. Informația colectată în cadrul proiectului va fi sintetizată şi prezentată sub forma 

unei monografii.
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Fundamentarea paradigmei de 

profesionalizare a cadrelor didactice în 

contextul provocărilor societale

Edificarea unei societăți democratice bazate pe cunoaștere și economia de piață reclamă competențe și performanțe în educație, în 

primul rând, din partea cadrelor didactice care au menirea să pregătească tineretul studios într-o nouă perspectivă a vieții, acesta

fiind în final apt pentru împlinirea personală, cetățenie activă, incluziune socială, angajare în câmpul muncii. Noile concepte esențiale în 

activitatea cadrelor didactice („educaţia centrată pe copil”, „învăţarea prin descoperire”, „formare/dezvoltare de competențe”, „didactica 

axată pe competențe/pedagogia competențelor”, „performanța școlară și performanța socială”, standarde educaționale”, „inteligenţa 

artificială”, „învățare e-learning”, „parteneriat educaţional”) etc., imprimă actului educațional noua conotație - nevoia de profesionalizare a 

cadrelor didactice în procesul de formare inițială și continuă concepută. Alternativele de formare cunoscute („tehnicistă” și „personalistă” 

bazată pe aptitudini) nu mai satisfac noile realități, iar cea inițiată bazată pe competențe se implementează prea lent și neunivoc, în lipsa 

unui cadru conceptual-metodologic-praxiologic veritabil. Or, profesionalizarea impune o redefinire radicală a esenței competențelor ce se 

află la baza unei practici eficace și o altfel de abordare a traseului de profesionalizare din perspectiva pedagogiei competențelor, 

asigurării condițiilor psihopedagogice în contextul provocărilor societale. Acestea vizează o modificare de fond a profilului socio-psiho-

profesional al cadrului didactic care în prezent satisface în măsură insuficientă profilul structural, conceptual, praxiologic al său. 

Elaborarea unei paradigme de profesionalizare a cadrelor didactice adecvată provocărilor socio-educaționale moderne va contribui la 

eliminarea empirismului în activitatea didactică, la formarea de competențe pedagogice și socio-culturale necesare aplicării inevitabile a 

schimbărilor, depășirea barierelor provocate de tehnologiile digitale avansate, criza valorilor în societate, ale statutului social și rolurilor 

profesorului și ale elevilor etc. Viziunea de ansamblu condiționată de nevoile educaționale, societale și practica dezvoltării profesionale a 

cadrelor didactice pun în valoare ideea cumulativității competențelor profesionale în numeroasele lor manifestări și deschideri de 

integralitate și coexistență funcțională. În această perspectivă se proiectează fiind imperios necesară fundamentarea teleologică și 

validarea metodologică și praxiologică a paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale, deziderat 

ce se încorporează adecvat în prevederile Codului Educației și ale Strategiei „Educația 2020”. Paradigma de profesionalizare stabilește o 

nouă viziune postmodernă a activității cadrului didactic în contextul noului concept de traseu de profesionalizare, corelând domeniile de: 

(1) orientare profesională, (2) formare profesională inițială, (3) formare profesională continuă și (4) formare profesională prin 

aprofundarea nivelului de profesionalism (lifedeep).
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Cooperativitate cuantică între emițători 

(nuclee, atomi, puncte cuantice, 

molecule, biomolecule, metamateriale) și 

aplicarea acesteia în informatică, bio-

fotonică avansată optogenetică

Sunt propuse posibilități noi de cooperare neliniară dintre diferite specii de emițători cuantici la emisia și absorbția fotonilor și fononilor. 

Acest model neliniar de cooperare solicită introducerea unor noi parametri de ordine la tranzițiile de fază induse de tip emisie laser în 

care pătratul intensității de câmp, pătratul polarizării speciilor de emițători în interacțiune, pătratul de spin total și moment magnetic iau 

în considerație caracterul colectiv al componentelor fiecărei specii. Acești noi parametri de ordine capătă amplitudine și fază bine 

determinată și pot fi utilizați în studiul de mai departe a structurii moleculelor (biomoleculelor) în procesul interacțiunii radiației cu 

sistemele de ne echilibru (ce include și țesuturi celulare)[1-4]. Ei stau la baza dezvoltării unor abordări noi pentru tranzițiile de fază în 

mai multe specii de emițători. Posibilitățile de cooperare între emițători vor fi extinse atât pentru efectele colective dintre fotonii 

modurilor de cavitate sau modurilor de lumină ghidată prin fibra optică [5,6], cât și pentru vibrațiile lanțurilor de aminoacizi dintr-o serie 

de proteine cum ar fi rodopsine, microtubuli, hemoglobină [7,8]. Propunerea de proiect unește ca un tot întreg două tipuri de efecte 

cooperative dintre emițători. Primul este legat de sisteme dipol-active de emițătorii cuantici cu nucleele, atomii, moleculele cu 

dimensiuni mai mici decât semi-lungimea de undă a cuantei emise sau absorbite (ca de obicei pentru atomi, nuclee acest parametru 

mic este de ordinul 1/1000) [9]. Al doilea tip de emițători cuantici cuplați pot fi considerați micro-/nano- rezonatoarele, formate din 

elemente optice sub formă de sfere, toruri, fibre, conuri ori alte forme topologice cu dimensiuni geometrice comensurabile cu semi-

lungimile de undă staționară generate în ele. La cuplajul optic aceste elemente pot forma structuri colective sub formă de molecule 

fotonice ori cristale fotonice. Elementele acestor structuri fiind relativ mari comparativ cu emițătorii atomici (moleculari), permit un cuplaj 

de rezonanță optică cu primul grup prin zona câmpului evanescent din apropiere de suprafața fiecăreia din ele [10]. În laborator s-a 

atras o atenție deosebită creșterii acestei suprafețe de contact din zona câmpului evanescent la micșorarea perioadei unei astfel de 

structuri periodice [11-13]. Astfel la rezonanța optică atomii, virușii, bacteriile plasați în zona câmpului apropiat pot fi ușor manipulați 

prin această interfață dintre metamaterial și fiecare radiator (Proiectul NATO SPS, STCU). În proiectul de față se vor propune o 

varietate nouă de molecule fotonice, ce conțin diferite elemente optice în contact, care se deosebesc atât prin dimensiuni cât și prin 

structura lor topologică. Efecte cooperative noi din regiunea zonei câmpului apropiat al acestor structuri la cuplajul optic cu emițătorii 

(atomi, molecule, biomolecule) vor sta la baza multor elaborări și lucrări științifice cu caracter aplicativ. Ele vor corela cu necesitățile 

stringente ale biologiei și medicinii moleculare în care manipularea și dirijarea unor molecule sub acțiunea luminii necesită o descriere 

fizică [14, 15]. În unele situații va fi cercetată anihilarea selectivă a unor substanțe toxice ori patogeni atrași de efectul pensetei optice 

"optical tweezers" propus de laureatul Premiului Nobel în Fizică A. Ashkin [12,16]. O atenție sporită se va acorda suprafețelor de 

contact ale elementelor metamaterialelor cu fluidul contaminat la penetrarea acestuia printre elemente metamaterialului. 

Echipamentele elaborate în laborator vor fi modernizate atât în baza structurilor noi cvasi- periodice de metamateriale compozite, 

formate din bile și fibre de cuarț cu dimensiuni variate, cât și prin utilizarea radiației pulsate laser de ordinul nanosecundelor din 

regiunea spectrală UV-C în combinație cu pulsuri din alt diapazon spectral [17]. Pentru atomii (moleculele) captate în structurile sus 

menționate vor fi discutate efecte noi în care se va lua în considerare aspectul cuantic al emisiilor de fotoni unde inseparabilitatea, 

nedistinguitate între stări și cuante, fidelitatea, discordul cuantic vor deveni proprietăți importante pentru fluxul de cuante scalabil [18]. 

Posibilități noi de excitare, ionizare și emisie colectivă de cuante de către emițători captați în zona câmpului evanescent vor fi 

evidențiate.
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Materiale nanostructurate avansate 

pentru aplicații termoelectrice și senzori

Creșterea continuă a consumului de energie la nivel mondial duce la o creștere a pierderilor de energie datorită emanațiilor de căldură. 

Aceste pierderi pot fi parțial recuperate prin convertarea lor în energie utilă cu ajutorul convertorilor termoelectrici ori pot fi micșorate 

prin optimizarea transportului de căldură în dispozitivele electronice. Pentru soluționarea acestor probleme cercetători științifici sunt în 

căutare permanentă de materiale noi pentru utilizarea energiei termice emanate. Principalul obiectiv al proiectului prezentat este 

căutarea parametrilor optimali ai nanofirelor și a peliculelor subțiri în baza calcogenurilor de Fe, Sn și Bi, cât și a peliculelor amorfe și 

nanocristaline din oxizi metalici în sistemul In-Ga-Sn-O și a nanostructurilor cristalin – amorfe în bază de Si, grafen și nanomateriale 

carbonice pentru aplicații termoelectrice și senzorice. Se planifică elaborarea în baza materialelor cercetate a convertorilor 

termoelectrici miniaturizați, a microrăcitorilor și a diferitor senzori, inclusiv a senzorilor de flux termic și de radiație ultravioletă cu 

sensibilitate înaltă. Este important de a menționa, că utilizarea materialelor, care se deosebesc mult după proprietățile sale, permite de 

a crea aparate, care sunt capabile de a funcționa și în diapazonul temperaturilor criogenice (calcogenurile de Fe, Sn și Bi), cât și în 

domeniul temperaturilor înalte, de până la 1000 C (oxizii metalici). Principala abordare, care va fi utilizată în proiectul dat la 

soluționarea problemelor propuse este ingineria fononică, structurală și compozițională a materialelor elaborate, care va utiliza metode 

numerice moderne de calcul și modelare. În particular, pentru realizarea obiectivelor preconizate ale proiectului: • vor fi elaborate 

soluții tehnologice noi de confectionare a nanofirelor și a peliculelor subțiri în baza calcogenurilor de Fe, Sn și Bi, cât și a peliculelor 

amorfe și nanocristaline din oxizi metalici în sistemul In-Ga-Sn-O; • va fi efectuat studiul experimental – teoretic detaliat a proprietăților 

structurale, electrofizice, fotoelectrice și termoelectrice a acestor materiale nanostructurate și optimizarea complexă a lor; • vor fi 

elaborate modele noi ale transportului fononic în nanostructurile hibride cristalin – amorfe; • va fi studiată posibilitatea de utilizare a 

microconductoarelor Fe(SeTe) în calitate de elemente ale memoriei criogenice și surse de câmp magnetic. Implementarea rezultatelor 

obținute în proiect în micro- și nanoelectronică va permite de a îmbunătăți parametrii funcționali ai dispozitivelor electronice existente, 

cât și de a elabora dispozitive smart principial noi mai ecologice, care ar contribui atât la îmbunătățirea calității vieții, cât și la progresul 

industriei contemporane.

Nica Denis
Universitatea de 

Stat din Moldova
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Dispozitive fotovoltaice cu elemente 

active din noi materiale calcogenice 

obținute prin tehnologii economic 

accesibile

Creșterea rentabilității și minimizarea efectelor negative ale tehnologiilor inovaționale asupra ecologiei, simplificarea metodelor de 

producere și păstrarea unui raport preț-calitate competitiv, sunt doar câteva dintre obiectivele generale ale cercetătorilor și inginerilor 

în contextul evoluției continue a societății. În acest sens, combinarea mai multor materiale semiconductoare în structuri fotovoltaice 

(FV) tandem a devenit o temă actuală și destul de promițătoare în scopul eficientizării sectorului energiei regenerabile [1-3]. Eficiența a 

astfel de structuri este sporită, deoarece în conversia FV participă două joncțiuni cu eficiență optimală în regiunea sa de sensibilitate. 

În cadrul acestui proiect, în calitate de joncțiuni cu banda interzisă (Eg) largă, funcționale în regiunea undelor scurte, vor fi utilizate cele 

în baza straturilor subțiri de tip kesterit, care au atins o eficiență de până la 12,6 % [4] în celule solare cu o singură joncțiune. Astfel de 

materiale sunt reprezentate prin compușii cuaternari cu formula generală Cu(Ag)2AIIBIVX4, unde A=Zn, Cd; ВIV=Si, Ge, Sn și X=S, 

Se, care formează o clasă largă de compuși cu structuri înrudite. Aceștia se caracterizează prin benzi cu tranziții directe, coeficient de 

absorbție înalt (>10^4 cm^-1) și o Eg cu lățimea ajustabilă între 1.0 și 2.5 eV [5-7]. Pe de altă parte, componenta cu Eg de 1.1 eV 

(joncțiunea secundă în tandem) va fi joncțiunea formată prin depunerea pe placheta de siliciu (Si) a stratului subțire de oxid de indiu și 

staniu (ITO). Placheta de siliciu va servi și ca suport a carcasei structurii tandem formate. Pentru aprecierea potențialului utilizării 

energiei solare în țara noastră și studiul influenţei proprietăţilor optice ale atmosferei asupra radiaţiei solare incidente pe suprafaţa 

terestră, va fi utilizată staţiunea terestră pentru efectuarea măsurătorilor radiaţiei solare, care este înzestrată cu cel mai modern 

echipament electronic şi senzori radiometrici. De asemenea, dezvoltarea nanostructurilor în sticle calcogenice și straturi subțiri de 

azopolimeri cu proprietăți specifice de polarizare, precum și a metodelor de micro– și nano– structurizare ale elementelor optice de 

difracție (EOD) în aceste materiale reprezintă o perspectivă promițătoare de a extinde aplicarea lor în așa domenii ca nanotehnologii, 

fotonică și biomedicină. Acestea vor putea fi utilizate în medii de înregistrare și vizualizare optică a imaginilor, în fotonică și pentru 

diferiți senzori. Astfel, scopul principal al acestui proiect constă în obținerea de noi materiale și dezvoltarea unor noi tehnologii 

performante pentru FV și fotonică în beneficiul societății.

Arușanov 
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Materiale noi în baza combinațiilor 

complexe a metalelor cu liganzi 

polifuncționali în calitate de polimeri 

poroși, catalizatori, substanțe biologice 

și compuși nanostructurați

În proiect se preconizează de a elabora procedee/metode optime de sinteză a cca 10-15 noi liganzi conținând atomi donor O, S, N, P și 

cca 40-50 de combinații complexe noi ai metalelor de tranziție 3d și 4f și metalelor de tip s, cu proprietăți de potențiali adsorbanți ai 

moleculelor mici, substanțe fiziologic active, magneți moleculari, catalizatori specifici pentru cataliza eterogenă, materiale 

nanostructurate și înalt poroase. Compușii coordinativi noi sintetizați vor fi caracterizați prin metode adecvate fizice și fizico-chimice de 

analiză (analiza elementală, difracția cu raze -X, IR, RMN, RNG, RES, UV/Vis, magnetochimia, microscopie electronică SEM și TEM, 

termogravimetria, Cromato-masspectrometria, ciclovoltamperometria, studiul proceselor de sorbție etc.). Studiul va da posibilitatea de 

a: clarifica mai substanțial rolul complecșilor în procesele tehnologice și biologice; publica și disemina rezultatele științifice obținute în 

revistele naționale și internaționale; prezenta la diferite foruri științifice rapoarte orale și sub forma de postere; recomanda pentru 

brevetare și implementarea la nivel de la idee la aplicare; perfecta rapoarte intermediare si finale ale rezultatelor obținute. Cercetările 

preconizate sunt direct legate cu direcțiile strategice a activității din sfera științei și inovării a R. Moldova pentru anii 2020-2023 [1].

Lozan Vasile Institutul de Chimie

5 156-PS din 03.01.2020 20.80009.5007.05 MetBFN

Nanoparticule metalice 

biofuncționalizate - obținerea cu ajutorul 

cianobacteriilor și microalgelor

Nanomaterialele și în special nanoparticulele metalice fotoactive au o aplicare largă în diferite domenii, inclusiv în biomedicină în 

calitate de agenți diagnostici și terapeutici datorită proprietăților unice și potențialului enorm de biofuncționalizare a lor (Evans et al., 

2018). Procesul de biofuncționalizare conferă nanoparticulelelor metalice proprietăți utile pentru aplicare în tehnici de diagnostic, 

datorită semnalelor optice puternice și stabile (Vodnic et al., 2018). De asemenea prin procesul de biofuncționalizare se obține 

extinderea domeniilor de aplicații terapeutice datorită noilor proprietăți achiziționate (Miao et al. 2018). O prioritate foarte importantă a 

nanoparticulelor biofuncționalizate constă în nivelul scăzut al toxicității acestora pentru organismele vii comparativ cu nanoparticulele 

nefuncționalizate (Das et al., 2017; Bose et al., 2016). Există multiple comunicări despre diferite tehnici și strategii de 

biofuncționalizare, printre care conjugarea cu acizii nucleici, diferite oligo- și polipeptide de sinteză chimică, ori obținute din diferite 

materiale biologice (Vodnic et al., 2019; Ahmed et al., 2018; Priyadarshni K., 2019; Marslin, 2018; Monti S., 2018; Tomczak et al., 

2008). La pătrunderea nanoparticulelor metalice în interiorul celulelor vii, acestea produc diferite efecte biologice, inclusiv toxice, iar în 

calitate de strategie de diminuare a gradului de toxicitate a lor, celulele modifică suprafața nanoparticulelor prin adiționarea de 

biomolecule, ceea ce constituie esența procesului de biofuncționalizare. Aceste mecanisme sunt caracteristice, inclusiv cianobacteriilor 

și microalgelor. Scopul proiectului constă în obținerea nanoparticulelor biofuncționalizate cu ajutorul acestor obiecte de studiu. 

Problema de cercetare constă în studiul și evidențierea posibilității de dirijare a proceselor naturale de biofuncționalizare a 

nanoparticulelor metalice in vivo în celulele cianobacteriilor și microalgelor și in vitro în sisteme de reacții artificiale, create în baza 

extractelor proteice și glucidice din biomasa cianobacteriilor și microalgelor. În calitate de obiecte de studiu vor fi utilizate tulpinile 

cianobacteriei Arthrospira platensis CNMN-CB-01 și algei roșii Porphyridium cruentum CNM-AR-01. Cercetările vor viza nanoparticule 

nefuncționalizate si/sau funcționalizate cu polimeri sintetici de diferite dimensiuni de Au, Ag, Pt și Cu, care au

numeroase aplicații medicale. Va fi aplicat un set de metode care au drept scop creșterea și monitorizarea evoluției conținutului 

biochimic a tulpinilor de cianobacterii și microalge selectate pentru studiu, precum și de obținere a fracțiilor biologic active din biomasa 

cianobacteriană și microalgală; monitorizarea structurii și proprietăților nanoparticulelor biofuncționalizate; stabilirea toxicității 

nanoparticulelor. Realizarea acestui proiect va asigura acumularea cunoștințelor noi cu referire la: procesul de funcționalizare 

spontană a nanoparticulelor metalice fotoactive în celulele cianobacteriilor și microalgelor; procesul de biofuncționalizare a 

nanoparticulelor metalice în sisteme de reacție modelate în baza componentelor biomasei native de cianobacterii și microalge; la 

structura și proprietățile noilor nanoparticule biofuncționalizate. Vor fi stabilite reperele procedeelor tehnologice de obținere a 

nanoparticulelor metalice biofuncționalizate cu utilizarea cianobacteriilor și microalgelor.

Rudic Valeriu

Institutul de 

Microbiologie și 

Biotehnologie

6 141-PS din 03.01.2020 20.80009.5007.06 IPTPA

Intensificarea proceselor de transfer  și 

procesare în câmpuri electrice, 

electromagnetice, cavitaționale; 

aplicativitatea

Proiectul cuprinde cercetări, analize și generalizări analitice, numerice, de similitudine privind intensificarea proceselor de transfer și 

procesare în câmpuri electrice, electromagnetice, cavitaționale/hidrodinamice, elaborări, soluții tehnice și tehnologice emergente 

(conform profilului IFA și HG 382/2019). Obiectivele prevăd argumentarea perfecționării proceselor în câmpuri de forță privind: 

intensificarea transferului de căldură electroconvectiv și la schimbarea stării de agregare în minicanale la refularea 

electrohidrodinamică (EHD) a agenților de lucru, generarea tensiunii înalte; electroizomerizarea lactozei în lactuloză cu obținerea 

simultană a concentratului proteic mineral cu proprietăți predeterminate, după caz, a acidului lactic din produse lactate secundare; 

electroplasmoliza cu scurgerea liberă a sucului și tratarea cu preparat fermentativ, extragerea cavitațională a substanțelor bioactive, 

deshidratarea materiei prime vegetale; activarea materialelor în câmp electromagnetic, degradarea nano-fotocatalitică a poluanților 

organici la acțiunea luminii solare. Relevanța este motivată de necesitatea intensificării proceselor de transfer și procesare în baza 

fenomenelor electrofizice, electromagnetice, cavitaționale, care se evidențiază prin eficiență înaltă, ușor reglabilă. Rezultatele se vor 

evidenția prin cunoștințe noi, elaborări tehnologice emergente și tehnici de performanță. Cercetările vor asigura generarea 

cunoștințelor, analiza, modelarea proceselor și generalizarea rezultatelor, obținerea formulelor de calcul și optimizare a parametrilor 

proceselor studiate. Rezultatele vor cuprinde legități ale transferului de căldură și masă, caracteristici electrohidrodinamice, parametrii 

proceselor prevăzute , optimizări ale regimurilor de procesare, de obținere și aplicare a nanocompozitului TiO2/diatomit. Va fi 

determinată aplicativitatea rezultatelor, argumentate recomandări, elaborari pentru tehnici moderne și tehnologii emergente.

Bologa Mircea
Institutul de Fizică 

Aplicată



7 142-PS din 03.01.2020 20.80009.5007.07 HYTEQU Tehnologii cuantice hibride avansate

Proiectul dat propune efectuarea unor studii riguroase a posibilelor scheme de interfețe cuantice formate din componente hibride, cum 

ar fi mai multe puncte/gropi cuantice din semiconductori sau supraconductori cu câteva niveluri care interacționează cu micro/nano-

rezonator optici/mecanici și câmpuri electromagnetice externe. O atenție deosebită va fi acordată conversiei fotonilor din domeniul 

vizibil în microunde și detectarea acestora; îmbunătățirii eficienței cuantice a diferitelor procese cuantice ciclice în nano-dispozitive 

folosindu-se legile termodinamicii cuantice; efectelor neliniare în sistemele de oglinzi în vibrație pompate de laseri. Obiectivele 

proiectului sunt aplicații fezabile pentru senzori cuantici ultrasensibili, motoare termice cuantice sau refrigeratoare cuantice, baterii și 

memorii cuantice. Obiectivele propuse vor fi atinse folosind metode analitice din fizică teoretică, cum ar fi tehnica standard a Ecuației 

Master, aplicată sistemelor de emițători cu un număr redus de niveluri energetice distanțate regulat/neregulat, care va fi modificată 

corespunzător pentru a atinge sarcinile specifice e fiecărei din etapele proiectului. Vor fi folosite și metode numerice pentru a studia și 

descrie complexitatea interacțiunilor între mai mulți qubiți mediate de diverși rezonanți optici/mecanici. Rezultatele preconizate sunt 

aplicabile tehnologiilor nanofotonice hibride moderne bazate pe qubiți artificiali cu câteva nivele energetice. Publicarea rezultatelor 

obținute în diferite reviste științifice de înaltă reputație (cum ar fi Physical Review A / B etc.) este presupusă. Echipa executorilor constă 

din 13 cercetători, 4 având vârsta sub 35 de ani, cu o experiență mare în executarea a astfel de proiecte de cercetare în Moldova sau 

în străinătate. Executorii proiectului au deja publicate în ultimii 5 ani mai multe publicații în reviste cu IF pe teme apropiate.

Macovei Mihai
Institutul de Fizică 

Aplicată

8 157-PS din 03.01.2020 20.80009.5007.08 OPTTHERM

Studiul structurilor optoelectronice și a 

dispozitivelor termoelectrice cu eficiență 

înaltă

Progresele recente în elaborarea dispozitivelor optoelectronice bazate pe GaN au inițiat noi investigații referitoare la diferite aspecte 

ale tehnicilor de creștere a cipurilor, precum și de înțelegere teoretică și experimentală a multor proprietăți fundamentale ale acestora. 

Pentru a fi util în aplicații, realizarea laserului nu este suficientă, laserul mai trebuie să posede, de asemenea, și proprietăți care sunt 

atât controlabile, cât și compatibile cu cerințele inginerești ale rețelelor existente. Activitatea propusă în proiect este extrem de 

interdisciplinară, combinând teoria sistemelor dinamice, designul dispozitivelor, precum și propuneri de realizare experimentală și 

aplicativă. Astfel, acest proiect va oferi o bază fără precedent pentru diverse aplicații ale laserelor de tipul GaN de lumină albastră. În 

ultimii ani, solicitanții proiectului, în colaborare cu colegii de la Sharp Corporation din Japonia, au făcut progrese în domeniul laserilor 

semiconductoare de lumină albastră cu gropi cuantice și, prin urmare, este avantajos să continue aceste investigații în Republica 

Moldova pentru lasere cu puncte cuantice. Studiile de bază vor crea o platformă pentru eforturile de proiectare a dispozitivelor cu 

proprietăți și performanțe care sunt atractive pentru aplicații practice în sistemele de BD, display-uri color electro-luminescente, 

imprimante laser, detectoare, surse de comunicații subacvatice și de imagini confocale în biologie și medicină. Ca rezultat al activității 

umane, la momentul actual o cantitate enormă de energie este disipată în mediul înconjurător sub formă de energie termică. O mare 

parte din această energie o constituie căldură de temperaturi joase și medii. În consecință, pe lângă problema economică, nivelul de 

poluare a mediului este în continuă creștere, ca urmare a folosirii intense a surselor energetice neregenerabile. Convertoarele 

termoelectrice sunt dispozitive care permit recuperarea unei cantități de energie termică și transformarea ei directă în energie electrică. 

Actualmente, eficiența dispozitivelor comercializate este joasă, iar prețul ridicat. În cercetările anterioare, noi am demonstrat că anumite 

cristale organice cvasi-unidimensionale (C1D), în particular cristalele de tetrathiotetracene-iodide (TTT2I3) și de 

tetracyanoquinodimenthan (TTT(TCNQ)2) manifestă proprietăți de perspectivă pentru

aplicații termoelectrice, care pot fi optimizate prin tehnici chimice relativ simple. Utilizarea materialelor organice în termoelectricitate 

este un avantaj atât din punct de vedere economic, cât și ecologic. Rezultatele obținute anterior au dat posibilitatea de a pregăti și de a 

câștiga un proiect științific internațional FP7 308768 (2013-2015) împreună cu câteva colective științifice, a două proiecte instituționale 

naționale 11.817.05.13F (2011-2014) și 15.817.02.22F (2015-2019), cât și a unui proiect pentru tineri cercetători 19.80012.02.01F 

(2019). La etapa curentă a apărut necesitatea de a investiga eficiența unui cuplu p – n, construit din cristale de TTT2I3 de tip p și de 

TTT(TCNQ)2 de tip n, în regim de generator termoelectric și a aceluiași cuplu în regim de refrigerator termoelectric. Vor fi elaborate 

recomandări pentru implementarea rezultatelor teoretice în practică. În final menționăm, că rezultatele teoretice preconizate vor fi 

comparabile cu cele ale nivelului internațional în domeniu.

Tronciu Vasile

Universitatea 

Tehnică a 

Moldovei

9 158-PS din 03.01.2020 20.80009.5007.09 TUMnanoSAT

Elaborarea și lansarea seriei de 

nanosateliți cu misiuni de cercetare de 

pe Stația Spațială Internațională, 

monitorizarea, postoperarea lor și 

promovarea tehnologiilor spațiale

Aplicarea tehnologiilor spațiale de cercetare are un rol important în economia țărilor, inclusiv a celor în curs de dezvoltare. Pentru a 

facilita accesul în spațiul cosmic a instituțiilor de cercetare, educaționale dar și a companiilor private a fost adoptat standardul CubeSat. 

Acesta, datorită disponibilității microelectronicii cu putere redusă, oferă posibilitatea de a obține performanțe ridicate la gabarite 

reduse. Prin urmare, obiectivele de cercetare, educaționale, dezvoltarea noilor produse și tehnologii spațiale au tendința să fie 

implementate pe pico/nanosateliți. Centrul Tehnologii Spațiale UTM (CNTS) s-a aliniat acestui standard cu scopul de a crea o serie 

nanosateliți cu o varietate de misiuni educaționale și cercetare spațială. Agenția Aerospațială din Japonia (JAXA) și Oficiul Națiunilor 

Unite pentru Afaceri în Spațiul Exterior (UNOOSA) la runda a IV-a a Programului KiboCUBE, în urma unui concurs, au selectat pentru 

lansarea gratuită de pe Stația Spațială Internațională (ISS) a primului nanosatelit „TUMnanoSAT”, proiectat și elaborat în cadrul CNTS. 

Ţinând cont de nivelul de dezvoltare a electronicii moderne şi dispozitivelor mecatronice, în proiectul dat se propune de rezolvat în 

complexitate un șir de probleme la elaborarea și lansarea seriei de nano-microsateliților ”TUMnanoSAT” cu diverse misiuni, inclusiv 

captare a imaginilor și monitorizarea plantațiilor, inundațiilor, dezastrelor ecologice, aplicând noi submodule satelitare cu performanțe 

sporite, tehnologii, metode şi procedee de orientare şi stabilizare a obiectelor spațiale, comprimarea, codificarea şi transmiterea datele 

în timp real. Unificarea componentelor/subsistemelor satelitare, eficientizarea proiectării și elaborării lor sunt chei de soluționare a 

acestor probleme.

Bostan Viorel

Universitatea 

Tehnică a 

Moldovei
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148/1-PS din 03.01.2020

Partener USMF:

148/2-PS din 03.01.2020

20.80009.5007.10 INOVMED

Produse noi, inovative cu performanțe 

remarcabile în medicina 

(biofarmaceutica). Elucidarea 

mecanismelor moleculare și celulare ale 

acțiunii acestor produse noi și 

argumentarea folosirii lor la 

eficientizarea tratamentului unor patologii

Maladiile multifactoriale (MMF), cum ar fi neoformațiunile tumorale, ateroscleroza, procesele inflamatorii cronice, etc., continuă să 

rămână în atenţia specialiştilor din republică din cauza incidenţei lor tot mai mari şi a mortalităţii ridicate, cauzată de imperfecţiunea 

mijloacelor terapeutice propuse de medicina modernă. Multe remedii farmaceutice (RF) provoacă efecte secundare severe datorită 

efectelor lor citotoxice asupra celulelor normale, prin urmare, dezvoltarea noilor RF este foarte importantă pentru farmacoterapia 

contemporană. De aceea, problema elaborării, evidenţierii şi selectării unor produse inovative noi care ar putea fi folosite pentru 

profilaxia şi tratamentul MMF, în special, cancerul, cu eficienţă înaltă şi efecte toxice minimale rămâne un subiect de mare actualitate şi 

valoare practică. Scopul studiului constă în cercetarea mecanismelor moleculare şi celulare ale acţiunii unor produse inovative noi şi 

argumentarea utilităţii folosirii lor în prevenţia şi tratamentul unor maladii multifactoriale, în special, celor neoplazice. Pentru realizarea 

scopului indicat au fost stabilite următoarele obiective: - screening-ul şi selectarea celor mai active produse inovative noi prin 

evaluarea viabilităţii celulare şi a potenţialului citotoxic în diverse sisteme celulare-celule tumorale şi celule normale ce se divid rapid; - 

cercetarea influenţei celor mai eficiente produse inovative noi asupra sistemului celular redox-tiolic, balanței prooxidante-antioxidante, 

nivelului moleculelor de comunicare inter-intra-celulare în experienţe in vitro; - evaluarea unor ţinte moleculare ale acţiunii produselor 

inovative noi, elucidarea rolului lor în modularea proliferării şi diferenţierii celulare, angiogenezei şi apoptozei; - studirea parametrilor 

toxicităţii subcronice şi elucidarea influenței produselor inovative noi asupra parametrilor hematologici şi biochimici de bază. Pentru 

prima dată se va efectua un studiu complex, multiplanic, care va permite elucidarea mecanismele moleculare ale acţiunii produselor 

inovative noi şi vor fi propuse pentru prevenţia şi tratamentul unor MMF, remedii noi eficiente, cu efecte toxice minimale. Se vor căuta 

posibilităţi pentru transferul rezultatelor ştiințifice, cunoştințelor către potențialii utilizatori pentru producerea medicamentelor noi: firme 

farmaceutice, reprezentanții mediului de afaceri. Derularea proiectului implică cunoştinţe multidisciplinare de chimie, biochimie, 

biologie moleculară şi medicină şi de aceea echipa de realizare a proiectului include cercetători care acoperă fiecare dintre aceste 

discipline de la Departamentul Chimie a Universității de Stat din Moldova (Laboratorul „Materiale avansate în biofarmaceutică și 

Tehnică”), Institutul de Chimie (Laboratorul de Chimie Bioanorganică), Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie N.Testemițeanu 

(Laboratorul de Biochimie), Institutul National de Oncolgie (Laboratorul de Mamologie) şi Institutul de Neurologie.

Gulea 

Aurelian

Universitatea de 

Stat din Moldova

11 164-PS din 03.01.2020 20.80009.5007.11 FINNAGRO
Nanostructuri și nanomateriale 

funcționale pentru industrie și agricultură 

Scopul proiectului este dezvoltarea materialelor nanostructurate cu potențial înalt de aplicare în industrie pentru soluţionarea 

problemele actuale ale electronicii (spintronica) și ecologizarea industriei și a agriculturii. Necesitatea reducerii consumului de energie 

la nivel global cît și în Moldova stimulează dezvoltarea diverselor tehnologii şi dispozitive de economisire a energiei. Partea 

fundamentală a proectului este dedicată studiului materialelor nanostructurate funcționale, în procesul căruia se va realiza înțelegerea 

profundă și dirijarea cu mecanismele principale care stau la baza conversiei energetice. Primul obiectiv al proiectului este dezvoltarea 

„valvei de spin supraconductoare”, care prezintă o nanostructură multistrat supraconductor-ferromagnet funcțională, destinată 

electronicii supraconductoare non-dissipative, şi respectiv, energetic economică. Următorul obiectiv al proiectului este motivat de 

necesităţile dezvoltatorilor de construcţii în utilizarea ferestrelor energetic eficiente (“smart” windows). Cu scopul îmbunătățirii 

performanței termochromice, se propune o peliculă policristalină nanostructurată quasiperiodică pe bază pe VO2, care va asigura 

amplificarea coeficientului de transmisie a luminii și modularea spectrului solar infraroșu. Al treilea obiectiv important al proiectului este 

elaborarea unui ferment artificial „nanozim”, care posedă o activitate înaltă a proceselor de peroxidază, catalază și oxidază şi care se 

obţine pe baza nanoparticulelor magnetice Fe3O4 dopate cu mangan, nichel, zinc şi cupru. Viteza înaltă a proceselor redox cu 

nanozimi va condiţiona utilizarea lor eficientă la detoxifierea solului și a apei. Realizarea acestui proiect prin abordările propuse va 

soluţiona unele necesităţi nu doar în obţinerea şi selecţionarea materialelor energetic eficiente, dar va avea şi un impact social, 

îmbunătățind mediul ambiant.

Sidorenko 

Anatolie

Institutul de 

Inginerie 

Electronică și 

Nanotehnologii 

„D. Ghițu”

12 149-PS din 03.01.2020 20.80009.5007.12 MULTIDETECT

Materiale și structuri multifuncționale 

pentru detectarea radiațiilor 

electromagnetice

Proiectul este axat pe elaborarea/modificarea tehnologiilor de preparare și cercetarea proprietăților fizice ale materialelor uni-, bi- și tri- 

dimensionale și structuri în baza compușilor II-VI, III-V, III-VI și II-IV-N2 pentru detectarea radiațiilor X, UV, VIS, IR și THz. Cercetările 

sunt direcționate spre: - elaborarea tehnologiei de preparare și cercetarea structurilor multistrat în baza filmelor subțiri ale materialelor 

(As2S3)x(SnSe)1-x, (As4Se3S3)xTe1-x, (As2S3)x(Bi2Se3)1-x și (As2S3)xFe1-x sensibile la radiații X; cercetarea proceselor de difuzie 

a Cu, Ag și In în structurile în baza straturilor subțiri sub acțiunea radiațiilor X; elaborarea și fabricarea dispozitivelor pentru 

înregistrarea imaginilor în raze X în timp real și vizualizarea lor în regiunea VIS a spectrului; - elaborarea design-ului și fabricarea 

detectorilor (mono- și matriciali) multifuncționali pentru domeniul razelor X în baza CdTe, Cd1-xZnxTe, Cd1-xSexTe, Cd1-xZnxTe1-

ySey și elaborarea sistemului de prelucrare a datelor pentru aplicații științifice, industriale și medicale; - studiul influenței proceselor de 

interacțiune a defectelor native și impuritare asupra proceselor electronice și radiative în materialele semiconductoare de tip II-VI 

dopate cu P, As, Sb, Bi și metale de tranziție precum și determinarea modalităților de control a acesteia în cristalele de ZnSe și CdSe, 

în scopul utilizării practice a proprietăților acestor materiale pentru crearea de detectoare scintilatoare; - elaborarea detectorilor UV în 

baza straturilor subțiri de GaN prin Hydride Vapor Phase Epitaxy pe suporturi și structuri eterogene (AlN/Si, AlGaN/AlN/Si, GaAs) cu 

filme intermediare de ZnO și ZnSe și contacte de Ni, Ag, Ti, optimizarea tehnologiilor de preparare și cercetarea proprietăţilor fizice ale 

straturilor şi structurilor; - sinteza și cercetarea nanocompozitelor de tipul Ga2O3/(GaSe, GaS) dopate cu Zn și Bi și a structurilor 

detectoare pentru regiunea UV-I (orbi la radiația solară) și detectorilor flexibili cu bandă largă de sensibilitate în spectrul UV-VIS cu 

constanta de timp de ms; - elaborarea tehnologiei de obținere a straturilor ZnSn(Si)N2 și a heterojoncțiunilor în baza acestora pentru 

detectori VIS-IR și cercetarea proprietăților fizice ale straturilor și a structurii integrale; - elaborarea, cercetarea proceselor fizice și 

modelarea numerică a structurilor CdS/CdSe/CdTe și CdS/Cd1-xSexTe/CdTe pentru detectori în domeniul VIS-IR; - optimizarea 

tehnologiei de epitaxie din fază gazoasă pentru depunerea straturilor componente ale heterostructurilor p-i-n detectoare a radiațiilor în 

VIS în baza InP/(ZnO, TiO2, ZnO, ITO) cu eficiența cuantică externă 75-80% și sensibilitatea absolută 450-550 A/mW; - elaborarea 

design-ului optimal al structurilor cuantice cascadă GaN/AlGaN pentru aplicații THz funcționale la 230- 300K și studiul caracteristicilor 

electrice și optice.

Vatavu Sergiu
Universitatea de 

Stat din Moldova



13 165-PS din 03.01.2020 20.80009.5007.13 OPTCONTR

Metode deterministe și stocastice de 

soluționare ale problemelor de 

optimizare și control

Cercetările în cadrul proiectului sunt legate de elaborarea și argumentarea teoretica a metodelor și algoritmilor numerici de soluționare 

ale problemelor de optimizare și control ale sistemelor deterministe și stocastice pe intervale finite și infinite de timp. Obiectivele 

considerate includ problemele clasice de control optimal discret, problemele Markov decizionale, variantele multicriteriale și de joc ale 

proceselor Markov decizionale, probleme de difuzie și teoria așteptarii și unele clase de probleme ale mecanicii corpului solid și a 

gazelor. Rezultatele principale preconizate pentru a se in proiect se referă la: - aflarea strategiilor optime staționare și nestaționare 

pentru problemele deterministe și stocastice de control optimal discret; - obținerea condițiilor necesare și suficiente de existență a 

soluțiilor în sensul Pareto, Nash și Stackelberg pentru variantele multicriteriale și de joc al problemelor Markov decizionale cu criterii de 

optimalitate a costului mediu per tranziție și costului total cu discont; - aflarea echilibrului Nash staționar și nestaționar pentru jocurile 

poziționale stocastice și jocurile stocastice de tip Shapley; - cercetarea proceselor de difuzie cu viteză finită și aflarea funcțiilor 

caracteristice pentru astfel de procese. - obținerea caracteristicilor de bază pentru modelele teoriei așteptării cu priorități și pentru 

modelele de tip Polling; - cercetarea problemelor mecanicii aplicative, in special a problemelor mecanicii corpului solid și mecanicii 

gazelor in scopul obținerii soluțiilor eficiente. Modelele matematice, metodele și algoritmii considerați se vor utiliza pentru modelarea 

evoluției dezvoltării economice, soluționarea problemelor aplicative ale mecanicii corpului solid și gazelor, problemelor de difuzie și a 

problemelor de servire cu priorități. Rezultate științifice preconizate vor fi publicate și vor fi prezentate la diverse foruri științifice 

prestigioase.

Lozovanu 

Dmitrii

Institutul de 

Matematică și 

Informatică “V. 

Adrunachievici”

14 143-PS din 03.01.2020 20.80009.5007.14 OPTOEL2020

Nanocompozite hibride multifuncționale 

de diferită arhitectură din polimeri și 

semiconductori necristalini pentru 

aplicații în optoelectronică, fotonică și 

biomedicină 

Materialele nanocompozite pe baza de polimeri, cât şi semiconductorii multinari necristalini prezintă un interes deosebit atât din punct 

de vedere al ştiinţei fundamentale, cât şi aplicative, datorită potenţialului de utilizare în domenii de înaltă tehnologie, posibilitătii de 

procesare relativ simplă şi modificare a unităţilor de structură sau a morfologiei, realizate prin tehnici laser, plasmă sau radiaţii. 

Obiectivul general al proiectului constă în generarea de noi cunostinţe si tehnologii privind nanocompozite hibride multifunctionale de 

diferita arhitectura din polimeri si semiconductori necristalini pentru domenii de prioritate în optoelectronica, fotonica si biomedicina. 

Proiectul prevede elaborarea şi sinteza unor materiale nanocompozite avansate şi realizarea de structuri planare multistrat, a 

elementelor difracţionale prin metode holografice sau prin acţiunea fasciculului de electroni, a unor senzori performanţi pe substrat sau 

pe fibră optică nanostructurate pentru mediu şi biomedicină, a elementelor de fotoluminiscenţă şi electoluminescenţă cu randament 

sporit. Proiectul vizeaza inclusiv compuşi coordinativi cu ioni de pământuri rare, bionanocompozite, cât şi nanonocompozite pe bază de 

semiconductori necristalini multifuncţionali. Pentru caracterizarea materialelor şi structurilor studiate vor fi folosite metodele de 

spectroscopie optică (UV-VIS, IR, Raman, fotoluminiscenţă), microscopia AFM, SEM, TEM, difracţia de raze X, etc., vor fi studiate 

fenomenele foto- şi electronoinduse, cât şi fenomenele de transport a sarcinii electrice. Proiectul include si elaborarea de modele 

teoretice, analiza şi interpretarea datelor experimentale obţinute. Se va acorda atenţie studiului şi modelării teoretice a acţiunii 

câmpurilor externe asupra caracteristicilor optice şi cinetice a diverselor nanostructuri şi nanocompozite. Vor fi studiate nanoclastere 

de tip „nucleu-înveliş”, cu aplicaţii în biomedicină, inclusiv biomarkere, cat şi materiale hibride multifuncţionale pentru ingineria celulară. 

Biocompozitele, la care se atribuie complecşii de citocrom c şi cardiolipin, vor fi modelate luând în consideraţie datele experimentale 

ale cineticii reacţiei procesului de pereoxidare a lipidelor. În baza materialelor nanocompozite şi a nanostructurilor obtimute vor fi 

elaborate dispozitive avansate pentru optoelectronică, fotonică şi biomedicină: structuri difracţionale, senzori performanţi pe substrat 

sau pe fibră optică nanostructurate (de exemplu folosind efectul SERS, rezonanţa plasmonică, etc.), elemente de fotoluminiscenţă şi 

electoluminescenţă cu randament sporit.

Iovu Mihail
Institutul de Fizică 

Aplicată
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Implementarea principiilor ingineriei 

cristalelor și cristalografiei cu raze X 

pentru designul și crearea materialelor 

hibride organice/anorganice cu 

proprietăți avansate fizice și biologic 

active funcționale

Proiectul ține de implementarea principiilor ingineriei cristalelor și a cristalografiei cu raze X la designul și crearea materialelor 

cristaline organice/anorganice hibride cu proprietăți fizice avansate și activitate biologică. Materialele metalorganice (MMO) includ 

particule polinucleare și rețele metalorganice cu cavități în structurile lor regulate cu grad mărit de funcționalitate. Aceste materiale sunt 

recunoscute ca flexibile pentru elaborarea designului molecular, iar reprezentanții lor pot fi modificați pentru aplicații speciale: 

dispozitive spintronice moleculare, stocarea energiei (H2, CH4) și separarea gazelor, ca materiale sensibile cu răspunsuri optice sau 

magnetice la includerea moleculelor oaspete. MMO sunt materiale ecologice și economice potențiale pentru captarea gazelor cu efect 

de seră, transformările căldurii aerului condiționat și ca purtători de medicamente, fapt ce devin din ce în ce mai importante pentru 

economia mondială. Compușii supramoleculari (CS) policomponenți sunt ținte atractive pentru designul și reglarea proprietăților prin 

manipularea cu interacțiunile mai fine decât legăturile coordinative, precum legăturile de hidrogen, interacțiunile de tip staking și 

halogen…halogen. O tehnică folosită la modificarea și îmbunătățirea proprietăților fizico-chimice și farmacocinetice ale ingredientelor 

active, bioactive sau farmaceutice, ce includ conceptul de sinton supramolecular, e legată de cocristalizarea entităților bioactive ce 

poate duce la livrarea mai eficientă a acestora. Designul rațional al MMO și CS se bazează pe principiile ingineriei cristalelor, care 

implică conceptul de blocuri de construcție moleculare/supermoleculare, unități de structură secundare și abordarea „nod” și „spacer”, 

modularitate structurală, chimie reticulară, modificare post sintetică, sinton supramolecular. Astfel, compușii liganzilor organici cu ionii 

metalici/clusteri pot duce la formarea MOM multifuncționale topologic similare în care sunt integrate două sau mai multe proprietăți 

fizice/chimice. Reglarea proprietăților luminescente ale materialelor organice avansate poate fi obținută prin coordinarea moleculelor la 

diferiți ioni de metal, ce ar influența modul de agregare a acestora în cristal, ca urmare, cocristalele pot îmbunătăți proprietățile fizico-

chimice ale medicamentelor fără a diminua beneficiile lor terapeutice. Obiectivele proiectului sunt: (i) dezvoltarea protocoalelor pentru 

fabricarea direcționată a MMO și CS de perspectivă, aceștea fiind compuși coordinativi homo- și heterometalici ai metalelor d, f, d-d′, d-

f cu carboxilați, liganzi cu atomii donori O, N, S, derivați ai bazelor Schiff cu proprietăți utile combinate. Diversificarea proprietăților 

MOM se va realiza prin alegerea adecvată a reactanților și prin utilizarea diferitor proceduri sintetice, precum încălzirea 

hidro(solvo)termală și cu microunde, iradieri cu ultrasunet și metode „know-how”; (ii) implementarea difracției razelor X pe 

monocristalele MMO fabricate; (iii) studiul corelației structură- proprietăți utilizând tehnicile disponibile și colaborarea 

națională/internațională; (iv) antrenarea la crearea MMO și CS noi avansate a tinerilor cercetători, studenți și elevi de liceu, folosind 

atelierul științific EUREKA existent în laboratorul MFSS T.Malinowski; (v) pregătirea unor propuneri cu finanțare internaționașă; (vi) 

efectuarea lucrărilor de cercetare pentru a evidenția posibilități de aplicare a rezultatelor obținute în cadrul proiectului.

Kravțov Victor
Institutul de Fizică 

Aplicată
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Fotosensibilizatori pentru aplicații în 

terapia fotodinamică și fotovoltaică

Terapia fotodinamica (PDT) este un domeniu multidisciplinar care implică chimişti, fizicieni, biologi, ingineri şi medici. PDT este un 

tratament non-invaziv a tesuturilor maligne cancerigene utilizate în practica clinică deja mai mult de 30 de ani. PDT este înţeles ca 

metoda de activare locală cu lumină vizibilă şi NIR, a unui fotosensibilizator (FS) acumulat în tumoare care în prezenţa oxigenului 

tisular duce la dezvoltarea reacţiei fotochimice de perturbare a celulelor tumorale pentru a forma specii reactive de oxigen (inclusiv 

oxigenul singular) care poate distruge celulele cancerigene [1-5]. În present proiectarea fotosensibilizatorilor aparţine preparatelor pe 

bază de cloruri, porfirine, ftalocianine și complexelor lor cu anticorpi pentru markeri tumorali, nanoparticule, etc [6-12]. Din păcate, FS 

utilizati în prezent în practica clinică au o serie de dezavantaje care limitează utilizarea lor datorită unui set mare de cerinţe greu 

compatibile pentru acestea, cum ar fi: solubilitatea în apă, randament cuantic maxim la speciile active de oxigen, acumulare selectivă 

în tumoare, toxicitate scăzută la întuneric. În prezent, multe studii din întreaga lume sunt în curs de derulare cu scopul de a obţine 

substanţe, pe cât posibil îndeplinind aceste cerinţe. Cautarea de noi metode pentru a controla interactiunile nanomaterialelor cu 

sistemele biologice, reprezintă una dintre provocările recente pentru transpunerea acestor noi tehnologii în terapii [12-17]. De 

asemenea FS proiectați pentru PDT pot fi utilizaţi şi în fotovoltaică. Pentru realizarea unui dispozitiv fotovoltaic organic cu randament 

de conversie înalt este necesară joncţiunea în volum, în care una din aceste componente va fi FS (absorbantul) proiectat pentru PDT, 

iar cealaltă componentă – electrodul transparent. Deaceea, în această propunere se vor aborda restricţiile existente legate de 

disponibilitatea şi costul materialelor cu oxid de înaltă conductivitate şi transparenţa. Recent, autorii propunerii proiectului au 

demonstrat o nouă metodă de creştere a cristalelor ZnO şi ceramicii ZnO, metoda prin reacţii de transport chimice complexe (TRCC). 

Această metodă a făcut posibilă reducerea semnificativă a temperaturilor procesului de obţinere, creşterea semnificativă a ratei de 

creştere a cristalului, a vitezei de sintetizare şi uniformității dopării ceramicii, care ulterior pot fi utilizate în calitate de ţintă pentru 

pulverizarea magnetronică şi creşterea straturilor subţiri de oxid cu compoziţie de

impuritate controlată. A devenit posibilă obţinerea de straturi de ZnO: Ga, activate cu Cl cu rezistivitatea electrică ρ=3E-4 Ω∙cm la o 

temperatură care nu depăşeşte 100 oС [18-20]. Această abordare universală pe baza TRCC va fi utilizată şi la obţinerea altor tipuri de 

oxizi (TiO2, SnO2, In2O3). În următoarea decadă, pe baza unor cristale de oxizi, va fi posibilă crearea diferitor lasere pentru utilizare în 

medicină şi ecologie, iar structurile pe baza oxizilor şi FS autoorganizate vor fi utilizate pe scară largă în fotovoltaică şi fotocataliză. 

Reeșind din cele expuse, propunerea de proiect, MATFOTO are ca scop principal dezvoltarea de noi fotosensibilizatori în soluție 

injectabilă pe baza sistemelor ftalocianină metalică-polimeri, sistemelor ftalocianină metalică- nanoparticule, sistemelor de 

autoasamblare moleculară donor-acceptor care să posede proprietăți fotodinamice îmbunătățite comparativ cu cele ale 

fotosensibilizatorilor comerciali. Al doilea obiectiv va fi destinat implementării metodei (TRCC), în obținerea de materiale oxidice foarte 

ieftine: monocristale, ceramică și straturi subțiri ZnO, In2O3, SnO2 și TiO2 cu o morfologie de suprafață controlată care împreună cu 

FS-ul proiectat pentru PDT se vor utiliza la producerea dispozitivelor fotovoltaice organice ieftine, eficiente, pentru o energie sigură, 

ecologică și eficientă.

Potlog 

Tamara

Universitatea de 

Stat din Moldova
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20.80009.5007.17 HYBRID

Materiale hibride funcționalizate cu 

grupări carboxil pe baza metaboliților 

vegetali cu acțiune contra patogenilor 

umani și agricoli

Actualmente chimia și tehnologia metaboliților vegetali cu masa moleculară mai mică de un kilodalton ocupă unul din locurile principale 

în chimia contemporană. Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea metodelor alternative de înaltă eficienţă pentru construirea 

moleculelor şi materialelor organice ciclice cu heteroatomi de nitrogen și oxigen pe baza metaboliților vegetali pentru confecționarea 

materialelor hibride funcționalizate cu grupările carboxil atât cu acțiune biologică contra virușilor fitopatogeni, virușilor umani, fungilor 

fitopatogeni, cât și cu proprietăți imunostimulatoare cu utilizare în medicină şi agricultură, inclusiv apicultură și viticultură. Baza 

strategiei proiectului o constituie conceptul de bioizomerism conform căruia grupările funcţionale cu parametrii fizico-chimici 

asemănători pot fi interschimbabile, ceea ce poate fi totalmente atribuit metaboliţilor funcţionalizaţi cu grupările carboxil. Pe baza 

conceptului propus vor fi realizate design-ul şi sinteza a unei serii de materiale şi molecule hibride funcționalizate, analiza interacțiunii 

moleculelor obținute cu receptorii țintă prin implicarea modelării moleculare (molecular docking) și modelarea toxicității materialelor față 

de țintele moleculare cu determinarea în paralel a citotoxicității și toxicității lor acute. Ca rezultat va fi efectuată o analiză multilaterală a 

tuturor aspectelor de acțiune fiziologică a materialelor obținute asupra modelelor biologice cercetate. Etapele importante sunt: - 

determinarea lungimii linker-ului între fragmentul natural şi grupare farmacoforă; - obţinerea moleculelor simetrice şi asimetrice cu două 

fragmente de origine naturală în structura lor (acidul dihidroabietenic cu proprietăţi bactericide şi fungicide şi dihidroabietilamină pentru 

care a fost stabilită o citotoxicitate înaltă într-un şir de celule canceroase) legate între ele prin intermediul unor grupări de tip linker de 

lungime şi natura diferită; - construirea sărurilor cuaternare de amoniu pe baza dihidroabietilaminei cu scopul determinării influenţei 

atomului de nitrogen încărcat cu sarcină pozitivă asupra proprietăţilor ţintă, inclusiv asupra solubilităţii; - transformarea selectivă a 

glucozidelor diterpenoide Steviozid şi Rebaudiozid А, cunoscute prin proprietăţile lor antibacteriene, antihiperglicemice, 

antiinflamatoare şi imunomodulatoare, în derivaţii funcţionalizaţi cu grupările carboxil cu păstrarea carcaselor native - 19-О-glucozidică 

şi de carbon (ent-cauranoidă) sau în produsul regrupării Wagner-Meerwein din carcasă ent-caurenică în ent-beiranică a diterpenidului 

izosteviol şi a derivaţilor lui; - construirea hibrizilor moleculari legați prin legăturile de hidrogen cu acizii biologic activi, cum ar fi acidul 

citric și pectinele cu gradul de esterificare redus, ceea ce va permite accesarea oportunităților noi prin combinarea potrivită a cationilor 

și anionilor și ca rezultat modificarea polarității sau capacității de solvatare a sistemului format; - aplicarea condiţiilor alternative de 

construire într-un singur reactor a derivaţilor polifuncţionalizaţi de oxindol pe baza prolinei, hidroxiprolinei, isatinei şi derivaţilor lor 

hibrizi cu acidul dihidroabietinic; În baza studiilor vor fi selectate și elaborate formulări-model noi cu cele mai eficiente proprietăți, 

necesare elaborării formulei optime, tehnologiei de fabricație și controlului calității unor forme farmaceutice industriale create.

Macaev Fliur Institutul de Chimie
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Obținerea de noi materiale micro- și 

nano-structurale prin metode fizico-

chimice și elaborarea tehnologiilor pe 

baza acestora 

Proiectul este orientat spre crearea bazelor ştiinţifice ale tehnologiilor de obţinere şi utilizare a noilor materiale şi acoperirilor micro- şi 

nanostructurate prin metode fizico-chimice (electrochimice, de electrodescărcare și combinate: deformarea plastică severă, pulverizare 

magnetron, ș.a.), inclusiv tehnologiile electrochimice prin electrodescărcare pentru prelucrarea dimensională. Vor fi efectuate lucrări de 

cercetare pentru elaborarea tehnologiei de electrodepunere a acoperirilor nanocristaline pe baza metalelor din grupul fierului cu 

wolframul din electroliţi, care reduc semnificativ impactul negativ asupra mediului înconjurător. Proiectul include de asemenea 

elaborarea bazelor științifice ale tehnologiei de sintetizare a straturilor superficiale nanostructurate la interacțiunea plasmei 

descărcărilor in impuls cu materilele de aliere și suportul (piesă) și, ca rezultat, întocmirea recomandărilor concrete privind elaborarea 

utilajelor tehnologice cu eficiență sporită. Vor fi create bazele ştiinţifice ale tehnologiei de prelucrare electrochimică dimensională a 

pieselor complexe prin impulsuri cu diapazon de microsecundă (inclusiv paletele motoarelor cu turbină) pentru utilizarea la 

întreprinderile din Moldova. O altă direcție a proectului ține de biomateriale sintetice compatibile cu tesutul biologic și funcționalități 

speciale pentru inlocuirea și tratarea tesutului osos. Vor fi elaborate structuri acoperite în bază de oțel medicinal nanostructurat 

supeficial (substrat) și strat dublu hidroxiapatită-biosticlă (HA-BS) (acoperire) cu proprietăți biologice (biocompatibilitate, osteogeneză, 

proprietăți antibacteriale) și mecanice (adeziune, duritate, elasticitate) performante. Aspectul nou al acestor cercetări constă în 

obținerea și utilizarea în calitate de substrat a oțelului de o structură nanocristalină la suprafață, realizată prin metoda deformării 

plastice severe (extrudare), și acoperirea lui cu strat dublu de HA și BS, depuse prin metoda pilverizării magnetron. În rezultat, vor fi 

obținute bio-nano-sisteme acoperite BS/HA/oțel, care vor conține în calitate de strat superficial BS de compoziție boro-magnezio-siloco-

fosfatică, cu dopanți speciali (Ce, Zn, ș.a.), având solubilitate înaltă în mediul fiziologic. Astfel de compoziție va fi benefică pentru 

restabilirea/tratarea țesutului osos din jurul implantului și va preveni apariția infecțiilor post-implantare. Astfel, proiectul presupune 

elaborarea tehnologiilor cu eficienţă înaltă pentru obţinerea acoperirilor durificatoare, anticorozive şi biocompatibile, cu posibilitatea 

comercializării acestora, inclusiv prin integrarea în cadrul clusterului tehnico-ştiinţific Elchim-Moldova (SRL Topaz, Chişinău). Proiectul 

va contribui, la fel, la crearea de noi cunoștințe în domeniul

tehnologiilor de obţinere şi utilizare a noilor materiale şi acoperirilor micro- şi nanostructurate în bază de metale din grupul Fe cu W,

hidroxiapatitiă, biosticlă şi oțel medicinal cu aplicații potențiale în industria constructoare de mașini, microelectronică și implantologie

ortopedică și dentară.

Dicusar 

Alexandr

Institutul de Fizică 

Aplicată
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Noi materiale uni-,bi-, și tridimensionale 

cu proprietăți magnetice, optice și 

dielectrice dirijate pe baza materialelor 

de tranziție

Proiectul este focalizat asupra obținerii, cercetării și modelării materialelor noi bi- și tridimensionale cu proprietăți magnetice, optice și 

dielectrice/semiconductoare dirijate, sintezate în baza metalelor de tranziţie pentru aplicații în spintronică, opto- și nanoelectronică. 

Obiectele de studii sunt următoarele: (i) materialele magnetice polare cu structura spinel lacunară AB4X8 (A=Ga, Al, Ge; B=V, Nb, Ta; 

X=S, Se) cu obiecte spin-vortex de tip skyrmion cu dimensionalitate nanometrică; (ii) compușii polari Me2Mo3O8 (Me=Mn, Fe, Co) cu 

structura hexagonală; (iii) cristalele stratificate, nanolamelele exfoliate și filmele ultrasubțiri bidimensionale (2D) ale dicalcogenizilor 

metalelor de tranziție TX2 (T=Mo, W; X=S, Se), pure, dopate cu metale de tranzitie și intercalate cu molecule de halogeni, precum și 

heterostructurile semiconductoare lamelare de tip van der Waals, formate de nano folii/filme 2D cu compozitie diferita; (iv) sistemele 

moleculare, care manifestă tranziții de spin sub acțiunea externă. Proprietățile monocristalelor perfecte masive (3D) ale compușilor 

magnetici și celor lamelari TX2, nanofoliilor cristaline şi ale heterostructurilor van der Waals obținute vor fi studiate în vederea 

elucidării mecanismelor de formare a stărilor skyrmion, interacțiunilor de schimb magnetic, stărilor electronice fundamentale și ale celor 

excitate, ordonării orbitale și feroelectrice, originei memoriei Mott, excitonilor liberi și legați în nanofoliile 2D, proceselor de recombinare 

a purtătorilor de sarcină și a fenomenelor optice emergente la interfața sistemelor lamelare. Se vor aplica metode avansate de 

cercetare ca magnetometria SQUID, propagarea ultrasunetului în câmpuri magnetice puternice (până la 70T), împrăștierea neutronilor, 

microscopia atomică de forță, spectroscopiile: optică (inclusiv în domeniile IR și THz), magneto-optică, Raman și fotoluminescentă, 

precum și tehnici de caracterizare optic-neliniare. Pentru descrierea proprietăților magnetice și spectroscopice ale materialelor obținute 

pe parcursul derulării proiectului vor fi elaborate modele teoretice generalizate, amplificate cu calcule DFT. La fel vor fi descrise 

proprietățile materialelor cu stări comutabile pe baza clusterilor mono-, tri- și tetranucleari ale metalelor de tranziție, care manifestă 

crossover de spin sau tranziții de spin induse de transfer de sarcină. Aceste modele vor lua în considerație transferul electronic, 

superschimbul, cuplajul vibronic și interacțiunile cooperative. Vor fi elucidate mecanismele de formare a efectelor de comutație. 

Proiectul va uni eforturile experimentatorilor și teoreticienilor, conduși de cercetători notorii în domeniile fizicii solidului și științei 

materialelor (inclusiv nano materialelor), în teoria interacțiunilor magnetice și vibronice, fenomenelor cooperative și calculelor mecanico-

cuantice.

Culiuc Leonid
Institutul de Fizică 

Aplicată
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20.80009.5007.20 NanoMatmBio

Nanoarhitecturi în bază de GaN și 

matrici tridimensionale din materiale 

biologice pentru aplicații în microfluidică 

și inginerie tisulară

Scopul proiectului constă în elaborarea nanostructurilor de diferită dimensionalitate în baza materialului semiconductor GaN și a 

materialelor biologice pentru dezvoltarea de aplicații în microfluidică și ingineria tisulară. Caracterul interdisciplinar al cercetării va fi 

asigurat în baza parteneriatului între Universitatea Tehnică și Universitatea de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”. Centrul Național 

de Studiu și Testare a Materialelor (CNSTM) din cadrul UTM dispune de infrastructura modernă și potențial uman calificat în domeniul 

nanotehnologiilor și științei materialelor, iar Laboratorul de Inginerie Tisulară și Culturi Celulare al USMF are expertiza și infrastructura 

necesară în medicina regenerativă (terapie celulară și inginerie tisulară) ca: obținerea, studiul biocompatibilității și tehnicilor de aplicare 

ale structurilor tridimensionale (3D) naturale și sintetizate pentru restabilirea defectelor țesuturilor și organelor afectate. Aceste două 

echipe au experiența de colaborare în cadrul mai multor proiecte naționale și europene, inclusiv în cadrul proiectului FP7 – Mold-Era. 

Actualmente este în curs de realizare proiectul de training și mobilitate H2020-NanoMedTwin coordonat de CNSTM, în cadrul căruia, în 

următorii doi ani (2020 – 2021), sunt planificate o serie de vizite ale cercetătorilor din echipele de la USMF și UTM către patru instituții 

cu o vastă experiență și o puternică infrastructură de cercetare în domeniul nanotehnologiilor și nanomedicinii din Germania, Suedia, 

Marea Britanie și Italia. Utilizarea acestor resurse de mobilitate, inclusiv prin programul de training a tinerilor cercetători la aceste 

instituții prestigioase din Europa, este un puternic factor adăugător pentru asigurarea realizării cu succes a noilor elaborări propuse. 

Proiectul își propune realizarea unei serii de obiective specifice, precum dezvoltarea micromotoarelor cu autopropulsie în bază de 

microtuburi obținute prin auto-înfășurarea membranelor 2D din GaN; elaborarea structurilor 2D de tip „sandwich” în bază de 

ZnO/GaN/ZnO cu stabilitate chimică sporită și a nanofirelor de GaN funcționalizate cu elemente magnetice pentru a fi utilizate în 

aplicații fotocatalitice, stimularea electrică a celulelor vii și ghidarea lor prin mediile lichide; elaborarea protocoalelor de populare cu 

celule animale (fibroblaste, celule epiteliale, celule osoase, stem, etc.) a nanoarhitecturilor ultraporoase din GaN obținute prin 

decaparea fotoelectrochimică; recelularizarea in vitro a țesuturilor în toată grosimea prin cultivarea celulelor încărcate cu nanoparticule 

magnetice pe țesuturi decelularizate, matrici naturale și sintetizate; testarea potențialului de regenerare a leziunilor țesuturilor moi și 

dure prin utilizarea matricelor 3D neprelucrate/prelucrate cu nanoparticule din metale nobile și materiale cu proprietăți piezoelectrice; 

utilizarea nanoparticulelor la stimularea punctelor biologic active a corpului în tratamentul neuropatiei nervului sciatic și combinarea 

nanoparticulelor cu unele substanțe medicamentoase pentru tratamentul patologiilor rinosinusale; determinarea repartizării 

nanoparticulelor în țesuturile corpului și a modalităților de eliminare a acestora din organism.
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Calcogenuri sticloase cu rețele spațiale 

autoorganizate pentru bioinginerie 

În cadrul prezentului proiect se preconizează studiul minuţios al regiunilor și proceselor de formare a rețelelor spațiale autoorganizate 

în aliajele sticloase din sistemul ternar As – S – Ge, identificarea compozițiilor cu structură autoorganizată, studiul minuțios al structurii 

lor de fază și proprietăților fizice, evidențierea particularităților deosebite cu potențial de aplicare în bio-inginerie. În special se va 

atrage atenția la utilizarea acestor materiale pentru creșterea filmelor subțiri și fabricarea nanocompozitelor, elaborarea şi 

caracterizarea electrică a elementelor supra-rapide de comutare electronica , cu integrarea lor în bio-senzori și traductori chimici 

performanți. Scopul și obiectivele de bază ale acestui proiect este obținerea calcogenizilor cu faze topologice intermediare în care are 

loc fenomenul de formare a rețelelor spațiale autoorganizate, filmelor subțiri, precum și a nanocompozitelor, studiul profund și 

sistematic al influenței compoziției chimice a sticlei de calcogenid, obținută prin trecerea monotonă de la rețea cu structură trigonală la 

cea cu structură tetragonală asupra procesului de formare a rețelelor spațiale autoorganizate, ceea ce va permite conștientizarea 

complexă a mecanismului acestui fenomen unic, precum și utilizarea sa în elaborarea de noi micro dispozitive de comutare electronică, 

membrane nano-metrice ion-selective, senzori chimici super-rapizi etc. Investigaţiile aplicative propuse sunt noi în plan mondial, deşi în 

general, posibilitatea formarii rețelelor auto-organizate în sticlele calcogenice este cunoscută , iar însăși fenomenul este pe larg 

discutat și investigat în literatura ştiinţifică. Metodele utilizate pentru atingerea acestor obiective constau în sinteza de materiale 

calcogenice în sisteme ternare în care ar exista faze intermediare ale structurii cu rețele spațiale auto-organizate ; studiul minuțios al 

structurii de fază, volumului molar, vitezei propagării undelor ultrasonore și absorbției optice, dependent de compoziția chimică și 

numărul mediu de coordinare al atomilor; determinarea constantelor elastice și evidențierea compozițiilor cu rețele spațiale auto - 

organizate; prepararea peliculelor subţiri în stare sticloasă și a nanocompozitelor în baza lor utilizând metode fizice, studiul structural 

prin metode moderne cum ar fi microscopia electronică cu bailag, difracţia razelor X, spectroscopia foto-electronică a razelor X, 

microscopia atomică de forţă; realizarea micro-dispozitivelor cu comutare electronică și studiul minuţios al proceselor de comutare în 

aceste dispozitive, dependent de compoziţia chimică şi structurală a materialului calcogenic, tehnologia de preparare şi condiţiile de 

utilizare; realizarea traductorilor chimici supra-rapizi bazați pe calcogenuri cu rețea spațială autoorganizată , caracterizarea lor la 

interacţiunea cu substanțele toxice ori poluante, destinată posibilității utilizării lor în bioelectronică şi pentru protecţia mediului ambiant.
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20.80009.5007.22 SIISPSS

Sisteme informatice inteligente pentru 

soluționarea problemelor slab 

structurate, procesarea cunoștințelor și 

volumelor mari de date

Utilizarea masivă a tehnologiilor informației și comunicațiilor revoluționează dezvoltarea societății contemporane, contribuie consistent 

la realizarea conceptului de societate digitală. Agenda digitală a Europei propune ca parte a Strategiei „Europa 2020” dinamizarea și 

optimizarea beneficiilor tehnologiilor informației pentru creșterea economică, crearea de noi locuri de muncă, creșterea calității vieții 

cetățenilor. Inițiativa “A Stronger Digital Europe towards 2025” (O Europă digitală mai puternică către 2025) care reunește circa 70 din 

cele mai puternice companii europene și transnaționale, declară în manifestul său că tehnologiile digitale, inovațiile și inteligența 

artificială vor crea o Europă digitală puternică, nefragmentată, care va conduce la dezvoltarea incluziunii digitale, creșterea utilizării 

resurselor “verzi”, inovații, elaborarea politicilor agile, ce vor asigura prosperitatea societății europene și vor situa Europa pe poziție de 

lider în economia globală. Tematica proiectului, care ține de cercetări în domeniul sistemelor informatice inteligente cu aplicații în trei 

domenii sociale: medicină, educație, cultură, se încadrează perfect în acest context. În raport cu aceste domenii, proiectul prevede 

cercetarea și elaborarea sistemelor informatice destinate soluționării unor probleme de ordin științific și social care sunt, de regulă, slab 

structurate, operează cu volume mari de date, depind în mare măsură de viziunea decidentului și necesită o tratare personalizată. 

Această abordare presupune parcurgerea anumitor etape de procesare a cunoștințelor: examinarea, experimentul, conceptualizarea și 

analiza, care vor constitui baza aplicațiilor informatice în domeniile de prezervare a patrimoniului cultural, suport în diagnosticul 

medical, managementul atenuării situațiilor de dezastru cu multiple victime, automatizarea procesului de proiectare și generare a 

contentului digital pentru învățarea asistată de calculator (e-learning). Soluțiile propuse vor ține cont de caracterul fragmentar și 

eterogen al informațiilor, datelor și cunoștințelor în scopul definirii unor structuri standardizate, ce vor facilita interoperabilitatea și 

incorporarea eficientă în sistemele informaționale. În aspectul digitizării patrimoniului cultural accentul va fi pus pe lucrările tipărite în 

limba română cu grafie chirilică, cuprinzând perioada sec. 17-20 și

având drept rezultat atât formatul tipărit cu caractere originale, cât și cel transliterat în grafie latină și adaptat la limbajul modern. Pentru 

prima dată este abordată problema procesării integrate a conținutului de natură diferită (text, grafică, formule, note musicale etc.). 

Platforma universală, elaborarea prototipului căreia este prevăzută în proiect, va constitui un instrumentar destinat unui cerc larg de 

utilizatori, oferindu-le asistență la etapele de preprocesare, recunoaștere, aliniere și postprocesare a tipăriturilor eterogene. Pentru 

procesarea volumelor mari de date se vor utiliza metode bazate pe modele formale de calcul, care asigură procesarea paralelă 

(inclusiv calcul membranar supranumit și P sisteme, rețele Petri, etc). De asemenea, urmărind scopul eficientizării procesării informației 

vor fi soluționate probleme de proiectare și realizare a sistemelor de calcul distribuite, propuse și analizate soluții care vizează 

îmbunătățirea funcționării sistemelor din punct de vedere al adaptării și ajustării mediilor de execuție ținând cont de cerințele specifice 

ale diverselor clase de aplicații.
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Mijloace tehnice competitive pentru 

tehnologii agricole durabile

Scopul lucrării: elaborarea mijoacelor tehnice competitive pentru tehnologii agricole durabile. Activitatea și dezvoltarea: sectorului 

agroalimentar pe de o parte, precum și industriei constructoare de mașini pe de o altă parte, au o importanță strategică pentru 

Republica Moldova, fiind indispensabile, atât în scopul asigurării securității alimentare cât și domeniul exportului de mărfuri. După cum 

arată practica mondială, în condițiile actuale, aceste obiective pot fi atinse doar prin asigurarea competitivității producției date, care la 

rândul ei depinde atât de tehnologia și dotarea tehnică, cât și de concepțiile constructive utilizate. Tendințele dezvoltării agriculturii și 

industriei din ultimele decenii au ca scop atât ridicarea productivității, micșorarea sinecostului, cât și diminuarea impactului ecologic și 

social. Astfel, ridicarea nivelului dotării tehnice presupune atât îmbunătățirea performanțelor tehnico-economice ale mașinilor 

tradiționale, cât și implementarea unor noi tipuri, adecvate noilor tehnologii. În cadrul proiectului propus, se vor efectua cercetări, în 

baza cărora vor fi elaborate: noi mijloace tehnice pentru protecția plantelor cu utilizarea tehnologiilor conservative, precum și mijloace 

tehnice pentru efectuarea lucrărilor de bază și auxiliare în agricultură. Tematica propusă este următoarea: - Elaborarea mașinii de 

stropit autopropulsate pentru tratarea culturilor de câmp; - Cercetarea construcțiilor mașinilor de stropit cu rampă și elaborarea 

elementelor constructive pentru sporirea eficienței și fiabilității lor; - Studiul și elaborarea mașinii de stropit livezi cu ventilare-

pulverizare locală; - Studiul și elaborarea construcției optime a mașinii de stropit cu protecție pneumatică a jetului pulverizat; - 

Elaborarea sistemelor modulare multifuncționale pentru mașinile de stropit; - Elaborarea mașinilor de stropit cu rampă, dotate cu 

sisteme de copiere a reliefului; - Elaborarea manipulatorului detașabil cu capacitate de 0,5 tf purtat pe tractor; - Elaborarea 

manipulatorului staționar cu capacitate de 2,0 tf instalat pe tractor; - Elaborarea estacadei mobile pentru urcarea încărcătoarelor sau 

animalelor în autofurgoane sau camioane; - Studiul și elaborarea atelierelor mobile de asistență tehnică în condiții de câmp; - Studiul și 

elaborarea spălătoriei redislocabile cu apă reciclabilă, destinată tehnicii agricole; - Cercetarea proceselor dinamice aferente lucrului 

mașinilor de stropit; - Elaborarea grupului electrogen atașabil la tractor. - Elaborarea utilajului pentru lucrarea solului între rânduri din 

livezi; - Elaborarea utilajului pentru lucrarea solului în rândurile plantațiilor multianuale; - Elaborarea tocătorului de coarde a viței-de-vie 

în grămezi; - Utilaj pentru producerea înlocuitorului de lapte la creșterea animalelor. Lucrările legate de elaborarea mijloacelor tehnice 

prevăd toate etapele - studiu de prefezabilitate, elaborarea sarcinii tehnice, elaborarea documentaţiei de schiță, confecţionarea, 

cercetarea şi încercarea mostrelor sau machetelor experimentale, precizări și corecții la documentația de construcție, elaborarea 

documentației de exploatare. Aplicarea soluţiilor tehnice argumentate ştiinţific, precum și utilizarea sistemelor electronice de comandă 

și control, va duce la implementarea unor noi mașini performante. Ca rezultat proiectul va contribui la: ridicarea competitivității 

producătorilor autohtoni precum și diminuarea impactului ecologic al activităților agricole, atât prin dotare cu noi mașini eficiente, cât și 

prin valorificarea mai deplină a potențialului celor existente. Atingerea acestor

obietive vor contribui la creșterea nivelului de trai al lucrătorilor din agricultură și industria constructoare de mașini, ceea ce

ar opri exodul forței de muncă calificată spre alte domenii de activitate sau alte țări.

Pasat Igor
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24 160-PS din 03.01.2020 20.80009.5007.24 NUTAȚIE

Majorarea competitivității transmisiilor 

procesionale prin elaborarea și 

valorificarea angrenajului cu contact 

“conform” al dinților și extinderea ariei 

lor de aplicație

Transmisiile mecanice, fiind destinate pentru transformarea mișcării și transmiterea sarcinii, reprezintă o componentă indispensabilă a 

tuturor mașinilor, utilajelor industriale și agricole, roboților, sistemelor de automatizare a proceselor tehnologice etc. În secolul trecut, 

odată la 15-25 de ani [3] la scara mondială, se inventa un tip nou de transmisie mecanică. Astfel, în 1928 (Germania) se inventează 

transmisia SYCLO [11], în 1944 (Rusia) - transmisia armonică cu fricțiune, iar în 1959 (SUA) – varianta ei cu angrenare [4], în 1956 

(Rusia) - transmisia Novicov [6], în 1981 (Republica Moldova) – transmisia precesională (TP) cu angrenare multipară cu bolțuri, iar în 

1989 – varianta dințată, notificate respectiv AB și AD [2]. În prezent, transmisia precesională constituie peste 30 de structuri cinematice 

protejate cu peste 200 de brevete și patente de invenție deținute de colectivul de autori din Republica Moldova, fapt ce denotă 

apartenența și dezvoltarea invenției transmisiilor precesionale ingineriei și științei moldave [1]. Consumatorii de transmisii mecanice 

impun cerințe crescânde privind majorarea eficienței energetice și a capacității lor portante. Este cunoscut că, circa 80% din energia 

produsă la nivel global se transmite către mecanismele de acționare a mașinilor prin intermediul transmisiilor mecanice, atunci 

majorarea randamentului lor mecanic doar cu 1% conduce la economisirea a 0,8% din energia produsă la scară globală [18]. 

Dezvoltarea robotehnicii și a sistemelor mecanice cu restricții de compactitate impun angrenajelor cerințe tot mai dure privind masa și 

gabaritele, calitatea materialului roților dințate, eficiența tehnologică măsurată prin timpul operațiunilor de fabricație, costul de 

producere etc [5]. Aceste cerințe luate în ansamblu conduc la necesitatea diversificării și modernizării angrenajelor dințate AD sub 

aspectul formei contactului dinților, geometriei angrenajului și tehnologiei de fabricație a roților dințate. Cerințele menţionate pot fi 

satisfăcute, în mare parte, de transmisiile precesionale cu un nou concept de angrenaj dințat cu contact concav-concav „conform” [15]. 

Asigurarea competitivității TP cu particularități constructiv-cinematice specifice ale angrenajelor dințate AD cu contact concav-concav 

„conform” necesită cercetări în direcțiile: [1] • dezvoltarea unui nou concept de angrenaj dințat cu contact concav-concav conform cu 

diferență mică a curburilor flancurilor dinților; • elaborarea procedeelor de generare a dinților cu profiluri convex/concav și în arc de 

cerc prin rostogolire-rulare spațială pe mașini cu comandă numerică și a tehnologiilor aditive la imprimante 3D; • crearea platformei 

CAD/CAM/CAE de proiectare, fabricare și cercetare a contactului „conform” a angrenajului precesional și al transmisiilor precesionale 

în ansamblu cu caracteristici funcționale majore. Cercetările preconizate au caracter multidisciplinar complex cu deschidere pronunțată 

către brevetare a invențiilor, inclusiv cuprind toate aspectele necesare fabricării industriale a reductoarelor precesionale și 

mecanismelor de acționare în baza TP cu scopul comercializării lor. Rezultatele preconizate ale cercetărilor se vor exprima în 

elaborarea unor angrenaje dințate AD noi cu angrenări cu dinți drepți și înclinați cu contact concav-concav „conform” al dinților, a 

tehnologiilor noi de generare a dinților cu profiluri convex/concave și în arc de cerc prin rostogolire-rulare spațială și în extinderea ariei 

aplicațiilor [1].
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Sisteme dinamice multivoce, perturbări 

singulare, operatori integrali și structuri 

algebrice neasociative

Proiectul este dedicat studiului sistemelor dinamice de evoluţie guvernate de ecuaţii diferenţiale ordinare sau cu derivate parţiale, de 

ecuaţii integrale, precum şi cercetării unor structuri algebrice. Folosind metodele analizei funcţionale și ale algebrei computaţionale, 

proiectul prevede studiul proprietăţilor asimptotice ale soluțiilor sistemelor dinamice în timp și în raport cu parametri mici, cum ar fi: 

quasiperiodicitatea soluțiilor, structura atractorilor globali, structura varietăților instabile de soluții, structura mulţimilor viabile, 

comportarea soluţiilor problemelor neliniare singular perturbate, rezolvabilitatea ecuaţiilor integrale singulare. De asemenea, folosind 

metodele algebrei moderne vor fi caracterizate clasele grupurilor multiplicative ale quasigrupurilor.
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Modele, algoritmi și tehnologii de 

conducere, optimizare și securizare a 

sistemelor Ciber-Fizice

Ca urmare a evoluţiei știinţei şi tehnologiei în domeniul calculatoarelor, automaticii şi comunicaţiilor, reţelele globale ca „Internet of 

Things” (IoT), „Industrial Internet of Things” (IIoT), „Internet of Services“ (IoS), împreună cu arhitecturile înglobate în interacţiune cu 

procesele fizice au impus în ultimii ani un nou concept cunoscut ca Sisteme Ciber-Fizice (SCF) (engl. Cyber-Physical-Systems) sau 

Sisteme de Sisteme [1]. SCF, ca sisteme cu un potenţial inovativ ridicat, au aplicabilitate în toate domeniile activităţii umane, de la 

automatizarea diverselor procese tehnologice și industriale, sisteme de fabricație și întreprinderi inteligente, reţele energetice 

inteligente (smart grids) la automobile autonome și sisteme integrate de transport, clădiri, oraşe, ingineria sistemelor biomedicale, în 

sectorul de afaceri și de servicii, în ecosisteme, agricultură, educație etc. Sunt colaborative, adaptabile şi caracterizate de 

interoperabilitate pe toate nivelurile de abstractizare (tehnic, arhitectural şi funcţional) [1, 4, 5]. Scopul proiectului constă în dezvoltarea 

de noi tehnologii, modele, metode şi algoritmi inteligenți pentru conducerea și optimizarea sistemelor eterogene complexe, 

eficientizarea dezvoltării fiabilității și valorificării resurselor și securității rețelelor informatice în sistemele ciber-fizice cu aplicații în 

industrie/afaceri/agricultură/educație. Reieșind din scopul proiectului se propune realizarea următoarelor obiective generale: 1. 

Elaborarea și construirea prototipului funcţional al unui regulator automat, încorporat în modele de regulatoare industriale universale 

sau ca regulatoare specializate, realizate pe microprocesoare, care includ proceduri inteligente de autoacordare și adaptare a 

parametrilor dinamici de acord în funcție de modificarea proprietăţilor obiectului de conducere cu menţinerea performanţelor impuse 

pentru conducerea sistemelor complexe eterogene, distribuite la scară largă din domeniile sectorului industrial şi agrar. 2. Dezvoltarea 

de noi modele probabiliste în fiabilitatea sistemelor/rețelelor distribuite, dar și elaborarea unor metode noi de calcul/evaluare a 

fiabilității, metode analitice și numerice de tip Monte-Carlo cu analiza statistică inferențială a datelor simulate. Toate acestea pentru 

identificarea rețelei celei mai fiabile în baza unuia și același set de resurse aflate în compunerea rețelelor. 3. Crearea și valorificarea 

resurselor poligonului PINFOSEC de securitate informatică, inclusiv: crearea unei platforme extensibile și a unor module de 

experimentare/cercetare/dezvoltare a soluțiilor de securitate informatică în suportul necesităților Republicii Moldova (SECIM), 

elaborarea unui sistem de modele de securitate informatică (SIMOSI), cercetarea/dezvoltarea de mijloace de securitate informatică, 

definirea de recomandări de rigoare și crearea unui sit web de informare largă în domeniu. Studiul necesităților pentru instruirea 

personalizată în Republica Moldova și identificarea soluțiilor în tehnologia informației pentru ameliorarea procesului educațional. 

Elaborarea și implementarea unui model inteligent de instruire.
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20.80009.5007.27 RedoxPro

Mecanisme fizico-chimice a proceselor 

redox cu transfer de electroni implicate 

în sistemele vitale, tehnologice și de 

mediu

Reacțiile chimice cu transfer de electroni dintre oxidanți și agenți de reducere stau la baza celor mai importante procese din 

organismele vii și mediul ambiant. Aceste transformări implică abordari complexe și necesită cercetări detaliate despre structura 

electronică, termodinamica, cinetica și cataliza reacțiilor redox. Deși, pînă în present au fost efectuate multiple studii în acest domeniu, 

problema este departe de a fi rezolvată. În special, nu este explorat rolul cuplajului vibronic în formarea barierei de transfer de electroni 

și posibila manipulare al acesteia. Nu toate căile de transformare a substanțelor cu proprietăți reducătoare au fost studiate în mod 

cuprinzător, în particular, cele ale claselor de enodioli, tioli, polifenoli și vitamine. În același context, problema prevenirii efectelor 

negative cauzate de oxidanți, cum ar fi deteriorarea celulelor vii, ADN-ului, proteinelor, lipidelor rămâne încă nesoluționată. Studiul 

propus va contribui la rezolvarea acestora și al altor probleme conexe. În realizarea acestui proiect, Institutul de Chimie, în parteneriat 

cu Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea Tehnică a Moldovei, va efectua studii fundamentale interdisciplinare cu utilizarea 

unei game variate de metode chimice și fizice, ce vor acoperi diverse domenii ale chimiei, în special chimia cuantică, chimia alimentară 

și ecologică, etc. Vor fi efectuate următoarele serii de cercetări: • Studiul teoretic privind mecanismele reacțiilor de transfer de sarcină 

cu utilizarea calculelor cuanto-chimice ale structurii electronice și teoriei vibronice; • Modelarea cineticii și termodinamica reacțiilor 

redox, cercetarea impactului substanțelor reducătoare asupra proceselor de autopurificare a mediului acvatic și oxidarea fotocatalitică 

a poluanților emergenți; • Sinteza și studierea doturilor cuantice de carbon cu proprietăți antioxidante pentru aplicare în biomedicină și 

utilizarea spectroscopiei de rezonanță magnetică nucleară pentru controlul calității produselor alimentare; • Explorarea sinergismului 

acțiunii antioxidanților, studierea oxidării lipidelor și stabilirea interacțiunilor asociative dintre antioxidanți și lactoferină pentru 

proiectarea de noi alimente funcționale și nutraceutice; • Studii

cinetice ale acțiunii antioxidanților asupra activității microorganismelor metanogene în fermentarea anaerobă a sistemelor biochimice. 

Cercetările preconizate vor contribui la acumularea de noi cunoștinţe privind esenţa proceselor de oxido-reducere, dezvăluirea și 

justificarea teoretică a mecanismelor cheie, relevarea unor noi aspecte privind metodele de control a reacțiilor redox, toate acestea 

avînd un interes major pentru viață și sănătate, calitatea produselor alimentare, precum și starea mediului ambiant. Gestionarea 

inteligentă a rezultatelor obținute va stimula elaborarea de produse-ţintă inovative, ceea ce va contribui la dezvoltarea economică a 

ţării. Tot odată acestea vor servi ca bază pentru aplicarea la programele internaționale Horizon2020, Horizon Europa 2027, COST, 

USNSF, NATO. Rezultatele proiectului vor fi discuate la seminare și conferinţe știinţifice, publicate în reviste cu factor de impact, 

încorporate în prelegeri pentru studenți, masteranți și în teze de doctorat, contribuind la ridicarea nivelului de predare și aspiraţie a 

tinerilor cercetători în dezvoltarea carierei științifice.

 Duca 
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Elaborarea noilor materiale 

multifuncționale și tehnologii eficiente 

pentru agricultura, medicină, tehnică și 

sistemul educațional în baza 

complecșilor metalelor “S” și „D” cu 

leganzi polidentați

Elaborarea procedeelor originale de sinteză, inclusiv și celor de condensare templată, pe matricea metalelor tranziționale (3d și 4d) și 

”s” (Ca, Sr, Ba), care vor conduce la obținerea compuşilor coordinativi cu liganzi cu contur deschis și de tip ”coroană” (amine, aldehide, 

cetone, oxime, azometine, dicarbonildiclorpiridine, acizi carboxilici, ș. a.). Dezvoltarea metodelor şi tehnicilor originale de sinteză a 

compuşilor complecşi noi ai metalelor de tip ”s” și ”d” cu nuclearitate și structură diversă în baza agenților de coordinare polifuncționali 

și polidentați, ce conțin în calitate de atomi donori de electroni: azot, oxigen și sulf. Elucidarea compoziţiei, structurii geometrice şi 

electronice ale compuşilor obținuți cu utilizarea metodelor chimice și fizico-chimice de cercetare. Evaluarea activităţii biologice a 

compuşilor obţinuţi: în calitate de stimulatori/inhibitori la cultivarea plantelor de cultură; în procesele de biosinteză a unor substanțe 

biologic active de către micromicete și alge, precum și de inhibare a dezvoltării unor bacterii nepatogene; în calitate de antioxidanți și 

de stimulare a proceselor de formare a componentelor antioxidante de către plantele de cultură și în mediul nutritiv de cultivare a 

microorganismelor. Scoaterea în evidență a proprietăților adsorbante, fotoluminiscente, magnetice ale agenților de coordinare și 

complecșilor noi obținuți. Utilizarea compușilor coordinativi obținuți în scopul identificării de noi soluții inovative de dirijare a activității 

biosintetice la microorganismele implicate în procesele biotehnologice (fungi miceliali, microalge) cu aplicabilitate în producerea de 

componente bioactive multifuncționale (enzime, polizaharide) și transferul cunoștințelor în biotehnologii și bionanotehnologii la fază 

pilot. Cercetările propuse prevăd realizarea proceselor tehnologice performante sustenabile noi și obținerea de bioproduse cu însușiri 

avansate. Un obiectiv important al proiectului constă în atragerea studenților din învățământul superior (ciclul I, II și III) în procesul de 

cercetare și formarea tinerilor specialiști în domeniul chimiei și biologiei prin realizarea tezelor de licență, masterat și doctorat. 

Integrarea cercetării cu instruirea va permite dezvoltarea competențelor de cercetare în context interdisciplinar cu identificarea 

domeniilor de utilizare practică a noilor materiale polifuncționale și a tehnologiilor eficiente.

Realizarea acestui proiect va avea un profund impact asupra conştientizării mecanismelor proceselor de biosinteză la plante de 

cultură, micromicete și alge, la cataliza acestor procese de către compuşii coordinativi. Acest fapt va permite specialiştilor să 

proiecteze şi să asambleze sisteme catalitice active cu proprietăţi utile şi predictibile. Totodată, compuşii coordinativi, ce vor manifesta 

proprietăţi de inhibiţie a activităţii biochimice a micromicetelor vor fi propuşi pentru testări ulterioare în calitate de potențiale preparate 

antifungale.

Bulhac ion Institutul de Chimie
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Sisteme integrate autohtone de tracțiune 

electrică pentru vehicule urbane de 

pasageri

Obiectivul general: Crearea suportului științific pentru elaborarea și fabricarea sistemelor integrate autohtone de tracțiune electrică cu 

eficiență energetică și fiabilitate majorate pentru vehicule urbane de pasageri (VUP). Inovația sistemului de tracțiune se bazează pe 

utilizarea asociată al convertorului static electronic și al motorului asincron cu șase faze. Relevanța: Politicile actuale europene 

stipulează dezvoltarea sistemelor de transport ecologic (reducerea la zero a emisiilor GES până în anul 2050), preponderent cu 

tracțiune electrică. Cu referință la echipamentele cu motoare electrice, politicile europene [1] și naționale [2-3] stabilesc cadrul 

cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic. În acest context, dezvoltarea sistemelor de 

transport electric urban de pasageri cu clasa de eficiență energetică de nivelul IE4 reprezintă o cerință obligatorie, care permite 

promovarea tehnologiilor inovative și creșterea competitivității produselor. În ultimii 5 ani în Chișinău au fost asamblate 120 troleibuze 

cu alimentare de la rețeaua de contact și 45 electrobuze cu mers autonom. Aceste mașini sunt echipate cu convertoare electronice de 

tracțiune autohtone și cu motoare asincrone trifazate produse în Rusia. Compania Informbusiness SRL dezvoltă (cu suportul științific al 

UTM) și produce convertoare electronice de tracțiune pentru troleibuze și tramvaie mai bine de 15 ani [4-8]. Astăzi în spațiul exsovietic 

uzina electromecanică din Pskov este singurul producător de motoare de tracțiune pentru troleibuze, iar această piață este practic 

liberă. Din altă parte uzina Electromaș din Tiraspol dispune de potențialul tehnologic necesar pentru producerea în serie a motoarelor 

asincrone de tracțiune cu puterea 120-200 kW. În aceste condiții, conceperea unui sistem inovativ și performant de tracțiune electrică 

prin integrarea convertorului static și al motorului asincron hexafazate permite crearea unui produs autohton competitiv pentru 

tracțiunea VUP. Pe plan mondial în următorii 10-15 ani se preconizează o dezvoltarea rapidă a transportului urban bazat pe 

electrobuze (troleibuze cu mers autonom de 20-70 km). Față de cele trifazate tradiționale, majorarea numărului de faze ale sistemului 

conduce la creșterea fiabilității, micșorarea curenților și a pierderilor de putere în motor, reducerea pierderilor de comutație și 

simplificarea răcirii convertorului static [9-13]. Metode utilizate: Metode de analiză și sinteză a mașinilor electrice și convertoarelor 

statice de putere speciale, algoritmi de control vectorial ai sistemului de tracțiune, modelarea câmpului magnetic în mașinile electrice, 

simularea sistemelor dinamice complexe, încercări de laborator ale prototipului de motor și convertor hexafazat și al sistemului integrat 

de tracțiune în condiții reale de exploatare a troleibuzului. Rezultate preconizate: Fundamentele teoretice și structuri inovative ale 

sistemelor hexafazate de tracțiune electrică; Sarcină tehnică, metodologia de proiectare și documentația tehnică pentru motoarele 

asincrone şi convertoarele statice de tracțiune hexafazate; Algoritmi avansați de control vectorial al sistemului integrat hexafazat de 

tracțiune; Confecționarea și încercarea prototipului elementelor și al sistemului hexafazat de tracțiune; Producerea în serie de către 

companiile autohtone al sistemului hexafazat de tracțiune electrică.

Nuca Ilie

Universitatea 

Tehnică a 

Moldovei







Direcția 

strategică

Nanotehnologii

Nanotehnologii

Prioritatea V: Competitivitate economică și tehnologii inovative



Materiale, 

tehnologii si 

produse inovative

Materiale, 

tehnologii si 

produse inovative

Materiale, 

tehnologii si 

produse inovative

Materiale, 

tehnologii si 

produse inovative



Materiale, 

tehnologii si 

produse inovative

Materiale, 

tehnologii si 

produse inovative

Materiale, 

tehnologii si 

produse inovative



Materiale, 

tehnologii si 

produse inovative

Materiale, 

tehnologii si 

produse inovative

Materiale, 

tehnologii si 

produse inovative



Materiale, 

tehnologii si 

produse inovative

Materiale, 

tehnologii si 

produse inovative

Materiale, 

tehnologii si 

produse inovative



Materiale, 

tehnologii si 

produse inovative

Materiale, 

tehnologii si 

produse inovative



Materiale, 

tehnologii si 

produse inovative

Materiale, 

tehnologii si 

produse inovative

Nanotehnologii



Materiale, 

tehnologii si 

produse inovative

Tehnologia 

informatiei si 

dezvoltare digitala



Materiale, 

tehnologii si 

produse inovative

Materiale, 

tehnologii si 

produse inovative

Materiale, 

tehnologii si 

produse inovative



Tehnologia 

informatiei si 

dezvoltare digitala

Materiale, 

tehnologii si 

produse inovative

Materiale, 

tehnologii si 

produse inovative



Materiale, 

tehnologii si 

produse inovative


