
 Nr. Instituția Tipul programului Nr. poiectelor Cifrul Titlul Conducător de proiect Avizul Secției Rezultatele proiectului științific

Program de Stat 18.16.06.02.F/PS 

Platforma științifică 

națională pentru 

valorificarea patrimoniului 

cultural al Republicii 

Moldova dr. hab. Ghilaș Victor modest

2 culegere de studii, 1 articol în alte reviste editate în străinătate, 6 articole 

în reviste de categoria B, 1 articol în alte reviste naționale, 9 articole în 

culegeri naționale, 16 teze ale comunicărilor la congrese, conferințe, 

simpozioane, în culegeri internaționale, 3 articole de popularizare a științei, 

12 participări la manifestări științifice naționale/internaționale.

Proiect pentru tineri 

cercetători 18.80012.06.23F 

Terminologia vestimentară 

din Moldova – tradiție și 

inovație dr. Procop Natalia foarte înalt

1 dicționar român-englez, 2 articole în reviste științifice de categoria B, 

indexată în baza de date SCOPUS, 1 articol în alte reviste științifice 

naționale, 1 articol în culere internațională, 2 materiale ale conferințelor 

naționale cu participare internațională, 7 materiale ale conferințelor 

internaționale, 14 participări la conferințe științifice internaționale din 

Republica Moldova, România, Armenia, 2 conferințe naționale cu 

participare internațională, 3 comunicări la conferințe științifice naționale.  

Medalia de bronz în cadrul expoziției internaționale specializate 

INFOINVENT, ediția a XVI-a, secțiunea „Proiecte pentru tineri 

cercetători”, lucrarea Terminologie vestimentară. Dicționat ilustrat român-

englez. Chișinău: Gunivas, 2019. 144 p. ISBN 978-9975-3374-0-3.

Program de Stat 18.16.06.09A/PS 

Contextualitatea culturii 

tradiționale în 

contemporanietate:Hora 

satului în spațiul 

geocultural al Republicii 

Moldova dr. Cocieru Mariana foarte înalt

1 publicaţie multimedia cu documente tip text şi materiale audio-video şi 

foto înregistrate pe suport DVD-ROM Fenomenul etnocultural „Hora 

satului” , 1 articol în culegeri ale conferinţelor internaţionale, 3 articole în 

reviste naţionale, 6 rapoarte publicate/Teze ale comunicărilor la congrese, 

conferinţe, simpozioane, în culegeri internaţionale, 2 rapoarte 

publicate/Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, 

foruri naţionale, 9 publicaţii electronice, 18 comunicări la conferinţe 

ştiinţifice internaţionale, 4 comunicări la conferinţe naţionale cu participare 

internaţională, 18 comunicări la manifestări naţionale.

Proiect pentru tineri 

cercetători 19.80012.06.17F 

Literatura prin prisma 

arhetipologiei dr. Ivanov Nadejda modest

4 capitole în monografii şi culegere naţionale, 1 articol din reviste naţionale 

categoria C, 3 materiale ale conferințelor naționale, 2 comunicări la 

conferințe internaționale, 13 comunicări la conferinţe internaţionale în țară.

Program de Stat 18.08.07.12A/PS

Mănăstiri și schituri-

componență fundamentală 

a Patrimoniului cultural 

material al Republicii 

Moldova dr. Xenofontov Ion modest

1 monografie, 3 capitole în monografii şi culegeri naţionale, 1 articol 

enciclopedic, 1 raport publicat/ teză ale comunicării la congrese, conferinţă, 

simpozion, în culegere naţională, 3 participări la manifestări științifice 

naționale/internaționale.

1

2

3

2Institutul Patrimoniului 

Cultural

Institutul de Filologie 

Română „B. P. Hasdeu”

2

Biblioteca Științifică 

(Institut) „A. Lupan”

2



Proiect pentru tineri 

cercetători 18.80012.06.34F 

Dezvoltarea oftalmologiei 

în RSSM Moldovenească – 

aspecte istorice şimedico-

sociale (1945-1990) dr. Corețchi Ianoș modest

Pentru procesul instructiv de pregătire și perfecționare a cadrelor medicale 

va prezenta o importanță deosebită includerea în curricula la istoria științei 

a informației inedite, referitoare la problemele istorico-sociale ale 

oftalmologiei, obținute în baza documentelor de arhivă puse în premieră în 

circuitul științific în cadrul proiectului. Pe lîngă perfecționarea programului 

de studiu, rezultatele proiectului vor fi utilizate la elaborarea materialelor 

didactice. Pentru cercetătorii științific, doctoranzi, rezidenți și studenți se 

vor pune la dispoziție rezultatele proiectului în calitate de sursă idedită de 

informare, care va fi utilă în elaborarea tezelor de doctorat și articolelor 

științifice. Rezultatele obținute pot fi implementate în elaborarea unei 

monografii conplexe referitoare la istoria oftalmologiei în Republica 

Moldova. Valoarea practică concretă a a rezultatelor proiectului servește o 

sursă consultativă veridică în activitatea nemijlocită a oftalmologilor din 

Republica Moldova.

Proiectul are în vizor dimensiuni analitico-sintetice, presupunând 

aplicabilitate în procesul didactic şi în activitatea ştiinţifică.

Proiect bilateral 18.80013.16.06.04/F

Rețele de asistență și 

solidaritate din perspectiva 

istorică. Istalia și Moldova: 

studiu comparativ dr. Corlăteanu-Granciuc Silviamodest

2 articole din reviste cu factor de impact: 0,01-0,09, 2 articole din alte 

reviste editate în străinătate, 3 articole din reviste naţionale categoria B, 2 

articole în alte reviste naționale, 9 articole în culegeri (naţionale / 

internaţionale), 3 rapoarte publicate/teze ale comunicărilor la congrese, 

conferinţe, simpozioane, în culegeri (naţionale / internaţionale).

Proiect pentru tineri 

cercetători 19.80012.06.10F 

Istoria Moldovei în 

documente de arhivă 

(aspecte politice, sociale, 

culturale și economice, sec. 

XIX-XX) dr. Țurcanu Mihai modest

1 articol în culegere internațională, 8 articole culegeri naţionale, 1 teză a 

comunicării, 2 comunicări la conferințe științifice internaționale, 1 

comunicare la conferință științifică intrâernațională din țară, 9 comunicări la 

conferințe științifie naționalale.

5 Institutul de Cercetări 

Juridice, Politice și 

Sociologice

Proiect bilateral

1

18.80013.16.06.05/F 

Mecanisme de protecție a 

drepturilor minime sociale 

și civile în Republica 

Moldova și Italia (SMSr) dr. hab. Juc Victor modest 2 monografii, 1 articol în revistă națională, 2 articol în culegeri naționale. 

Inițiative comune de 

cercetare-dezvoltare 

STCU 18.80013.0807.06, STCU/6336 

Abordări inovative în 

calcule aplicate și 

dezvoltarea soft-ului pentru 

reglementarea egalității de 

gen pe piața forței de 

muncă dr. Colesnicova Tatiana foarte înalt

2 articole în reviste internaţionale (categoria B+), 5 articole în culegeri 

internaţionale, 4 articole în culegeri naţionale.

Proiect pentru tineri 

cercetători 19.80012.08.11A 

Reintegrarea economică și 

socială a migranților 

reveniți în Republica 

Moldova dr. Ianioglo Alina foarte înalt

1 articol din revistă internațională (fără ISBN), 1 articol în culegere 

naţională (fără ISBN), rapoart publicat/teză a comunicării la congres, 1 

conferinţă, simpozion, în culegere internaţională, 4 comunicări la conferințe 

internaționale.

Proiect pentru tineri 

cercetători 19.80012.08.18A 

Promovarea economiei 

„verzi” și identificarea 

facilităților de finanțare în 

procesul de ecologizare a 

întreprinderilor mici și 

mijlocii din Republica 

Moldova dr. Gribincea Corina foarte înalt

1 monografie naţională, 1 ghid practic, 1 + 1 articole din alte reviste editate 

în străinătate, 1 articol în culegere naţională, 3 + 2 articole în culegeri 

internaţionale, 4 comunicări la manifestări științifice internaționale, 1 

comunicare la manifestări științifice internaționale în țară. Medalia de argint 

în cadrul expoziției internaționale specializate INFOINVENT, ediția a XVI-

a, secțiunea „Proiecte pentru tineri cercetători”.

3

4

6

2Intitutul de Istorie

Biblioteca Științifică 

(Institut) „A. Lupan”

2

3Institutul Național de 

Cercetări Economice



Proiect bilateral 18.80013.5007.01A

Optimizarea 

termodinamică a 

proceselor inovatoare 

elaborate pentru 

valorificarea deșeurilor 

industriale care conțin 

metale prețioase

dr. hab. Povar Igor înalt

1 articol din reviste cu factor de impact 1,0-2,9 (IF: 1.084), 2 articole în alte 

reviste editate în străinătate, 3 articole în culegeri internaţionale, 2 articole 

în culegeri naţionale, 2 teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, 

simpozioane, în culegeri internaţionale, 1 teză a comunicării la conferinţă, 

în culegere naţională, 1 lucrare trimisă spre publicare ce se află în proces de 

expertizare (IF 1.334), 1 participare la manifestare științifică internațională, 

2 participări la manifestări științifice internaționale în țară, 2 participări la 

manifestări științifice naționale cu participare internațională.

Proiect bilateral 18.80013.16.02.02/it

Sinteza terpenoidelor 

guanidinice cu activitate 

biologică relevantă şi 

potenţial terapeutic dr. hab. Ungur Nicon înalt

1 teză a comunicării la conferință internațională. Cerere de Brevet de 

invenție, nr. depozit a 2019 0052, din 21.06.2019, 5 comunicări la 

conferințe științifice internaționale în țară. 

Inițiative comune de 

cercetare-dezvoltare 

STCU 18.80013.5007.01.STCU/6330

Sinteza compușilor 

norlabdanici cu unități 

structurale heterociclice 

biologic activi în baza 

deșeurilor agricole dr. hab. Aculina Arîcu înalt

2 articole în reviste internaţionale (fără ISBN). Brevet de invenție. 4580 C1, 

28.02.2019, MD, BOPI 1/2019.

Proiect pentru tineri 

cercetători 19.80012.50.05A

Valorificarea reziduului de 

piroliză a anvelopelor prin 

obținerea pigmenților și 

suplimentelor
dr. Petuhov Oleg înalt

1 teză a comunicării la conferință internațională, 1 teză a comunicării la 

conferință internațională în țară, a participare la conferință științifică 

internațională, 1 participare la conferință științifică internațională în țară.

Proiect pentru tineri 

cercetători 19.80012.80.07A

Stereoizomerii 

spiro[ciclopropan-

oxindolilor] cu activitatea 

antivirală

dr. Sucman Natalia înalt

1 articol din alte reviste editate în străinătate, 1 articol în culegere 

internaţională, 3 materiale ale conferințelor internaționale, 6 materiale ale 

conferințelor internaționale din țară, 4 comunicări la conferințe științifice 

internaționale, 6 comunicări la conferințe științifice internaționale în țară.

Proiect bilateral 16.80013.16.03.03/it

Materiale anorganice / 

organice hibride noi bazate 

pe ligandul triimidazol 

activ optoelectronic dr.  Fonari Marina foarte înalt

2 articole din reviste cu factor de impact mai mare 3 (IF: 3.698), (IF: 

4.153), 4 materiale ale conferințelor internaționale, 4 materiale ale 

conferințelor internaționale din țară, 4 comunicări la manifestări științifice 

internaționale, 4 comunicări la conferințe științifice internaționale în țară.

Proiect pentru tineri 

cercetători 18.80012.02.10F

Tehnologia de creștere a 

monocristalelor 

supraconductoare pe baza 

calcogenizelor de fier de tip 

Fe1+yTe1-xSex și 

RbFe2Se2-xSx dr. Roman Mariana înalt

1 articol în revistă națională, categoria B (fără ISBN), 2 teze  a comunicării 

la conferință internațională din țară dintre care 1 fără ISBN, 2 comunicări la 

conferințe internaționale din țară. Medalia de argint în cadrul expoziției 

internaționale specializate INFOINVENT, ediția a XVI-a, secțiunea 

„Proiecte pentru tineri cercetători”, poster cu titlul „Tehnologia de creștere 

a monocristalelor supraconductoare pe baza calcogenizelor de fier de tip 

Fe1+yTe1-xSex și RbFe2Se2-x Sx”.

Proiect pentru tineri 

cercetători 18.80012.50.33A 

Diagnoza biomoleculelor 

folosind interacțiunea 

Raman a luminii dr. Țurcan Marina înalt

5 capitole în monografii şi culegeri internaţionale, 8 comunicări la 

conferințe internaționale, 2 comunicări la conferințe internaționale din țară, 

1 participare la Emisiunea «Ştiinţă şi inovare», TVM. Dipomă de merit în 

cadrul Expoziției Euroinvent 2018, perioada 17-18 mai, Iasi, România 

(prezentarea echipamentului). 

9 Institutul de Matematică 

și Informatică

Program de Stat

1

18.50.07.04A/PS

Tehnologii și resurse 

informaționale pentru 

digitizarea patrimoniului 

românesc istorico-literar 

din secolele 17-20 tipărit 

cu alfabetul chirilic dr. hab. Cojocaru Svetlanafoarte înalt

1 monografie naţională, 1 articole din revistă editată în străinătate, 7 teze ale 

comunicărilor conferințelor internaționale, 4 comunicări la conferințe 

științifice internaționale, 4 comunicări la conferințe științifice internaționale 

din țară.

7

8

5Institutul de Chimie

3Institutul de Fizică 

Aplicată



10 Institutul de Inginerie 

Electronică și 

Nanotehnologii „D. 

Ghițu”
Inițiative comune de 

cercetare-dezvoltare 

STCU

1

18.80013.5007.02. STCU/6329

Element de memorie cu 

comutare completă pentru 

spintronică pe baza 

efecturului  de valva de 

spin supraconductoare dr. Zasavitchi Efim înalt

1 articol din reviste cu factor de impact 1,0-2,9, 8 rapoarte publicate/teze 

ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri naţionale 

/ internaţionale, 7 comunicări la manifestări științifice 

naționale/internaționale.

11 Institutul de Energetică

Inițiative comune de 

cercetare-dezvoltare 

STCU

1

18.80013.16.03.03. STCU/6328

Convertoare de putere 

multifuncționale cu metode 

avansate de modulare 

sincronă spațial-vectorială

dr. Olesciuk Valentin foarte înalt

1 capitol în monografe internaţională, 1 articol din reviste internaţionale cu 

impact factor (IF=0.19), 1 articol din revistă internaţională, 8 articole din 

culegeri internaţionale, 1 articol din reviste naţionale categoria A, 3 apoarte 

publicate la congrese, conferinţe, simpozioane internaţionale, 1 rapoart 

publicat la conferinţă naţională cu participare internațională, 6 comunicări 

la conferințe științifice naționale/internaționale.

12 Institutul de Genetică, 

Fiziologie şi Protecție a 

Plantelor

Inițiative comune de 

cercetare-dezvoltare 

STCU

1

18.80013.5107.05. STCU/6378

Elaborarea tehnicii noi de 

evaluare a rezistenței 

tomatelor la fitoplasmă dr. Zamorzaeva-Orleanscaia Irinafoarte înalt

1 articol din revista cu factor de impact (IF: 2.8), 2 teze în Materiale ale 

conferințelor naționale / internaționale, 2 comunicări la manifestări 

științifice internaționale.

13 Institutul de Geologie și 

Seismologie

Proiect pentru tineri 

cercetători

1

16.80012.50.19A

Studiul formațiunilor 

sedimentare de vârstă 

Neogenă de pe Platforma 

Moldovenească dr. Nicoara Igor înalt

1 articol din revistă internațională (Scopus), 2 articole din revistă cu factor 

de impact (IF: 3.79), (IF: 0.79), 1 Raport publicat / Teză a comunicării la 

conferinţă,  în culegeri naţionale / internaţionale.

Proiect pentru tineri 

cercetători 18.80012.50.21A

Evaluarea structurii 

hidrobiocenozelor și 

calității apelor râurilor Răut 

și Bâc dr. Tumanova Daria foarte înalt

2 lucrări didactice, 2 rapoarte publicate/teze ale comunicărilor la congrese, 

conferinţe, simpozioane, în culegeri naţionale / internaţionale, 1 comunicare 

la manifestare științifică internațională.

Proiect pentru tineri 

cercetători 18.80012.80.15A

Identificarea taxonomică, 

detectarea moleculară și 

supravegherea unor noi 

boli, transmise la om și 

animale de insectele 

hematofage din fauna 

Republicii Moldova dr. Șuleșco Tatiana foarte înalt

1 articol din reviste cu factor de impact mai mare 3 (IF: 3,4), 1 articol din 

reviste cu factor de impact 1,0-2,9 (IF: 1,751), 1 articol din reviste cu factor 

de impact 0,1-0,9 (IF = 0,3), 1 articol din alte reviste editate în străinătate, 3 

teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe internaţionale, 2 comunicări 

la manifestări științifice naționale/internaționale.

Proiect pentru tineri 

cercetători 19.80012.02.12F

Diversitatea faunei 

helmintice a amfibienilor 

ecaudați (Amphibia, 

Anura) și rolul acesteia în 

combaterea biologică a 

unor helmintoze la animale dr. Gherasim Elena foarte înalt

3 articole în reviste recenzate naționale, categoria B, 4 articole în culegeri 

internaționale, 1 articol în culegere națională, 4 teze în culegeri 

internaționale, 3 alte publicații. Act de implimentare Procedeu de 

combatere biologică a fasciolozei la rumegătoare din 5 septembrie, 2019.

Program de Stat 18.51.07.08A/PS

Sistem de monitoring al 

calității produselor 

piscicole pentru asigurarea 

securității alimentare în 

Republica Moldova

dr.hab. Zubcov Elena foarte înalt

1 lucrare didactică naţională, 1 articol din reviste cu factor de impact 1,0-

2,9 (IF: 1,544), 2 articole  din reviste cu factor de impact 0,1-0,9 (IF: 0,38), 

(IF: 0,38), 3 articole din reviste internaţionale, 4 articole din reviste 

naţionale, 7 articole în culegeri naţionale / internaţionale, 7 teze ale 

comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri naţionale / 

internaţionale, 16 participări la manifestări științifice internaționale. A fsot 

elaborat 1 brevet.

15 Institutul de Dezvoltare a 

Societății Informaționale

Program de Stat

1

18.50.07.10A/PS

Elaborarea cadrului 

conceptual și metodologic 

pentru e-infrastructura de 

date în sfera CDI din 

Republica Moldova dr. Victor Cernăuțeanu înalt

1 monografie națională, 2 articole în reviste științifice editate în străinătate, 

2 articole în reviste naționale, categoria C, 10 materiale ale conferințelor 

internaționale, 10 comunicări la manifestări științifice naționale, 14 

comunicări la manifestări științifice internaționale.

14 Institutul de Zoologie 4



Proiect pentru tineri 

cercetători 19.80012.51.16A

Caracteristica tulpinilor de 

levuri autohtone izolate din 

centrul vitivinicol ”Trifești” 

pentru obținerea vinurilor 

albe și roșii seci dr. Soldatenco Olga foarte înalt

1+1 teze în materialele conferinței naționale/internaționale,2 participări la 

manifestări științifice naționale/internaționale.

Proiect pentru tineri 

cercetători 18.80012.51.02A

Aprecierea tehnologică a 

diferitor metode de 

corectare a gradului 

alcoolic în vinurile seci dr. Vasiucovici Svetlana foarte înalt

1+1 articole naționale/internaționale, 1 participare la Expoziția 

Internațională Infoinvent-2019.

17 Institutul de Microbiolgie 

și Biotehnologie

Proiect pentru tineri 

cercetători

1

18.80012.51.16A

Validarea testelor 

microbiologice și 

biochimice penru studii de 

nanotoxicologie

dr. Efremova Nadejda foarte înalt

1 articol din revistă cu factor de impact 0,1-0,9, 1 articol din revistă 

naţională categoria B, 5 rapoarte publicate/teze ale comunicărilor la 

congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri naţionale / internaţionale. 2 

Brevete de invenţii: nr. depozit a 2018 0059 din 2018.07.31, 20190066 din 

2019.07.25. 2 participări la expoziții și saloane de inventică.

Program de Stat 18.51.07.01A/PS

Diminuarea contaminării 

materiei prime și 

produselor alimentare cu 

microorganisme patogene

dr. hab. Sturza Rodica înalt

1 monografie; 2 articole cu IF>1,5, (I.F: 1.51), (I.F: 1.85), 8 articole în 

reviste indexate BDI, 13 teze publicate în lucrările conferinţelor ştiinţifice 

internaţionale, 15 comunicări la conferințe științifice 

naționale/internaționale. 11 medalii și premii la saloanele internaționale de 

inventică.

Proiect pentru tineri 

cercetători 19.80012.51.09A

Produse funționale obținute 

prin valorificarea agenților 

naturali de textură și 

carotenoide 

dr. Capcanari Tatiana înalt

1 articol din revistă editată în străinătate, 1 articol din revistă categoria B+, 

4 articole în materialele conferinţelor ştiinţifice internaţionale, 1 articol în 

materialele conferinței naționale, 7 comunicări la conferințe științifice 

naționale/internaționale, 2 participări la expoziții. 1 Brevet de invenţie 

MD1295 din 07.11.19.

Proiect pentru tineri 

cercetători 19.80012.50.14A

Simularea matematică 

computerizată a 

fenomenelor de transfer în 

produse vegetale umede la 

tratarea cu microunde dr. Guțu Marin înalt

3 teze publicate în materialele conferințelor științifice internaționale (fără 

ISBN), 5 participări la manifestări științifice naționale/internaționale. 1 

Brevet de invenție MD 1278 din 2019.03.31.

Proiect pentru tineri 

cercetători 19.80012.50.04A

Efectul funcționalizării cu 

nanopuncte de Pd și PdO2 

a peliculelor de CuO/Cu2O 

pentru senzori de gaze 

explozive și volatile dr. Crețu Vasilii modest

3 teze publicate în materialele conferințelor științifice naționale / 

internaționale, 3 participări la manifestări științifice internaționale.

Proiect pentru tineri 

cercetători 19.80012.50.03A

Elaborarea suprafețelor cu 

grad controlat de 

hidrofobie datorită nano-

microstructurii dr. Braniște Fiodor foarte înalt

1+1 articole din reviste, 5 prezentari la conferințe. 1 Brevete de invenţie nr. 

A20190040.

Proiect pentru tineri 

cercetători 19.80012.02.01F

Investigarea proprietăților 

termoelectrice și optice ale 

materialelor 

nanostructurate și 

sistemelor moleculare
dr. Sanduleac Ionel înalt

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

naţională categoria B, 3 articole în culegeri naţionale / internaţionale, 6 teze 

în materiale ale conferințelor naționale / internaționale, 4 comunicări la 

conferințe internaționale. 

Proiect pentru tineri 

cercetători 18.80012.51.30A

Stabilirea criteriilor de 

transabilitate a vinurilor 

obținute din soiuri de 

struguri autohtone dr. Covaci Ecaterina foarte înalt

2 articole în reviste naţionale categoria B, 2 articole în culegeri 

internaționale, 5 teze ale comunicărilor la conferinţe internaționale, 10 

participări la manifestări științifice naționale/internaționale.

Proiect pentru tineri 

cercetători 18.80012.80.14A

Restabilirea defectelor 

osoase cu grefe 

tridimensionale acelulare dr. Mostovei Andrei înalt

2 teze la congrese ştiinţifice internaţionale, 1 teză la congres științific 

național, 1 comunicare la congres internațional, 1 comunicare la congres 

național, 1 poster la congres internațional.
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Proiect pentru tineri 

cercetători 19.80012.04.06F

Noi proprietăți ale 

medicamentelor autohtone dr. Corețchi Ianoș înalt

1 articol în revistă naţională categoria B+, 2 teze ale comunicărilor la 

congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri naţionale, 1 teză a 

comunicării la congres internaţional, 2 materiale expuse la saloanele de 

invenţii, 5 participări la conferințe științifice naționale/internaționale. 1 

Brevet de invenție 1375 (13) Y, MD. BOPI nr. 10/2019.

Proiect pentru tineri 

cercetători 18.80012.80.09A

Rolul trombofiliei ereditare 

la femei cu complicații 

obstetricale în anamneză dr. Șalaru Virginia înalt

1 articol din alte reviste editate în străinătate, 1 articol din reviste naţionale 

categoria B, 2 materiale ale conferințelor naționale / internaționale, 5 

comunicări la conferințe științifice naționale/internaționale.

Program de Stat 18.80.07.11A/PS

Ingineria tisulară în 

tratamentul miniinvaziv a 

chisturilor osoase benigne 

și necrozelor aseptice dr. hab. Nacu Viorel înalt

1 articol indexat Scopus, 1 articol categoria B, 4 comunicări orale la 

conferințe internaționale și 3 rapoarte publicate la conferințe internaționale. 

A fost obținut premiul Academiei de Științe a Moldovei în domeniul 

medicină „Constantin Țîbîrnă”.

Program de Stat 18.50.07.06A/PS

Warehouse digital de date 

și cunoștințe al bolilor 

hepatice rare, inclusive 

autoimune dr. hab. Țurcanu Svetlanafoarte înalt

2 lucrări publicate, 3 comunicări la conferințe internaționale. Medalia de 

aur în cadrul expoziției internaționale specializate INFOINVENT, ediția a 

XVI-a pentru Depozit inteligent de date cu instrumente informatice pentru 

cuantificarea și evaluarea bolilor hepatice difuze.

Program de Stat 18.16.04.19F/PS

Compatibilitatea derivaților 

izotioureici cu diverse 

preparate cardiovasculare 

dr. Corețchi Ianoș înalt

2 articole din reviste naţionale categoria B, 2 teze ale comunicărilor la 

congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri naţionale, 2 participări la 

conferințe naționale/internaționale, 2 participări la expoziții de invenții, 

unde au fost apreciate cu o medalie de aur, două diplome de excelență și 

două trofee. 1 Brevet de invenție 1374 (13) Y, MD. BOPI nr. 10/2019.

Program de Stat 18.16.04.20F/PS

Proprietățile 

antiiflamatoare și 

antioxidante ale uleiurilor 

vegetale și preparatelor de 

origine entomologică dr. hab. Bacinschi Nicolaeînalt

2 teze ale comunicărilor la congrese internaţionale, 1 comunicare la 

conferință națională.

Program de Stat 18.80.07.17A/PS

Design-ul și sinteza 

chimică a agenților 

moleculari cu proprietăți, 

antimicrobiene și 

antifungice în calitate de 

potențiale medicamente 

autohtone dr. hab. Gulea Aurelian foarte înalt

1 capitol în monografie şi culegere internaţională, 1 articol din revistă cu 

factor de impact 0,1-0,9 (IF: 0,658), 27 rapoarte publicate/teze ale 

comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri naţionale / 

internaţionale, 27 comunicări la manifestări științifice 

naționale/internaționale. 3 Brevete de invenţii: MD 4648. 2019-09-26, MD 

4621. 2019-02-09, MD 4648. 2019-09-19.

Inițiative comune de 

cercetare-dezvoltare 

STCU 18.80013.8007.04. STCU/6377

Elaborarea noilor produse 

pentru inhibiție în sinteza 

endogenă a compușilor 

cancerigeni, formați la 

nitrozarea medicamentelor
dr. hab. Gonța Maria foarte înalt

2 capitole în monografii şi culegeri internaţionale, 1 articol din revistă 

naţională categoria B, 5 articole în culegeri naționale, 11 rapoarte 

publicate/teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în 

culegeri naţionale / internaţionale. 2 Brevete de invenţii: nr. a 2019 0036 

din 2019-04-22, nr. a 2019 0037 din 2019-04-22.

Proiect pentru tineri 

cercetători 18.80012.02.22F

Designul și asamblarea 

moleculară a compușilor 

coordonativi mono-și 

polinucleari ai elementelor 

d cu liganzi polidentați dr. Palamarciuc Oleg înaltă

2 articole din reviste cu factor de impact (IF: 2.12), 2 teze ale comunicărilor 

la conferințe internaționale, 2 participări la manifestări științifice 

naționale/internaționale.
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Proiect pentru tineri 

cercetători 19.80012.02.02F

Elaborarea inhibitorilor 

moleculari de proliferare a 

celulelor de cancer de 

proveniență organică în 

baza sărurilor unor 

tiosemicarbazone 

N(4)substituite dr. Graur Vasilii înalt

3 materiale ale conferințelor naționale / internaționale, 3 participări la 

manifestări științifice naționale/internaționale. Diplomă și medalia de aur în 

cadrul Expoziției Internaționale Specializate „INFOINVENT”, ediția a XVI-

a, Chișinău. GULEA, A.; GRAUR, V.; ȚAPCOV, V. Inhibitor de 

proliferare a celulelor leucemiei mieloide umane HL-60 cu solubilitatea 

mărită in apă. 

Proiect pentru tineri 

cercetători 19.80012.50.15A

Dezvoltarea și 

implementarea unui Sistem 

informațional de evaluare a 

calității procesului 

educațional universitar în 

baza standardelor europene 

de evaluare dr. Beldiga Maria înaltă

1 articol din alte reviste editate în străinătate, 2 articole în culegeri 

naționale/internaționale, 2 materiale ale conferințelor 

naționale/internaționale. 1 Brevet de invenţie nr. 6389, 2019-07-10.

Proiect pentru tineri 

cercetători 19.80012.02.13F

Optimizarea proprietăților 

termoconductibile a 

suprarețelelor 

bidimensionale pe bază de 

siliciu pentru aplicații în 

microelectronică dr. Cocemasov Alexandr înalt

1 articole din reviste naţionale categoria B, 2 rapoarte publicate/teze ale 

comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri naţionale / 

internaţionale, 2 participări la conferințe științifice naționale/internaționale.

21 Universitatea de Stat 

Alecu Russo din Bălți

Proiect pentru tineri 

cercetători

1

18.80012.08.07A 

Susținerea factorilor 

determinanți ai transferului 

inovațional în educație

dr. Cotos Ludmila foarte înalt

1 studiu științific, 1 ghid metodic, 1 capitol în monografie, 1 articole  în 

revistă ştiinţifică categoria B,  5 articole  în culegeri ştiinţifice 

internaţionale, 4 articole în culegeri științifice naționale, 39 participări la 

manifestări științifice naționale/internaționale.

22 Universitatea de Stat de 

Educație Fizică și Sport

Proiect pentru tineri 

cercetători

1

18.80012.08.31A 

Socializarea adolescenților 

prin practicarea formelor 

turismului activ

dr. Onoi Mihail foarte înalt

1 monografie naţională, 1 manuale/ lucrare didactică naţională, 2 articole 

ISI, 2 articole din alte reviste editate în străinătate, 4 articole din reviste 

naţionale categoria B, 9 articole în culegeri naţionale / internaţionale, 20 

materiale ale conferințelor naționale / internaționale, 24 participări la 

manifestări științifice naționale/internaționale.

Program de Stat 18.80.07.03A/PS

Tehnologii inovatoare în 

domeniul geneticii 

moleculare pentru 

dezvoltarea medicinii de 

precizie în Republica 

Moldova dr. Sacară Victoria înalt

2 capitole în monografii şi culegeri, 10 materiale ale conferenților 

naționale/internaționale, 8 comunicări la conferințe științifice internaționale, 

15 comuniări la manifestări științifice naționale/internaționale.

Proiect pentru tineri 

cercetători 18.80012.04.04F

Profilul focusării 

isoelectrice a Transferinei 

în dereglările congenitare 

ale proceselor de glucozare 

la pacienți din Moldova

dr. Samohvalova Elena modest

1 articol în culegere de materiale internaţionale, 1 capitol în monografii şi 

culegeri, 2 rapoarte publicate/teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, 

simpozioane, în culegeri naţionale / internaţionale, 2 comunicări la 

manifestări ştiinţifice internaţionale, 3 comunicări la manifestări științifice 

naționale, 1 participare la cursur specializat.

Program de Stat 18.80.07.16A/PS

Crearea suportului 

decisional în rapoartele de 

secvențiere de următoarea 

generație pentru variantele 

somatice a cancerului dr.hab. Duca Maria foarte înalt

1 ghid metodic, 1 articol în revista categoria B, 5 rapoarte publicate/teze ale 

comunicărilor la congrese, conferinţe, în culegere internaţională, 1 

raport/teză a comunicării la conferință, în culegere națională, 2 participări la 

manifestări științifice internaționale.
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Proiect pentru tineri 

cercetători 19.80012.05.08F

Efectul imediat al 

fitoparazitului Orabanche 

cumana Wallr asupra florii-

soarelui (Helianthus 

annuus L.) dr. Martea Rodica foarte înalt

1 monografie națională, 2 articole din reviste naţionale, categoria B, 2 

materiale ale conferințelor internaționale, 2 comunicări la manifestări 

științifice internaționale.

25 IMSP Institutul 

Oncologic

Program de Stat

1

18.80.07.14A/PS

Determinarea profilului 

meutațional a tumorilor 

solide pentru selectarea 

terapiilor țintite la pacienții 

oncologici dr. Stratan Valentina înalt

4 articole în culegeri naţionale / internaţionale (fără ISBN), 5 rezumate în 

culegeri naţionale / internaţionale, 7 participări la manifestări științifice 

naționale/internaționale.

26 Agenția  Națională de 

Sanatate Publică

Program de Stat 1 18.80.07.15A/PS

Estimarea statutului 

nutritional al populației 

Republicii Moldova în fier 

și măsurile de ameliorare
dr. Opopol Nicolae înalt

1 articol din revistă cu factor de impact mai mare 3 (IF: 3,591), 2 articole 

din alte reviste editate în străinătate, 1 articol din revistă naţională categoria 

B, 3 materiale ale conferințelor naționale / internaționale, 4 participări la 

manifestări științifice naționale/internaționale.

TOTAL: 26 organizatii, 61 proiecte de cercetare
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