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Cifrul 
proiectului 

Denumirea proiectului 
Conducătorul 

proiectului 

Termenul 
realizării 

proiectului 

Cercetări ştiinţifice fundamentale 

11.817.07.35F Cercetarea structurilor asociative ale limbii române şi elaborarea 
dicţionarului asociativ 

dr. hab. Popa 
Gheorghe  

2011-2014 

11.817.07.36F Literatura ca spaţiu al reprezentărilor (studiu interdisciplinar asupra 
literaturii române din Republica Moldova din a doua jumătate a 
secolului XX) 

dr. Şlehtiţchi Maria 2011-2014 

11.817.07.37F Cercetarea legislaţiei şi analiza instituţiilor fundamentale ale dreptului  
familiei în vederea elaborării unui Comentariu la Codul familiei al 
Republicii Moldova 

dr. Pînzari Veaceslav  2011-2014 

Cifrul 
proiectului 

Denumirea proiectului 
Conducătorul 

proiectului 

Termenul 
realizării 

proiectului 

Cercetări ştiinţifice aplicative 

11.817.07.38A Cercetarea reglementărilor naţionale în materia drepturilor copilului şi 
elaborarea proiectului Codului copilului în contextul edificării statului de 
drept 

dr. Ţarălungă Victoria 2011-2014 

Cifrul 
proiectului 

Denumirea proiectului 
Conducătorul 

proiectului 

Termenul 
realizării 

proiectului 

Cercetări ştiinţifice fundamentale 



 
 

 
Direcţia strategică 5 (Cod 16.05): Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
 

 

11.817.08.66F Cercetarea proceselor dinamice în sistemul Pămînt-troposferă-
ionosferă-magnitosferă 

dr. Plohotniuc Eugeniu 2011-2014 

Cifrul 
proiectului 

Denumirea proiectului 
Conducătorul 

proiectului 

Termenul 
realizării 

proiectului 

Cercetări ştiinţifice aplicative 

11.817.08.67A Cercetarea şi elaborarea mecanismelor de fortificare a sănătăţii 
angajaţilor prin suprimarea stresului organizaţional 

dr. Briceag Silvia 2011-2014 

11.817.08.68A Cercetarea impactului strategiei de dezvoltare a potenţialului 
profesional al specialiştilor asupra creşterii competitivităţii 
întreprinderilor în condiţiile globalizării 

dr. Movilă Irina 
2011-2014 

11.817.08.69A Predarea şi învăţarea limbii şi culturii franceze prin mijloacele audio şi 
video în cadrul facultăţilor de limbi şi literaturi străine din Republica 
Moldova 

dr. Coşciug Angela 
2011-2014 

11.817.08.70A Cercetarea fenomenului rezistenței educației sub aspect socio-psiho-
pedagogic 

dr. Zorilo Larisa  
2011-2014 

Cifrul 
proiectului 

Denumirea proiectului 
Conducătorul 

proiectului 

Termenul 
realizării 

proiectului 

Cercetări ştiinţifice fundamentale 

11.817.05.26F Cercetarea proprietăţilor fizice a metalelor lichide şi solide într-un larg al 
stărilor (temperaturi joase şi înalte supuse deformaţiilor) 

dr.  Băncilă Simion  2011-2014 

11.817.05.27F Elaborarea şi cercetarea metodelor noi de intensificare a procesului de 
dezalcalinizare a sticlelor anorganice cu gaze acide 

dr. hab. Şaragov 
Vasilii  

2011-2014 

11.817.05.28F Elaborarea şi cercetarea tehnologiilor combinate de sinteză, depunere şi  
modificare a proprietăţilor radiative şi conductive a micro- şi 
nanostructurilor semiconductoare II-VI 

dr. Guţan Valeriu 2011-2014 



 
Proiect pentru tineri cercetători 
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Cercetări ştiinţifice aplicative 
 

     

Cifrul 
proiectului 

Denumirea proiectului 
Conducătorul 

proiectului 

Termenul 
realizării 

proiectului 

Cercetări ştiinţifice aplicative 

11.817.05.29A Cercetări teoretice şi experimentale privind procesul de prelucrare 
complexă a suprafeţelor metalice 

dr.  Pereteatcu 
Pavel  

2011-2014 

11.817.05.30A Cercetări tehnologice privind formarea suprafeţelor cu proprietăţi 
superioare de termoemisie electronică cu aplicarea descărcărilor 
electrice în impuls  

dr. hab. Topală 
Pavel  

2011-2014 

Cifrul 
proiectului 

Denumirea proiectului Conducătorul 
proiectului 

Termenul realizării 
proiectului 

Cercetări ştiinţifice aplicative  

12.819.17.03A Dicţionar de frazeologisme somatice din limba română, rusă, franceză şi 
engleză     

dr. Lacustă Elena  2012-2013 

Cifrul 
proiectului 

Denumirea proiectului 
Conducătorul 

proiectului 

Termenul 
realizării 

proiectului 

12.840.18.04A Managementul competitivităţii strategice a capitalului uman pe piaţa 
muncii Republicii Moldova în condiţiile dezvoltării regionale     

dr. Movilă Irina 2011-2014 


