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Proiecte instituționale 
    

Cifrul 
proiectelor 

 

Denumirea proiectului Conducător de proiect Termenul de 
realizare 

Direcţia strategică 1. Cod 16.02: Materiale, tehnologii și produse innovative 
 

Cercetări științifice  fundamentale   

15.817.02.30F 
 

Cercetarea compoziţiei, structurii şi proprietăţilor 
straturilor superficiale ale sticlelor industriale şi de 
model anorganice, tratate termochimic cu reagenţi ce 
conţin fluorură 

Şaragov Vasilii, dr., hab. 2015-2018 

Cercetări științifice aplicative 

15.817.02.41A 
 

Tehnologii de formare a peliculelor de grafit cu 
proprietăți anti-aderență și anti-uzură prin metoda 
electroeroziunii 

Topală Pavel, dr.hab., 2015-2018 

 
Direcţia strategică 5. Cod 18.06: Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii 

15.817.06.23A 
 
 

Modelul de integralizare teoretico-metodologică a domeniilor 
educației artistice din perspectiva formării inteligenței spirituale a 
personalității 

Morari Marina,  dr., 2015-2018 

15.817.06.24A  
  

Managementul implementării praxiologiei formativ-inovaționale 
în sistemul învățămîntului artistic național 

Bularga Tatiana,  dr., 2015-2018 

15.817.06.25A  
 

Optimizarea procesului educaţiei incluzive prin formarea 
continuă a cadrelor didactice din ciclul preşcolar şi primar 

Zorilo Larisa,  dr., 2015-2018 

15.817.06.26A  Cercetarea funcționalității familiilor din Republica Moldova și 
elaborarea mecanismelor de reajustare psiho-socială a acestora 
în contextul integrării europene 

Briceag Silvia, dr., 2015-2017 

15.817.06.27A  
 

Dirijarea formării competențelor profesionale în cadrul studiilor 
universitare prin organizarea unui proces de instruire adaptivă 

Zastînceanu Liubov, dr., 2015-2018 

 



 
Proiecte din cadrul Programului de stat  

 
 „Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada 

anilor 1940-1941, 1944-1953” 
         

Cifrul 
proiectului 

Denumirea proiectului 
Directorul de 

proiect 
Termenul de 

realizare 

Cercetări ştiinţifice fundamentale 

 Cod: 16.06 „Patrimoniul național și dezvoltarea societății   

15.857.06.03F 
Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului 
totalitar-comunist din RSS Moldovenească (anii 1940-1941, 1944-
1953): cercetări în localitățile din nordul Republicii Moldova. 

Pădureac Lidia, dr., 
 

2015-2016 

17.00419.06.02F 

Foametea organizată și represiunile pe motiv confesional în 
memoriile victimelor regimului totalitar-comunist în R.S.S. 
Moldovenească. Cercetări în localitățile din nordul Republicii 
Moldova. 

Pădureac Lidia, dr., 
  

2017-2018 

 
Proiecte pentru tineri cercetători 

 

Cercetări ştiinţifice aplicative 

Cod: 18.02 „Materiale, tehnologii și produse inovative”   

15.819.02.06A 
Elaborarea unui sistem de prelucrare a textelor cu structură 
neomogenă 

Petic Mircea, dr. 2015-2016 

 

Cercetări ştiinţifice aplicative 

Cod: 18.06 „Patrimoniul național și dezvoltarea societății”   

15.819.06.15A 
Elaborarea unui dicționar plurilingv de frazeologisme ale defectelor 
omenești 

Lăcustă Elena, dr. 2015-2016 



16.80012.08.17A 
Elaborarea Modelului dezvoltării inovaționale sustenabile a 
universităților în baza cercetării culturii inovaționale a tinerilor 
specialiști 

Suslenco Alina, dr. 2016-2017 

18.80012.08.07A Studierea factorilor determinanți ai transferului inovațional în educație Cotos Ludmila, dr. 2018 - 2019 

   


