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 Biblioteca Științifică Centrală 

1 15.817.06.08F Cercetări enciclopedice în contextul edificării societății bazate pe cunoaștere  dr. hab. MANOLACHE Constantin 

2 15.817.06.09F Presa basarabeană în perioada antebelică și interbelică dr. hab. CERETEU Igor 

3 15.817.06.09A Istoria științei academice din Republica Moldova cu elemente de scientometrie: 

studii, documente și materiale (1946–2016) 

dr. XENOFONTOV Ion Valer  

 Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice 

4 15.817.06.08A Patrimoniul musical din Republica Moldova (folclor și creație componistică): 

actualizare, sistematizare, digitizare 

dr. BALABAN Larisa 

 Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălți 

5 15.817.06.27A Dirijarea formării competențelor profesionale în cadrul studiilor universitare 

prin organizarea unui proces de instruire adaptivă” (PROFADAPT)  

dr. ZASTÎNCEANU Liubov 

6 15.817.06.24A Managementul implementării praxiologiei formativ-inovaționale în sistemul 

învățământului artistic național  

dr. BULARGA Tatiana 

7 15.817.06.23A Modelul de integralizare teoretico-metodologică a domeniilor educației artistice 

din perspectiva formării inteligenței spirituale a personalității  

dr. MORARI Marina 

8 15.817.06.25A Optimizarea procesului educaţiei incluzive prin formarea continuă a cadrelor 

didactice din ciclul preşcolar şi primar 

dr. ZORILO Larisa 

 Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală 
9 15.817.06.33A Sintezele științifice ale patrimoniului etnografic și natural  dr. BUZILĂ Varvara 

 Proiect bilateral 
10 17.80013.16.06.10/Ua Ucraina și Moldova: memorie istorică comună, lecții și perspective Dr. MUSTEAȚĂ Sergiu 

 Institutul Patrimoniului Cultural 

11 15.817.06.02F Structuri şi interferenţe culturale din spaţiul est-carpatic din cele mai vechi 

timpuri până în epoca modernă 

dr. hab. LEVIȚKI Oleg 

12 15.817.06.03F Valorificarea pluridimensională a patrimoniului etnocultural ca factor al 

armonizării şi dezvoltării societăţii Republicii Moldova  

dr. PROCOP Svetlana 

13 15.817.06.01F Interferenţe culturale europene în arta din Republica Moldova. Studii de istoria dr. hab. STAVILĂ Tudor 



şi teoria artelor 

 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport 

14 15.817.06.25F Strategia acmeologică de pregătire profesională a specialistului de cultură fizică în 

contextul integrării europene a Republicii Moldova 

dr. hab. AFTIMICIUC Olga 

15 15.817.06.26F Asigurarea ştiinţifico-metodică a procesului de antrenament al loturilor 

naţionale ale Republicii Moldova pentru Jocurile Olimpice, campionatele europene şi mondiale 

(2015-2018)  

dr. hab. MANOLACHI Veaceslav 

 Vineri, 12 aprilie, ora 10.00, Sala Mică a AȘM 
 Institutul Științe ale Educației 

16 15.817.06.04F Reconceptualizarea formării continue a cadrelor didactice din perspectiva 

motivării de învățare pe tot parcursul vieții 

dr. hab. POGOLŞA Lilia 

17 15.817.06.17A Elaborarea mecanismelor şi metodologiilor pedagogice de conjugare a 

parteneriatului şcoală-familie-comunitate pentru asigurarea coeziuni sociale şi oferirea unei 

educaţii de calitate 

dr. CARA Angela 

18 15.817.06.05F Epistemologia şi praxiologia asistenţei psihologice a învăţării pe tot parcursul vieţii dr. hab. BOLBOCEANU Aglaida 

19 15.817.06.15.A Strategii pedagogice ale formării vorbitorului cult de limba română din 

perspectiva educației europene pentru limbi 

dr. MARIN Mariana 

20 15.817.06.16 A Asigurarea ştiinţifică a calităţii, eficienţei şi relevanţei procesului educaţional 

în învățământul secundar general  

dr. FRANŢUZAN Ludmila 

21 15.817.06.18 A Asigurarea științifică, curriculară și metodologică a calității și eficienții 

procesului de educație timpurie 

dr. CLICHICI Veronica 

 Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă” 
22 15.817.06.15F Formarea cadrelor didactice pentru cercetarea și renovarea paradigmei educației 

contemporane 

dr. hab. BOROZAN Maia 

23 15.817.06.18F Dezvoltarea curriculară a cursurilor opționale pe aria limbă și comunicare în 

gimnaziu și liceu 

dr. CARTALEANU Tatiana 

24 15.817.06.16F Politică și societate în Țara Moldovei și Basarabia în context european dr. CHICU Silvia 

25 15.817.06.19A Dezvoltarea competențelor profesionale a cadrelor didactice și manageriale 

preuniversitare în tehnologia e-Educație de formare continuă 

dr. COJOCARU Valentina 

26 15.817.06.14F Incluziunea educațională și socială a tinerilor cu dizabilități în învățământul dr. hab. RACU Aurelia 



superior 

27 15.817.06.21A Formarea inițială și continuă a psihologilor în domeniul protecției copilului față 

de violență 

dr. STAMATIN Otilia 

28 15.817.06.17F Patrimoniul cultural național și universal în sistemul educațional dr. URSU Valentina 
29 15.817.06.20A Modele interdisciplinare de resocializare a minorilor delicvenți dr. VÎRLAN Maria 
 Luni, 15 aprilie 2019, ora 10.00, Sala Mică a AȘM 
 Institutul de Istorie 

30 15.817.06.14A Univers politic, cultural-spiritual şi rural în Țara Moldovei de la medieval la modern 

(în context european) 

acad. EȘANU Andrei 

31 15. 817. 06.29 F Basarabia sub dominaţia absolutismului ţarist şi tendinţa de emancipare 

naţională (1812 - 1918) 

dr. NEGRU Gheorghe 

32 15.817.06.30F Integrarea tradițiilor filosofiei în societatea bazată pe cunoaștere  dr. hab. PASCARU Ana 

 Institutul de Cercetări Juridice și Politice 

33 15.817.06.10F Redimensionarea politicii externe şi interne a Republicii Moldova din 

perspectiva evoluţiei proceselor integraţioniste şi modificărilor geopolitice ale sistemului 

internaţional 

dr. hab. BURIAN Alexandru 

34 15.817.06.11F Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii 

procesului integraționist european 

dr. hab. JUC Victor  

35 15.817.06.12F Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităților de 

securitate și asigurare a parcursului european 

dr. hab. CUȘNIR Valeriu,  

36 15.817.06.13F Constituirea clasei mijlocii în condițiile transformării societății și asocierii 

Republicii Moldova la Uniunea Europeană 

dr. MOCANU Victor 

 Institutul de Dezvoltare a Societății InformaționaleI 
37 15.817.06.13A Platforma pilot pentru asigurarea evaluării calității și vizualizarea conținutului 

științific digital din Republica Moldova 

dr. Igor COJOCARU 

 Universitatea de Stat din Tiraspol 
38 15817.06.10A Studiul strategiilor didactice de aplicare a metodei investigărilor științifice în 

medii virtuale de învățare activă 

dr. CALALB Mihail,  

39 15.817.06.11A Metodologii de formare continuă asistată de calculator a profesorilor de 

matematică şi informatică  

dr. hab. LUPU Ilie 

40 15.817.06.12A Studiul peisajelor culturale pe teritoriul Republicii Moldova în contextul 

dezvoltării durabile 

dr. MIRONOV Ion 



 Marţi, 16 aprilie 2019, ora 10.00, Sala Mică a AȘM 
 Institutul de Filologie Română „B. P. Hasdeu” 

41 15.817.06.06F Direcţii actuale în cercetarea limbii române dr. BĂRBUȚĂ Ion 

42 15.817.06.07F Evoluţia literaturii române, folclorului şi a teoriei literaturii în context European 

şi universal 

Acad. CIMPOI Mihai 

43 15.817.06.32A Portal de resurse lingvistice pentru limba română dr. hab. DRUȚĂ Inga 

 Universitatea de Stat din Moldova 

44 15.817.06.19F Literatura în spațiul reprezentărilor: între Est şi Vest dr. hab. ȘLEAHTIȚCHI Maria 

45 15.817.06.07A Studiul filologic al textelor religioase în limba română, publicate la Chişinău în 

secolul al XIX-lea  

dr. hab. CONDREA Iraida 

46 15.817.06.24F Istoricul învăţământului superior din Republica Moldova prin instituţii: 

Universitatea de Stat din Moldova  

dr. hab. EREMIA Ion 

47 15.817.06.22F Valorizarea patrimoniului naţional documentar al Republicii Moldova (surse 

istorico-eligioase) 

dr. hab. GUMENÂI Ion 

48 15.817.06.20F Centre rezidențiale și așezări rurale din silvostepa pruto-nistreană în mileniul I 

a.Chr. – prima jumătate a mileniului I p. Chr. 

dr. hab. NICULIȚĂ Ion 

49 15.817.06.21F Politicile Republici Moldova în domeniul diasporei în contextul acordului de 

asociere cu Uniunea Europeană: consolidarea rolului diasporei în dezvoltarea statului de origine 

dr. hab. MOȘNEAGA Valeriu 

50 15.817.06.06A Interferențe dintre viața profesională și cea privată: aspecte interculturale, 

experiențe locale și intervenții organizaționale  

dr. COJOCARU Natalia 

51 15.817.06.23F Concepția şi metodologia de realizare a conexiunii şi continuității între şi intra 

cicluri de învățământ superior din perspectiva cadrului calificărilor şi clasificatorului de 

ocupații 

dr. hab. GUȚU Vladimir 

 Universitatea de Stat „D. Cantemir” 

52 15.817.06.27F Limba şi folclorul românesc în procesul de consolidare a statului Republica 

Moldova  
dr. SPÎNU Stela, US „D. Cantemir” 

 Muzeul Național de Istorie a Moldovei 

53 15.817.06.22A Rolul patrimoniului muzeal în dezvoltarea societăţii contemporane  dr. hab. PLOŞNIŢA Elena 

 Program de Stat 

54 17.00419.06.01F Traumă, strategii de supraviețuire şi probleme de reintegrare socială în 

memoriile victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească. Cercetări în 

raioanele din centrul Republicii Moldova 

dr. COJOCARU Ludmila 

55 16.06.002F Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar- dr. PĂDUREAC Lidia  



comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953 

56 17.00419.06.03F Deportările din RSS Moldovenească între istorie și memorie: biografii 

individuale și colective, valorificări istoriografice 

dr. hab. MANOLACHE Constantin  

 Miercuri, 17 aprilie, ora 10.00, Sala Mică a AȘM 

 Institutul Național de Cercetări Economice 

57 15.817.06.02A Elaborarea instrumentarului de măsurare a stabilităţii financiare a statului dr.hab. PERCIUN Rodica 

58 15.817.06.04A Analiza şi prognozarea indicatorilor macroeconomici ai Republicii Moldova dr. CARA Oleg, INCE 

59 15.817.06.05A Armonizarea politicii de dezvoltare a IMM-urilor în Republica Moldova cu 

principiile „Small Business Act” pentru Europa” 

dr. hab. ACULAI Elena 

60 15.817.06.03A Elaborarea normativelor veniturilor nete în baza tarifelor actualizate de costuri 

în sectorul agro-alimentar pentru anii 2015 - 2018 

dr. hab. BAJURA Tudor 

61 15.817.06.01A Abordarea multidisciplinară a capitalului uman şi dinamicii populaţiei în 

vederea creşterii performanţei politicilor privind populaţia şi dezvoltarea în Republica Moldova 

dr. hab. GAGAUZ Olga 

 Academie de Studii Economice 

62 15.817.06.30A Monitorizarea competitivității economice a Republicii Moldova în context 

regional și mondial și direcții de ameliorare și dezvoltare din perspectiva implementării 

Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, Direcția Strategică 08.07 „Materiale, tehnologii 

și produse inovative” 

acad. BELOSTECINIC Grigore 

63 15.817.06.31A Reconfigurarea sistemului financiar din Republica Moldova prin prisma 

criteriilor de eficiență în contextul Acordului de Asociere între Uniunea Europeană și Republica 

Moldova 

dr. hab. SECRIERU Angela 

 Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova 

64 15.817.06.28A Dezvoltarea comerțului interior și cooperației de consum în contextul integrării 

economice a Republicii Moldova în spațiul comunitar european 

dr. hab. SAVGA Larisa 

 Academia de Administrare Publică 

65 15.817.06.29A Consolidarea instituţională şi funcţională a administraţiei publice locale în 

Republica Moldova în contextul implementării Acordului de Asociere la Uninea Europeană 

dr. ŞAPTEFRAŢI Tatiana 

66 15.817.06.28F Managementul dezvoltării regionale  privind diminuarea dispoarițiilor 

interregionale în cadrul Republicii Moldova prin prisma noii politici de coeziune europeană 

dr. TOFAN Tatiana 

 Program de Stat  

67 17.00420.08.21A, Terminologia economică ca suport științific în teoria securității economice a 

statului 

acad. BELOSTECINIC Grigore  

68 16.00420.08.03A Diagnosticarea nivelului competitivităţii Republicii Moldova şi evaluarea m. cor. STRATAN Alexandru  



progreselor în valorificarea oportunităților oferite de către Zona de Liber Schimb Aprofundată 

și Cuprinzătoare (ZLSAC) cu Uniunea Europeană 

69 16.00420.08.18A Evaluarea sustenabilității sistemului național de pensii și identificarea 

soluțiilor de reformare în contextul asigurării securității sociale și economice a Republicii 

Moldova 

dr. VEREJAN Oleg 

70 17.00420.08.04A, Strategii de modernizare a sectorului zootehnic în contextul securității 

alimentare și integrării economice regionale 

dr. BALTAG Grigore 

 Proiect pentru tineri cercetători, INCE 

71 Elaborarea unui ghid metodic privind crearea și organizarea clusterelor în Republica Moldova dr. IORDACHI Victoria 

 


