
Audierea rapoartelor pe proiectele de cercetare în domeniul Matematica și Informatica 

24.02.2020, Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei, cu începere de la ora 14-00 

 
No Titlul proiectului Directorul proiectului Instituția 

1 Tendinţe moderne  în algebră, topologie şi geometrie: cercetări 

fundamentale şi aplicaţii 

15.817.02.04F 

dr. hab. CAȘU Alexei Institutul de Matematică 

şi Informatică "Vladimir 

Andrunachievici" 

2 Invarianţii algebrici şi geometrici în studiul calitativ al sistemelor 

diferenţiale polinomiale 

15.817.02.03F 

m. c. VULPE Nicolae Institutul de Matematică 

şi Informatică "Vladimir 

Andrunachievici" 

3 Cercetarea structurilor funcţional-topologice şi aplicaţiile lor 

15.817.02.18F 

acad. CIOBAN Mitrofan. Universitatea de Stat din 

Tiraspol 

4 Structuri algebrice, geometrice şi sisteme de evoluţie 

15.817.02.26F 

dr. hab. PERJAN Andrei 

 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

5 Metode analitice şi numerice de soluţionare a problemelor de 

evoluţie, optimizare şi teoria aşteptării 

Dr. hab. LOZOVANU 

Dmitrii 

Institutul de Matematică 

şi Informatică "Vladimir 

Andrunachievici" 

6 Modele şi tehnologii în ingineria sistemelor inteligente şi a 

calculului performant 

15.817.02.02A 

Dr. CIUBOTARU 

Constantin. 

 

Institutul de Matematică 

şi Informatică "Vladimir 

Andrunachievici" 

7 Dezvoltarea sistemelor informatice inteligente orientate pe familii 

de probleme decizionale cu aplicare în educaţie şi cercetare 

15.817.02.38A 

Dr. CĂPĂȚÂNĂ Gheorghe. 

 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

8 Modele matematice si calcul performant in solutionarea 

problemelor cu caracter aplicativ 

15.817.02.37A 

Dr. HÎNCU Boris. 

. 

 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

9 Modelarea matematică a comportării materialelor de construcție: de 

la structură la macroproprietăți, 

15.817.02.23F 

dr. MARINA Vasile 

 

Universitatea Tehnică a 

Moldovei 

10 Modele, metode și interfețe pentru conducerea și optimizarea 

sistemelor de dr. fabricație inteligente 

15.817.02.28A 

dr. ZAPOROJAN Sergiu. 

 

Universitatea Tehnică a 

Moldovei 

11 Cercetarea si implementarea unui sistem durabil de e-learning 

15.817.02.21F 

dr. TODOS Petru. 

 

Universitatea Tehnică a 

Moldovei 

12 Platforma pilot pentru asigurarea evaluării calității și vizualizarea 

conținutului științific digital din Republica Moldova 

15.817.06.13A 

dr. COJOCARU Igor  Institutul de Dezvoltare a 

Societății Informaționale 
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13 Dezvoltarea și implementarea unui Sistem informațional de 

evaluare a calității procesului educațional universitar în baza 

standardelor europene de evaluare 

19.80012.50.15A (tineri recetători) 

Dr. BELDIGA Maria Universitatea de Stat din 

Moldova 

14 Tehnologii și resurse informaționale pentru digitizarea 

patrimoniului românesc istorico-literar din secolele 17-20 tipărit cu 

alphabet chirilic 

18.50.07.04A/PS 

m. c. COJOCARU Svetlana Institutul de Matematică şi 

Informatică "Vladimir 

Andrunachievici" 

15 Dezvoltarea e-infrastructurii de date din sfera cercetării, dezvoltării 

și inovării din Republica Moldova 

18.50.07.10A/PS 

dr. CERNĂUȚEANU Victor Institutul de Dezvoltare a 

Societății Informaționale 

16 Warehouse digital de date şi cunoştinţe al bolilor hepatice rare, 

inclusiv autoimune 

18.50.07.06A/PS 

Dr. hab. TURCANU Svetlana USMF „Nicolae 

Testemițanu” 

 

Audierea rapoartelor pe proiectele de cercetare în domeniul Fizica 

25.02.2020, Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei, cu începere de la ora 14-00 

 

No Titlul proiectului Directorul proiectului Instituția 

1 Condensarea Bose-Einstein a excitonilor si atomilor in nano și 

microstructuri sub influența câmpurilor electromagnetice 

15.817.02.05F . 

acad. MOSCALENCO 

Sveatoslav 

Institutul de Fizică 

Aplicată 

2 Metode cuantice, statistice şi cinetice pentru studiul sistemelor cu 

multe particule. Aplicaţii la materia condensată şi nucleară 

15.817.02.08F 

dr. BAZNAT Mircea Institutul de Fizică 

Aplicată 

3 Coerențe cuantice și nano-fotonică 

15.817.02.09F 

dr. hab. MACOVEI Mihai  Institutul de Fizică 

Aplicată 

4 Efecte ale opticii şi cineticii cuantice în nanostructuri pentru 

informatică și biofotonică,â 

15.817.02.07F 

dr. hab. ENACHI Nicolae Institutul de Fizică 

Aplicată 

5 Materiale multifuncționale oxicalcogenice și metalorganice cu 

proprietăți magnetice, absorptive și luminescente avansate: 

sintetizare, studiu experimental, modelare și aplicații 

15.817.02.06F 

acad. CULIUC Leonid Institutul de Fizică 

Aplicată 

6 Fenomene fononice şi termoelectronice în materiale 

nanostructurizate 

15.817.02.29F 

dr. hab. NICA Denis 

 

Universitatea de Stat din 

Moldova 
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