
Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte   
 

44 proiecte de cercetare (din cadrul Programelor de stat)  
 

Prioritatea strategică IV. Provocări societale 

Institutul Național de Cercetări Economice  

Institutul de Științe ale Educației  

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice  

Biblioteca Științifică (Institut) ,,Andrei Lupan” 

Institutul Patrimoniului Cultural 

Institutul de Filologie Română „B. P. Hașdeu” 
Institutul de Istorie 

 

Universitatea de Stat din Moldova 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” 

Academia de Studii Economice din Moldova  

Academia de Administrare Publică 

Universitatea de Stat Agrară din Moldova  

Universitatea de Stat din Tiraspol 

Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport 

Universitatea Tehnică a Moldovei 

 

Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală 

Muzeul Național de Istorie a Moldovei  



Grupul m. c. Alexandru Stratan 

A fost creată o bază de date comprehensivă cu informații privind valoarea producției agricole, vizând 

prețurile medii de vânzare, prețurile în baza datelor import - export, consumul produselor alimentare, 

valoarea subvențiilor alocate producătorilor agricoli, cheltuielile pentru sistemul de cercetare din domeniul 

agricol, alocări pentru dezvoltarea infrastructurii rurale, marketing și promovarea produselor alimentare 

moldovenești  pentru o perioadă de 15 ani.  

 

În domeniul științelor economice 

 

Grupul dr. hab. Rodica Perciun 

Au fost identificate premisele de trecere în cadrul 

economiei naționale la economia circulară (studiul 

de caz - managementul deșeurilor, utilizarea 

rațională a resurselor și impactul asupra  mediului). 

Grupul dr. hab. Alic Bîrcă 

Au fost identificați și evaluați indicatorii ce reflectă piața muncii și ocuparea 

forței de muncă (în baza analizei Bazelor de date Erostat, BNS, ANOFM, ș. 

a.) în vederea constatării similitudinilor și deosebirilor, convergențelor și 

divergențelor ce ar permite instituțiilor guvernamentale dezvoltarea de politici 

care să îmbunătățească situația actuală.  

 



Grupul dr. hab. Valeriu Cușnir 

A fost creat suportul științific pentru soluționarea problemelor privind calitatea actului de justiție prin 

fundamentarea științifică a asigurării calității actelor normative și garantarea respectării drepturilor persoanei 

în procedurile judiciare din Republica Moldova 

Grupul dr. Victor Mocanu 

Rezultatele cercetărilor în domeniul sociologiei au servit la elaborarea politicilor sociale, economice, culturale în 

domeniu, inclusiv: consultarea APL din localitățile rurale din raioanele Dubăsari, Ștefan Vodă și Călărași în elaborarea 

strategiilor regionale de dezvoltare; au fost elaborate „Soluții și recomandări pentru factorii de decizie din instituțiile 

puterii de stat din Republica Moldova de ieșire din criza cauzată de pandemia COVID–19”; rezultatele cercetării au fost 

utilizate la elaborarea rapoartelor de țară, în special raportul PNADO. 

În domeniul cercetărilor juridice, sociale, demografice 

Grupul dr. hab. Nicolae Sadovei 

A fost elaborată metodologia de ajustare a sistemului normativ de protecţie a drepturilor pacientului în 

sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală în concordanţă cu drepturile pacienţilor în cadrul 

Uniunii Europene.  

Grupul dr. hab. Olga Gagauz 

A fost realizată o analiză comprehensivă a dinamicii principalelor procese demografice (migrația, fertilitatea, 

mortalitatea) în perioada anilor 1991-2021, prognozate tendințele posibile pentru următoarele două decenii; au 

fost examinate un șir de aspecte ce țin de impactul pandemiei Covid-19 asupra evoluției numerice a populației. 



În domeniul științelor educației și psihologiei 

Grupul dr. Tatiana Chiriac, dr. hab. Liubomir Chiriac 

Au fost elaborate resursele educaționale digitale în 

aplicația MDIRConstructor 2.0, și din perspectiva 

STEAM 

 

Reconfigurarea procesului de învățare din învățământul general în contextul 

provocărilor societale  

Fundamentarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice 

Aprofunarea conținuturilor inovaționale în procesul de învățământ 

Dezvoltarea curriculară 

Elaborarea manualelor digitale la diferite discipline de studii, resurselor didactice 

multimedia (IȘE, USM, UST, UPS ș.a.) 
 

Grupul dr. Victoria Gonța 

Au fost elaborate conținuturi inovaționale în educație în 

conceptul  „Clasa Viitorului” care au contribuit la dezvoltarea 

competențelor digitale la cadrele didactice, abilitarea cu 

tehnologii moderne de predare-învățare-evaluare  

 

Grupul dr. Ludmila Franțuzan 

A fost proiectată Paradigma de reconfigurare a procesului de învățare și a 

strategiilor conexe. 
 

Grupul dr. Oxana Paladi 

Au fost elaborate dimensiunile conceptuale și modelele de asigurare a activității psihologice în sistemul 

de învățământ general din perspectiva abordărilor contemporane. 

 

Grupul dr. hab. Vladimir Guțu 

 A fost fundamentată și conceptualizată educația nonformală a elevilor și a adulților în 

Republica Moldova. 



Grupul dr. hab. Igor Cereteu 

Au fost identificate și argumentate noile viziuni și ipoteze privind problemele controversate 

din istoria Moldovei; a fost cercetată pluridimensional istoria economică, politică, socială și 

culturală a Țării Moldovei din perspectiva provocărilor societale.  

În domeniul istoriei și arheologiei 

Grupul dr. Aurel Zanoci 

În urma prospecțiunii cu ajutorul dronei a malului drept al Nistrului, în perimetrul cuprins dintre localitățile 

Stohnaia și Țipova au fost obținute imagini care au permis modelarea unei hărți 2D a reliefului pentru spațiul 

dat; prospecțiunile siturilor Saharna Mare, Saharna „Rude”, Horodiște, Cogâlniceni „Cetate”, Țahnăuți, 

Solonceni „Hlinaia”, Horodca Mică, Horodca Mare, Ecaterinovca-Ialpugeni-Valea Jeparului și Lipoveni s-au 

soldat cu realizarea de imagini oblice asupra așezărilor din epoca fierului, în baza cărora a fost cercetat relieful 

amplasării acestora.  

Grupul dr. hab. Sergiu Musteață 

A fost reconstituită viața cotidiană a comunităților 

medievale timpurii prin valorificarea vestigiilor 

arheologice descoperite în așezările Hansca și 

Păhărniceni „Petruca” 

Grupul dr. Liliana Rotaru 

A fost supus examinării fenomenul învățământului superior din perioada sovietică care, deși 

puternic ideologizat și îndoctrinat, a produs o anumită perioadă specialiști de înaltă calificare 

pentru economia națională. Au fost evidențiate cauzele succeselor și insucceselor școlii 

superioare din RSSM, astfel încât să fie identificate bunele practici, dar și greșelile de evitat. 



Grupul dr. hab. Victor Ghilaș 
A fost fundamentată dimensiunea identitară a artelor din Repiublica Moldova 

ca factor activ al dezvoltării durabile a societății  

Grupul dr. hab. Aliona Grati 
A fost determinate noi date privind ansamblul componentelor culturale ale 

orașelor din Republica Moldova prin cartografierea spațiului urbanistic al 

Chișinăului din perspectiva artei și mitopoeticii. 

În domeniul patrimoniului cultural 



Grupul dr. Andrei Prohin 

În contextul finalizării dosarului Arta cămășii cu 

altiță – element de identitate culturală în 

România și Republica Moldova, au fost analizate 

și sistematizate informațiile privind meșterii și 

comunitățile contemporane din republică. 

Grupul dr. Lilia Zabolotnaia 

Au fost identificate, cercetate și introduse în circuitul științific 

descoperirile monetare din situl arheologic de la Costești, 

raionul Ialoveni  și cetatea Soroca. A fost sistematizat și 

elaborat catalogul a cca 3500 de monede de la Costești, aflate 

în colecția muzeului și în colecții private. 

 

Grupul dr. hab. Constantin Manolache 

A fost actualizat Registrul general de termeni pentru 

„Enciclopedia Moldovei” și Registrul de termeni pentru 

„Dicționarul biografic național”. 

 



Publicații științifice – 2021 
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Alte publicații științifice   26 
Atlase, hărţi, albume, cataloage 5 
Brevete 6 
Publicații electronice 3 
Documente de politici educaționale 1 



Conferințe științifice internaționale  
 

 

• Simpozionul internațional „Studiul artelor în context  

   european”, ediția I, 8-9 iunie 2021 (România, Rusia, Germania, Ukraina) 

• Congresul Eminescologilor, Ediția a X-a, 31august-1 septembrie 2021 

• „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea  

   societății durabile de mâine”, 11-12 februarie 2021, ed. a III-a. 

• Cercetarea și valorificarea patrimoniului arheologic medieval (4 noiembrie 

2021), la care au participat peste 20 de experți în arheologia medievală din Republica Moldova, România, 
Rusia și SUA 

• Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale (concept STEAM)”, 

29-30 octombrie 

                    30 de ani de la adoptarea  

•                  Declarației de independență a  

•                  Republicii Moldova:  

                         aspecte politico-juridice, 26 august 

                                                                


