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Cu privire la modificarea listei executorilor  

în cadrul proiectelor de cercetări științifice  

fundamentale  și de cercetări științifice aplicative  

pentru anii 2015-2018  

 

 

În conformitate cu prevederile art. 59-61 ale Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al 

Republicii Moldova şi prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului 

programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic şi proiectelor din cadrul acestora, proiectelor 

de cercetări ştiinţifice fundamentale, proiectelor de cercetări ştiinţifice aplicative şi proiectelor 

independente în sfera ştiinţei şi inovării, anexa nr. 3 la Acordul de parteneriat  între Guvern și 
Academia de Științe a Moldovei pentru anul 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 731 din 

08.09.2014, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei  HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă majorarea numărului de unități de executori fără modificarea finanţării în cadrul 

următoarelor proiecte: 

a) ”Materiale nanostructurate cu bandă interzisă largă pentru dispozitive optoelectronice și 
plasmonice”, cond. dr. hab. Emil RUSU – 8 unități; 

b) ”Micro și nanostructuri funcţionale din semiconductori organici și anorganici pentru 

microelectronică. Convertoare de energie”, cond. dr. hab. Albina NIKOLAEVA –  

10 unități; 

c) ”Supraconductibilitatea neuniformă ca bază a spintronicii supraconductoare”, cond. dr. 

hab. Anatolie SIDORENKO – 3 unități; 

d) ”Procese și fenomene în nanostructuri hibride și materiale multifuncţionale”, cond. dr. 

Efim ZASAVIȚCHI – 2 unități; 

e) ”Elaborarea dispozitivelor medicale”, cond. dr. Iurie NICA – 2 unități; 

f) ”Elaborarea intrumentarului de măsurare a stabilității financiare a statului”, cond. dr. 

Rodica PERCIUN – 6 unități; 



g) ”Elaborarea normativelor veniturilor nete în baza tarifelor actualizate de costuri în 

sectorul agro-alimentar pentru anii 2015-2018”, cond. dr. hab. Fiodor BAJURA –  

5 unități; 

h) ”Amortizarea politicii de dezvoltare a IMM-urilor în Republica Moldova cu principiile 

”Small Business Act” pentru Europa”, cond. dr. Elena ACULAI – 5 unități. 

2. Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative va monitoriza realizarea 

prezentei hotărâri. 

3. Controlul privind realizarea prezentei hotărâri se pune în sarcina doamnei doctor habilitat 

Aurelia HANGANU, secretar ştiinţific general interimar al AŞM. 

 

 

 

 

 

Preşedinte,      

academician                                                             Gheorghe DUCA 

 

Secretar ştiinţific  

general interimar,  

doctor habilitat                                                            Aurelia HANGANU 


