
 

 
Cu privire la sistarea finanŃării şi comasarea unor  
proiecte finanŃate de la bugetul de stat pe anul 2010 
 

În conformitate cu prevederile art. 86 al Codului cu privire la ştiinŃă şi inovare, Acordului 
de parteneriat între Guvern şi Academia de ŞtiinŃe a Moldovei pentru anii 2009-2012, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 27 din 22 ianuarie 2009, şi în urma examinării demersului organizaŃiei-
executor al proiectului sau al coordonatorilor de program, Consiliul Suprem pentru ŞtiinŃă şi 
Dezvoltare Tehnologică al AŞM  H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. În legătură cu decesul dlui Usenco Vladimir, conducător al proiectului „Elaborarea 
aparatelor şi instrumentelor pentru coagularea plasmică” (06.420.008A), se comasează proiectul 
nominalizat cu proiectul „Echipament şi tehnică medicală. Elaborarea aparatelor şi utilajului aferent 
procedurilor de hipotermie locală” (06.420.007A), conducător  dr. Iurie Nica. 

2. În legătură cu reducerea volumului de finanŃarea programelor de stat pe anul 2010 cu 8 mil. 
lei (47,88%): 

a) se sistează finanŃarea proiectului „Cercetări privind utilizarea în chirurgie a undelor 
electromagnetic de frecvenŃe extrem de înalte şi intensitate mică”  09.808.05.08A (conducător de 
proiect dr. Anatol Ghereg) din cadrul programului de stat „Ingineria şi tehnologiile electrice în 
relansarea economiei”, coordonator de program dr. hab. Anatolii Sidorenco. 

b) se sistează finanŃarea proiectului „Dereglările vegetativo-vasculare (microcirculatorii) în 
hepatitele cronice şi posibilităŃile nonfarmacologice de corecŃie” (conducător dr. Victoria Cereş) din 
cadrul programului de stat „Hepatitele şi cirozele, profilactica şi metode avansate de tratament”, 
coordonator de program acad. Gheorghe Ghidirim. 

c) se comasează proiectele „Sistemul de navigaŃie şi control al satelitului” 09.838.06.08A 
(conducător dr. Nicolae Secrieru), „Sistemul de orientare şi stabilizare a satelitului” 
09.838.06.09A (conducător acad. Ion Bostan) şi „Sistemul de alimentare cu energie a satelitului” 
09.838.06.10A (conducător dr. Valeriu Blaja) din cadrul programului de stat „Valorificarea 
resurselor regenerabile de energie în condiŃiile Republicii Moldova şi elaborarea Satelitului 
Moldovenesc”, coordonator de program acad. Ion Bostan. În anul 2010 va fi finanŃat proiectul 
„Sistemul de orientaŃie, stabilizare, navigaŃie şi alimentare a satelitului” 09.838.09A, conducător de 
proiect acad. Ion Bostan.  

3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îi revine dlui dr. hab. Anatol Rotaru, şef al 
DirecŃiei politici, management şi monitorizare în sfera ştiinŃei şi inovării.  
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