
CONSILIUL SUPREM PENTRU
TIIN I DEZVOLTARE

TEHNOLOGIC  AL ACADEMIEI
DE TIIN E A MOLDOVEI

SUPREME COUNCIL ON SCIENCE
AND TECHNOLOGICAL

DEVELOPMENT OF THE ACADEMY
OF SCIENCES OF MOLDOVA

HOT RÎRE
“ 24 ” aprilie 2008    Nr. 71

mun. Chi in u

Cu privire la premierea directorilor
organiza iilor din sfera tiin ei i inov rii
din cadrul A. .M. pentru trimestrul I al anului curent

Conform Codului cu privire la tiin i inovare, Hot rîrii Guvernului
Republicii Moldova nr. 47 din 12.01.2007 „Cu privire la salarizarea angaja ilor
organiza iilor de drept public din sfera tiin ei i inov rii finan ate de la bugetul de
stat” i în corespundere cu Hot rîrea CS DT al A. .M.  nr. 5 din 28 ianuarie 2005
„Despre aprobarea Regulamentului cu privire la premierea i stabilirea sporului la
salariu conduc torilor organiza iilor de drept public i organiza iilor auxiliare din
sfera tiin ei i inov rii”, pentru rezultatele înalte în activitatea tiin ific i
tiin ifico-organizatoric , i în baza Hot rîrii Biroului Sec iilor de tiin e, Consiliul

Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic  al Academiei de tiin e a
Moldovei HOT TE:

1. Se permite de a acorda premii directorilor organiza iilor din sfera tiin ei i
inov rii din cadrul A. .M. pentru trimestrul I al anului 2008, conform anexei.

2. Premiile la salarii se stabilesc din contul fondurilor de salarizare ale
organiza iilor din sfera tiin ei i inov rii, aprobate pentru anul 2008.

Pre edinte al A. .M.
academician Gh. DUCA

Secretar tiin ific
general al A. .M.
academician B. GAINA



                                         Anex
 la Hot rîrea Consiliului Suprem pentru

tiin i Dezvoltare Tehnologic  al A. .M.
nr. 71 din 24 aprilie 2008

L  I  S  T  A
conduc torilor organiza iilor din sfera tiin ei i inov rii din cadrul

A. .M. pentru stabilirea premiului pentru trimestrul I  al anului 2008.

Numele, prenumele Func ia
Premiul pentru

rezultatele ob inute
pentu trimestrul I

2008
Valentin Dergaciov, dr.hab. - director al Institutului Patrimoniului Cultural un salariu lunar
Valeriu Rudic, acad. - director al Institutului de Microbiologie i

Biotehnologie
un salarii lunar

Tatiana Constantinov, acad. - director al Institutului de Ecologie i Geografie un salariu lunar
Alexandru Teleu , dr. - director al Gr dinii Botanice (Institut) un salariu lunar
Anatol Jacota, acad. - director al Institutului de Genetic i Fiziologie a

Plantelor
un salariu lunar

Tudor Lupa cu, dr. hab. - director al Institutului de Chimie un salariu lunar
Valentina Ciochin , dr. - director al Institutului de Fiziologie i

Sanocreatologie
un salariu lunar

Andrei Munteanu, dr. - director al Institutului de Zoologie un salariu lunar
Leonid Culiuc, m.c. - director al Institutului de Fizic  Aplicat un salariu lunar
Vasile Alcaz, dr. hab. - director al Institutului de Geologie i Seismologie un salariu lunar
Vitalie Postolati acad. - director al Institutului de Energetic un salariu lunar
Dumitru Ghi u, acad. - director al Institutului de Inginerie Electronic i

Tehnologii Industriale
un salariu lunar

Ion Geru, m.c. - director al Centrului de Metrologie i Metode
Analitice de Cercetare

un salariu lunar

Alexandru Burian, dr. hab.  - director al Institutului de Istorie, Stat i Drept un salariu lunar
Leonid Volo ciuc, dr. hab. - director al Institutului de Protec ie a Plantelor i

Agricultur  Ecologic
un salariu lunar

Mihai Popa, dr. hab. - director al Institutului de Matematic i
Informatic

un salariu lunar

Nicolae Stratan, dr. director al Centrului de instruire
universitar ,postuniversitar i perfec ionare

un salariu lunar

Elena Corotenco - director al Bibliotecii tiin ifice Centrale un salariu lunar
Ana Bantu , dr. - director al Institutului de Filologie un salariu lunar

Ion Rusandu, dr. - director al Institutului de Filozofie, Sociologie i
tiin e Politice

un salariu lunar

Liudmila Perciuleac, dr. - director al Liceului un salariu lunar

Valentina Fetiniuc, dr. - director al Institutului de  Economie,Finan e i
Statistic

un salariu lunar

Igor Cojocaru - director al Centrului Resurse i Re ele
Informa ionale

un salariu lunar

Constantin Manolache, dr. -director interimar al Institu iei Publice
„Enciclopedia Moldovei”

0.5 salariu lunar


