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Proiecte pentru procurarea echipamentului ştiinţific în anul 2012 
 

Programul (Direcţia strategică), cod 16.18, Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul valorificarea resurselor umane,  

naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă a economiei ţării  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul (Direcţia strategică), cod 16.19, Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul  biomedicina,  

farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea proiectului Directorul de 

proiect 

Organizaţia Termenul de 

realizare 

Alocaţiile 

bugetare pe anul 

2012, mii lei 

1. Sistem de emisie-recepţie pentru studiul organizării 

structural funcționale a vertebratelor terestre 

dr. Nistreanu 

Victoria 

AŞM, Institutul de 

Zoologie 

2012 240,0 

2. Echipament analitic modern pentru asigurarea unui 

nivel înalt al cercetărilor în domeniul biotehnologiei 

microbiologice 

acad. Rudic 

Valeriu 

AŞM, Institutul de 

Microbiologie și 
Biotehnologie 

2012 400,0 

Nr. 

d/o 

Denumirea proiectului Directorul de 

proiect 

Organizaţia Termenul de 

realizare 

Alocaţiile 

bugetare pe 

anul 2012, 

mii lei 

1. Diagnosticul şi tratamentul complicaţiilor 

neurologice în osteoporoză vertebrală 

acad. Gherman 

Diomid 

MS, Institutul de Neurologie 

şi Neurochirurgie 
2012 400,0 

2. Optimizarea terapiei combinate a co-infecţiei 

TB/HIV: abordări farmacocinetice și 
farmacogenetice în studierea interacțiunilor 

medicamentoase 

dr. Tudor Elena MS, Institutul de 

Ftiziopneumologie „Chiril 

Draganiuc”  

2012 330,0 



Programul (Direcţia strategică), cod 16.14, Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul biotehnologii agricole,  

fertilitatea solului şi securitatea alimentară 
 

 
 

 

 

 

 

Progr

amul 

(Direcţia strategică), cod 16.15, Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul nanotehnologii, 

inginerie industrială, produse şi materiale noi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea proiectului Directorul de 

proiect 

Organizaţia Termenul de 

realizare 

Alocaţiile 

bugetare pe 

anul 2012, 

mii lei 

1. Îmbunătățirea capacității tehnologice pentru evaluarea 

calităţii solurilor și atenuarea degradării erozionale la 

scară de vecinătate europeană 

dr.  Rozloga Iurii MAIA, Institutul de 

Pedologie, Agrochimie şi 

Protecție a Solului „Nicolae 

Dimo”  

2012 300,0 

2. Combină pentru recoltarea seminţelor la culturile 

cerealiere, legumicole, plante aromatice și medicinale 

în procesul de ameliorare 

dr. hab. Botnari 

Vasile 
AȘM, Institutul de Genetică 

şi Fiziologie a Plantelor 
2012 300,0 

Nr. 

d/o 

Denumirea proiectului Directorul de 

proiect 

Organizaţia Termenul de 

realizare 

Alocaţiile 

bugetare pe 

anul 2012, 

mii lei 

1. Echipament de orientare, stabilizare și control al 

atitudinii microsatelitului pentru studiul 

distorsiunilor geometrice ale imaginilor captate 

din sateliți în scopuri de cercetare şi educaționale 

acad. Bostan Ion  ME, Universitatea Tehnică 

a Moldovei 

2012 430,0 

2. Fotomultiplicator rapid cu sensibilitate înaltă IR 

(λ≤1,7 µm) 

acad. Aruşanov 

Ernest 
AȘM, Institutul de Fizică 

Aplicată 

2012 400,0 

3. Tehnologii interactive pentru cercetare și 
învățămînt inovaţional 

dr. hab. Ciocanu 

Gheorghe 

ME, Universitatea de Stat 

din Moldova  

 200,0 


