
 

 

Cu privire la aprobarea proiectelor  

din cadrul programului de stat “Sisteme  

pentru valorificarea energiilor regenerabile,  

dispozitive mecatronice, tehnologii industriale  

si satelitare”, ce vor demara în anul 2013 

 

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

Republicii Moldova, cu Regulamentul 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, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi 

Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei  HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă pentru finanţare proiectele din cadrul programului de stat “Sisteme 

pentru valorificarea energiilor regenerabile, dispozitive mecatronice, tehnologii industriale si 

satelitare”, lansate în anul 2013, conform anexei. 

2. Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative, în persoana 

directorului dl dr. Vasile Grama, va perfecta contractele de finanţare a proiectelor nominalizate 

în pct. 1 și 2 ale prezentei hotărîri şi va monitoriza realizarea acestora. 

3. Controlul privind realizarea prezentei hotărîri se pune în sarcina dlui membru 

corespondent Ion Guceac, secretar ştiinţific general al AŞM.  

 

 

Preşedinte,                                                                                             

Academician                                                                                      Gheorghe DUCA 

 

Secretar ştiinţific general,                                                                

Membru corespondent                                                                     Ion GUCEAC 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL SUPREM PENTRU 

ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE 

TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI  

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI 

 

SUPREME COUNCIL ON SCIENCE 

AND TECHNOLOGICAL 

DEVELOPMENT OF THE ACADEMY 

OF SCIENCES OF MOLDOVA  

 

 

HOTĂRÎRE  
 

   
„04”  aprilie 2013                            Nr. 59 

 mun. Chişinău  



                                                                                                                                                               Anexă 

                                                                                                                                                      la Hotărîrea CSŞDT al AŞM  

                                                                                                                                                        nr. 59 din 04.04.2013 

 

 

Proiecte din cadrul programelor de stat propuse pentru finanţare pe anul 2013 în cadrul 

programului de stat „Sisteme pentru valorificarea energiilor regenerabile,  

dispozitive mecatronice, tehnologii industriale şi satelitare” 
 

Direcţia strategică 4. Cod 16.16: Eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile 

 

 

Codul 

proiectului 
Denumirea proiectului 

Director  

de proiect 

Termen 

de 

realizare 

Volumul 

alocaţiilor 

bugetare pe 

anul 2013, 

mii lei 

1 2 3 4 5 

16.01.PA Cercetarea şi elaborarea turbinei de vânt cu ax vertical şi pale elicoidale dr. hab. 

Dulgheru 

Valeriu 

2013-2014  

16.03.PA Cercetarea metodelor şi procedurilor de comunicare a microsateliţilor cu staţiile terestre 

pentru captarea şi transmisiunea imaginilor în timp real 

dr. Secrieru 

Nicolae 

2013-2014  

16.06.PA Elaborarea sistemului operaţional şi cercetarea atitudinii şi dinamicii satelitului în condiţii 

de vid 

acad. Bostan 

Ion 

2013-2014  


