Calendar ul evenimentelor (octombrie -dece mbrie 2006)

01.10.2006

60 de ani de la fondarea Universităţii de Stat din
Moldova.

01.10.2006

Conferinţa a XV-a " Metode fizice in chimia coordinativă
şi supramoleculară" şi Lectura a XVII-a in memoria
academicianului A. Ablov
Organizatori:
Academia de Ştiinţe a Moldovei,
Institutul de Chimie,
Institutul de Fizică Aplicată,
Universitatea de Stat din Moldova,
Institutul de Chimie Fizică, Academia de Ştiinţe din
Polonia,
Societatea Chimiştilor din R. Moldova.

03.10.2006

3 rd International Conference on Materials
Science and Condensed Matter Physics
Conferinţa este dedicată aniversărilor a 85a şi a 80 din ziua naşterii remarcabililor
fizicieni din Moldova Tadeuş Malinovchi şi
Sergiu Rădăuţanu in cadrul celebrarii
jubileului de 60 de ani ai Academiei de
Ştiinţe a Moldovei.
Organizatori:
Academia de Ştiinţe a Moldovei,
Institutul de Fizică Aplicată,
Institutul de Inginerie Electronică şi
Tehnologii Industriale,
Societatea Fizicienilor din Moldova,
Universitatea de Stat din Moldova,
Universitatea Tehnică a Moldovei.

03.10.2006

Conferinţă ştiinţifică a II-a ă cu participare internaţională a Medicilor Legişti din RM

05.10.2006

Conferinţa VI-a a infecţioniştilor din RM, „Actualităţi în patologia infecţioasă parazitară”

05.10.2006

Conferinţa a III-a ştiinţifică cu participare internaţională de Medicină Perinatală

11.10.2006

Al IV-lea Congres de Urologie, Dializă şi Transplant Renal din RM

Simpozionul ştiinţific „Opera lui Nicolae
Spătaru Milescu în contextul culturii
europene şi universale”
Organizatori:
Institutul de Filozofie, Sociologie şi
Ştiinţe Politice

19.10.2006

19.10.2006

24.10.2006
25.10.2006

Intâlnirea jubiliară a absolvenţilor ai USM.

Seminar moldo-francez cu Ch Rouvray, Rouen, Franţa „Aspecte clinice şi tratamentul depresiilor
la adolescenţi”
Congresul II al medicilor de familie din RM „Medicina de familie. Aspecte clinice, educaţionale şi
de management”

Conferinţa „Abordarea socio-psihopedagogică a problemei educaţiei
incluzive”

27.10.2006

25.10.2006

Organizatori:
Universitatea de Stat „A. Russo”
Facultatea Pedagogie, Psihologie şi
Asistenţă Socială

Conferinţa ştiinţifică internaţională „Reforma instituţională în Republica Moldova în contextul
integrării europene”
Organizatori:
Institutul de Istorie, Stat şi Drept
Centrul European de Drept Constituţional

Conferinţă cu genericul „Parteneriat:
ştiinţă şi business”

26.10.2006
Organizatori:
MRDA, CRDF, ASM, AGEPI
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Festivitatea de punere in funcţiune la
Institutul Oncologic a aparatului de
radioterapie “Terragam” si a aparatului
de
radioterapie
intracavitară
“Gammamed”.

02.11.2006

Aparatul de radioterapie “Terragam”,
de producţie cehă, este al doilea de
acest gen, procurat din surse bugetare,
iar aparatul de radioterapie
intracavitară “Gammamed”, de
producţie olandeza, a fost donat
Institutului Oncologic de către Agenţia
Internaţionala pentru Energia Atomica
(AIEA).

La Salonului Internaţional „BrusselsEUREKA” inovatorii moldoveni au
obţinut 11 medalii de aur, 5 de argint,
una de bronz şi o diplomă de
menţiune.

08.11.2006

Noul ambasador al SUA in Republica
Moldova Michael D. Kirby, aflat in
exerciţiul funcţiunii din septembrie
curent, a efectuat la 8 noiembrie o
vizită de documentare la Academia de
Ştiinţe a Moldovei.

Conferinţa Internaţională a Tinerilor Cercetători

10.11.2006
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Manifestarea organizată de ATCM „PRO-Ştiinţa”, cu sprijinul
Academiei de Stiinte din Moldova, Ministerul Educaţiei si Tineretului
al RM, NIP Moldova, AUF, a fost dedicat aniversarii a 60 de ani ai de
la fondarea primelor instituţii de tip academic din Moldova.
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15.11.2006

17.11.2006

17.11.2006

La Academia de Ştiinţe a Moldovei, a avut loc Şedinţa Comisiei
parlamentare pentru cultură, ştiinţă, învăţămînt, tineret, sport şi
mijloace de informare în masă, consacrată audierii celor mai
importante rezultate obţinute în cadrul programelor de stat şi a
proiectelor de transfer tehnologic.

Anul 2007 va fi declarat, in R.Moldova, Anul Eugen Doga

Prima Filiala a Academiei de Ştiinţe a
Moldovei a fost inaugurata la Bălţi. Noua
structura a fost organizata in baza
instituţiilor din municipiul din zona de nord
- Universitatea de Stat “A. Russo” şi
Institutul pentru Culturile de Cimp
“Selecţia”.

A apărut primul
“Marketing”

20.11.2006
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număr

al

revistei

Fondatorii revistei sînt Academia de Ştiinţe
a Moldovei, Agenţia de Stat pentru
Protecţia Proprietăţii Intelectuale, Asociaţia
pentru Cercetare şi Dezvoltare din RM, în
parteneriat cu Alianţa pentru Dezvoltarea
Antreprenoriatului,
Asociaţia
Tinerilor
Cercetători “Pro Ştiinţa”, Camera de
Comerţ şi Industrie a RM, Proiectul USAID
“Creşterea Competitivităţii şi Dezvoltarea
Intreprinderilor”.
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Ministerul Culturii şi Turismului al R.M.,
Academia de Ştiinţe a Moldovei, Uniunea
Artiştilor Plastici din R.M., Muzeul Naţional
de Artă a Moldovei, Muzeul Naţional de
Arheologie
şi
Istorie
a
Moldovei
organizează două manifestări, consacrate
jubileului de 90 de ani de la naşterea
artistului plastic Mihail Grecu, membru de
onoare al A.Ş.M.

22.11.2006

05.12.2006

Conferinţa ştiinţifică internaţională „Transformările demografice şi socio-economice ale populaţiei.
Actualitate şi viitor”.
Organizatori:
Academia de Studii Economice din Moldova,
Institutul de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice al A.Ş.M.,
UNFPA (Fondul ONU pentru Populaţie)

Lansarea cărţilor „Ion Furnică – celebru
dansator moldav” şi „Spiridon Mocanu – o
legendă vie”

12.12.2006

Autorul: Antip Ţarălungă

16.12.2006

Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Farmacologia naţională la 35 ani”,

19.12.2006
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A fost semnat Protocolul primei şedinţe de
lucru a Comisiei mixte moldo-beloruse
pentru ştiinţă şi tehnologii.
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21.12.2006

Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al A.Ş.M. l-a
nominalizat în calitate de „Savantul anului în domeniul ştiinţelor umanistice”
pe profesorul Gheorghe Avornic, doctor habilitat în drept, preşedintele
Uniunii Juriştilor din Moldova, decanul Facultăţii de Drept a Universităţii de
Stat din Moldova.

21.12.2006

Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al A.Ş.M. l-a
nominalizat în calitate de „Savantul anului în domeniul ştiinţelor reale” pe
profesorul Ilie Donică, doctor habilitat în ştiinţe agricole, membru de
onoare al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice din România,

21.12.2006

Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al A.Ş.M. l-a
nominalizat in calitate de “Inovatorul anului” pe profesorul Valeriu
Dulgheru, doctor habilitat în maşinologie şi fiabilitatea maşinilor, membru
corespondent al Academiei Romano-Americane de Ştiinţe şi Arte

21.12.2006

Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al A.Ş.M. l-a
nominalizat în calitate de “Tînărul inovator al anului” pe Daniela Ciumac,
cercetător ştiinţific al laboratorului „Fotomicrobiologie” din cadrul Facultăţii de
Biologie şi Pedologie a USM

NOI APARITII EDITORIALE

BULETIN ANALITIC TRIMESTRIAL ediţia 3, iulieseptembrie 2006

01.10.2006

Autorii:
Dr.hab. T.Bajura, dr. A.Timuş, dr. V.Cociug, dr.
M.Poisic, dr. A.Rojco, dr. A.Ţurcan, dr. G.Saveliev
Buletinul analitic trimestrial este un produs nou in
domeniul informării societăţii cu privire la realităţile şi
problemele economice din Republica Moldova şi va
constitui o sursă fundamentală pentru toţi cei atraşi în
sferele vieţii economice ale statului.
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Monografia FENILCETONURIA
Autorii:

01.10.2006

Groppa St., dr.hab.med., prof.univ., Universitatea de
Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”,
Catedra de Neurologie şi Genetica medicală
Gavriliuc Angela, dr.biol., Centrul Naţional de
Sănătate a Reproducerii şi Genetica Medicală, Secţia
ştiinţifică de Reproducere umană şi Genetica medicală
Coropceanu Diana, Universitatea de Stat de Medicină
şi Farmacie „N.Testemiţanu”, Catedra de Neurologie
şi Genetica medicală
Pentru prima dată în Republica Moldova (RM) a fost
stabilită frecvenţa
maladiei şi efectuată analiza
molecular-genetică
a
succesiunii
genei
fenilalaninhidroxilasei (FAH), combinată cu studiul
răspândirii mutaţiilor des întâlnite din regiunea
europeană.
A
fost
caracterizată
distribuirea
frecvenţelor alelelor şi a haplotipurilor locusurilor
polimorfe ale genei FAH în familii cu FCU şi la indivizi
din eşanţionul de populaţie sănătoasă.

Monografia Traumatismele mecanice in aspect medicolegal
Autorii:
Gheorghe Baciu, dr.hab., prof. univ., şef catedră
Medicina legală
Andrei Pădure, dr. în medicină, conf. universitar, cat.
Medicina legală

01.10.2006

Vasile Şarpe, dr. în medicină, asistent univ., cat.
Medicina legală
Monografia cuprinde un studiu complex al traumelor
produse prin agenţi mecanici în diverse circumstanţe,
bazat pe o analiză profundă a literaturii de
specialitate şi pe observaţiile proprii. Sunt abordate
problemele traumatologiei medico-legale generale şi
speciale, evidenţiindu-se mecanismele de formare a
leziunilor mecanice în funcţie de factorul vulnerant şi
condiţiile de acţiune a acestuia, particularităţile lor
morfologice, cât ţi criteriile de diagnosticare a diferitor
forme de traumatisme.

Revista „REVISTA ECONOMICĂ”, N6(31)2006
Autorii:

01.10.2006

Dr. D.Popescu., V.Brătian, A.Moroşan, dr.E.Graur,
dr.N.Băncilă, dr.L.Romanciuc, dr.O.Kuzimina,
dr.T.Visoţkaia, dr.M.Papuc,dr.D.Paraschiv ş.a.
„Revista Economică” este o revistă ştiinţifică
internaţională de teorie şi practică economicofinanciară.
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Manualul „Farmaco- şi fitoterapia în
gastroenterologie”

01.10.2006

Autorii lucrării: Gonciar Veaceslav, Cazacu
Vasile, Dumbrava Vlada -Tatiana
In manual sint expuse principiile farmaco-şi
fitoterapiei
afecţiunilor
tractului
gastrointestinal mai frecvent intalnite in practica
medicală.

Monografia „Prelucrarea grăunţelor (tehnologii,
elementele teoriei şi utilajul)”

01.10.2006

Autorii lucrării: Sclear P.A., Vrancean V. G.,
Pobedinschii V. M
Sunt expuse problemele ştiinţifice, tehnologice şi
tehnice ale producerii şi păstrării nutreţurilor
combinate, făinii şi crupelor

Manualul
horticole”

„Tehnologia

păstrării

produselor

Autorul lucrării: Jamba A.

01.10.2006

Sunt oglindite metodele avansate de recoltare,
condiţionare, ambalare, transportare şi păstrare
şi control a fructelor şi legumelor cu aplicarea
mecanismelor de încărcare-descărcare.
Sînt analizate particularităţile de păstrare a
diferitelor specii, soiuri, regimurile optimale şi
durata de păstrare, metabolismul de respiraţie şi
transpiraţie în fructe şi legume.

Rezervaţia CODRII . Diversitatea biologică.

02.10.2006
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Autorii lucrării:
Ştefan Manic, doctor în biologie, director al Rezervaţiei
„Codrii”;
Andrei Negru, şeful laboratorului „Flora spontană şi
ierbar” la Grădina Botanică a A. Ş. M.;
Tudor Cozari, doctor în biologie, şeful catedrei „Biologie
Animală”, la Universitatea de Stat din Tiraspol;
Ecaterina Barcari, colaborator ştiinţific la Rezervaţia
„Codrii”;
Veaceslav Carlig, doctor in biologie; Gheorghe Manic,
doctor in biologie.
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06.10.2006

BULETINUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI
ŞTIINŢE MEDICALE, 2006, Nr.4(8)

Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”.

06.10.2006

Vol. I „Probleme medico-biologice şi farmaceutice”,
Revistă ştiinţifică

„Fiziologie vegetală. Curs universitar .
Autorul lucrării:

22.11.2006

Maria Duca, doctor habilitat in biologie, profesor
universitar, decan al Facultăţii Biologie şi Pedologie a
Universităţii de Stat din Moldova.
Sunt expuse problemele ştiinţifice, tehnologice şi
tehnice ale producerii şi păstrării nutreţurilor combinate,
făinii şi crupelor
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Monografia Optimizarea educaţiei pentru sănătate pe
modelul infecţiilor intestinale
Autorii:
Viorel Prisacari, dr. hab., prof. univ., şef catedră
Epidemiologie
Emilia Malai, dr., asistent univ., cat. Epidemiologie

22.12.2006

Monografia este dedicată eficientizării măsurilor de
prevenire a infecţiilor şi invaziilor intstinale prin
optimizarea mijloacelor de educaţie pentru sănătate a
populaţiei. Sunt prezentate rezultatele analizei
epidemiologice a morbidităţii prin infecţii şi invazii în
Republica Molodva, evaluării nivelului de cunoştinţe a
populaţiei în epidemiologia şi prvenţia infecţiilor şi
invaziilor intestinale, precum şi a surselor de informare
a populaţiei, matriale şi mijloace originale de educaţie
pentru sănătate în prvnţia acestor maladii şi
rezultatele inmplementării lor în practică

BULETINUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI
MATEMATICA, 2006, Nr.3(52)

22.12.2006

14 articole ştiinţifice ce includ: 8 – Republica Moldova (6
– I.M.I.), 6 – de peste hotare)
Articolele
publicate în
revistă sunt consacrate
cercetărilor ce cuprind domeniile de bază ale
matematicii teoretice moderne

Computer Science Journal of Moldova, 2006,V.14, Nr.
3(42)
7 autori, inclusiv: 3 - R.M., 4 – de peste hotare

22.12.2006
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Articolele publicate sunt consacrate direcţiilor de
cercetare: Procesarea Limbajelor Naturale, Matematica
Discretă, Soft, Organizarea sistemelor computaţionale,
Economie, Cercetări Operaţionale, Programare, Jocuri.
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Revista ştiinţifică „Ştiinţa Agricolă” Nr. 2, 2006
Editori

12.2006

26.12.2006

Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
Institutul de cercetări pentru Mecanizarea şi
Electrificarea Agriculturii „MECAGRO”,
Institutul de cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie
„Nicolae Dimo”

BULETINUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI
ŞTIINŢE MEDICALE, 2006, Nr.5(9)

http://www.asm.md/news/Calendar_buletin_3_ro.pdf
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