
Calendar ul evenimentelor  (ianuarie -septembrie 2006)   

27.01.2006  

 
 

A fost semnat Acordul de cooperare 
ştiinţifică cu Academia de Ştiinţe şi 
Arte din Muntenegru. 

28.01.2006  

 

Institutul de Istorie, Stat şi Drept al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 
Universitatea de Studii Aplicate din 
Moldova au organizat conferinţa 
ştiinţifico-practică internaţională cu 
genericul „Probleme actuale ale 
ştiinţelor socio-umane în condiţiile 
integrării europene”. 

14.02.2006 

Sesiunea a III-a a Asambleei Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei 

Activitatea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi 
Dezvoltare Tehnologică al A.Ş.M. şi rezultatele 
ştiinţifice principale obţinute în sfera ştiinţei şi inovării 
in anul 2005 

 
Raportul academicianului Gheorghe DUCA, preşedintele Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei: "Revitalizarea sferei ştiinţei şi inovării: realizări şi perspective”  

Alocuţiunea dlui Marian LUPU, preşedintele Parlamentului Republicii Moldova  

10.03.2006 

In oraşul Comrat a avut loc un seminar ştiinţifico-practic cu genericul 
„Recomandări practice pentru dezvoltarea complexului agroalimentar in 
zona de sud a Republicii Moldova”, organizat de Secţia de Ştiinţe Agricole a 
A.Ş.M. 
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17.03.2006 

 

A avut loc şedinţa de lucru a Clubului Naţional 
„Ştiinţă şi Business” consacrat domeniului  
agroindustrial.  

Instituţiile organizatoare ale  manifestării: MRDA, 
CRDF, ASM, AGEPI . 

28.03.2006 

 
 

A avut loc Adunarea generală a membrilor titulari 
(academicieni) şi membrilor corespondenţi ai A.Ş.M.  
Ordinea de zi:  
1. Cu privire la formele de aplicare la concursul pentru 
alegerea membrilor corespondenţi şi a membrilor titulari ai 
A.Ş.M. pentru anul 2006. 
2. Cu privire la alegerea membrilor de onoare ai Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei. 

04.04.2006 

 

Comisia Naţională a Republicii Moldova 
pentru UNESCO, in colaborare cu 
Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Muzeul 
Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, 
a organizat Simpozionul ştiinţifico-practic 
internaţional cu genericul “Folclorul şi 
contemporaneitatea: conservarea, 
revitalizarea şi valorificarea culturii 
tradiţionale”. La manifestare au 
participat specialişti din domeniu din 
republică şi ţările vecine - România şi 
Ucraina. 
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06.04.2006 

 
 

A avut loc Adunarea generală a membrilor titulari 
(academicieni) şi membrilor corespondenţi ai A.Ş.M.  
Ordinea de zi:  
1. Inminarea Diplomei de membru de onoare al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei eminentului profesor francez Thierry de 
Montbrial. 

14.04.2006 

 
 
 

Academia de Studii Economice din Moldova 
a organizat Simpozionul internaţional al 
tinerilor cercetători  ( 14 – 15 aprilie 2006 )  
Participanţi: 

700 de studenţi, masteranzi, doctoranzi, 
competitori de la ASEM, invitaţi de la 
instituţiile de învăţământ superior din 
Moldova (USM, UASM, UCCM, Academia de 
Administrare Publică de pe lingă 
Preşedintele Republicii Moldova, 
Universitatea de Stat din Tiraspol, Institutul 
de Cercetări Economice al AŞM), precum şi 
din Romania, Ucraina, Belarus, Bulgaria, 
Franţa. 

20.04.2006 

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică a organizat masa rotundă cu genericul 
„Accelerarea creşterii economice prin asigurarea calităţii”, la care a 
participat un grup de membri ai Guvernului in frunte cu dna Zinaida Greceanii, 
prim-viceprim-ministru al Republicii Moldova. La această masă rotundă, au fost 
prezentate 3 rapoarte de bază (dl V.Lazăr, ministrul Economiei şi Comerţului, dna 
dr.hab. V.Cărare, directorul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică al A.Ş.M. 
“Problemele calităţii creşterii economice”, dr. A. Muravschi - “Reforme structurale: 
scopul si priorităţi”).  

26.04.2006 

 

Premiul „Academicianul C. Sibirschi” a fost 
inminat pentru a 7 -a oară. De această dată 
laureat a devenit academicianul Mitrofan 
Ciobanu pentru ciclul de lucrări “Metode 
topologice în algebră şi analiza matematică”. 

11.05.2006 

Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova, Uniunea 
Scriitorilor din Moldova au organizat un simpozion ştiinţific cu genericul 
„Metagalaxia metaforei”, consacrat împlinirii a 70 de ani de la naşterea poetului 
şi cineastului Anatol Codru, membru de onoare al A.Ş.M.  
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11.05.2006 

 

La Institutul de Chimie al A.Ş.M. a avut loc o 
manifestare cu prilejul dezvelirii plăcii 
comemorative, consacrată jubileului de 100 
de ani de la naşterea marelui savant chimist 
Gheorghe Lazurievski. 

19.05.2006 

 

In zilele de 19-20 mai 2006 Universitatea 
Tehnică a Moldovei, in colaborare cu 
Academia de Ştiinţe a Moldovei şi cu 
susţinerea Ministerului Educaţiei, Tineretului 
şi Sportului, Ministerului Dezvoltării 
Informaţionale, S.A. Moldtelecom, a organizat 
Conferinţa Naţională de Telecomunicaţii, 
Electronică şi Informatică - CNTEI-2006. 

19.05.2006 

 

A avut loc şedinţa de lucru a Clubului Naţional 
„Ştiinţă şi Business” consacrat domeniului  
energeticii. 

Instituţiile organizatoare ale manifestării - MRDA, 
CRDF, ASM, AGEPI .  

 

26.05.2006 

 
 

A avut loc Adunarea generală a membrilor titulari (academicieni) şi 
membrilor corespondenţi ai A.Ş.M.  
Ordinea de zi:  
1. Cu privire la Criteriile pentru recunoaşterea conducătorului ştiinţific 
ca fondator al şcolii ştiinţifice de către comunitatea academică.  

2. Cu privire la criteriile pentru promovarea savanţilor străini în calitate 
de membru de onoare al A.Ş.M.  
3. Cu privire la aprobarea uniformei pentru membrii A.Ş.M. şi a 
colanului preşedintelui A.Ş.M.  
4. Cu privire la alegerea membrilor de onoare ai Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei (Florin Gheorghe Filip, academician al Academiei Romane, 
Vitalie Ghinzburg, academician al Academiei de Ştiinţe din Rusia, Dorel 
Zugrăvescu, dr. în ştiinţe, profesor al Academiei Române, Florin Teodor 
Tănăsescu, profesor, dr. inginer al Academiei de Ştiinţe Tehnice din 
România, Seymour D.Van Gundy, profesor al Universităţii din 

California).  
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08.06.2006 

 

Asociaţia Tinerilor Cercetători din Moldova "PRO-Ştiinţa" şi 
Centrul de Instruire Universitara, Postuniversitara şi 
Perfecţionare al AŞM au organizat masa rotunda cu tema 
"Aspecte ale participării tinerilor în dezvoltarea 
ştiinţifica din Moldova . 

12.06.2006 

 

Academia de Ştiinţe a Moldovei a sărbătorit 
cea de-a 60-a aniversare de la crearea 
primelor instituţii de cercetări ştiinţifice. Cu 
prilejul acestui remarcabil eveniment in 
cadrul A.Ş.M. s-a desfăşurat o serie de 
manifestări axate pe istoria dezvoltării 
ştiinţei în Republica Moldova şi problemele 
actuale ale comunităţii ştiinţifice.  

19.06.2006 

 

Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a 
Moldovei, Institutul de Fizică Aplicată al 
A.Ş.M. şi Universitatea Tehnică din Moldova 
au organizat festivitatea de inaugurare a 
expoziţiei comemorative cu genericul 
„Itinerariile unui destin”, consacrată 
aniversării a 80-a de la naşterea 
academicianului Sergiu Rădăuţanu. 

 

21.06.2006 

 

La Institutul Naţional pentru Viticultură şi 
Vinificaţie a avut loc seminarul republican cu 
tema: "Tehnologii avansate la crearea noilor 
plantaţii viticole". 

26.06.2006 

 

La virsta de 89 de ani, a decedat unul dintre 
fondatorii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 
biolog cu renume mondial, academician, 
doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor 
universitar, laureat al Premiului de Stat al 
Republicii Moldova şi al premiului Prezidiului 
Academiei de Ştiinţe a fostei URRS, Aleksei 
Andrei Spassky. 
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27.06.2006 

 

Academia de Ştiinţe a Moldovei a 
devenit membru titular al Uniunii 
Academiilor Europene pentru Ştiinţe 
Aplicate în Agricultură, Alimentaţie şi 
Natură (The Union of European 
Academies for Science Applied to 
Agriculture, Food and Nature) 

06.07.2006  

 

La Institutul de Economie, Finanţe si 
Statistica a avut loc prima Conferinţa 
Internaţionala cu genericul: „Creşterea 
economică in condiţiile 
internaţionalizării”.  

Zinaida Greceanii, prim -viceprim -
ministru  al R.M. , Gheorghe Duca, 
preşedintele A .Ş.M., Valeriu Lazar, 
ministru l al economiei şi comer ţului, Ion 
Chicu, viceministrul finanţelor, Martin 
Wyss, şeful misiunii OIM in Moldova, au 
abordat mai multe probleme de ordin 
economic, referitoare la dezvoltarea 
durabilă a Republicii Moldova.  

11.07.20 06 

 

Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică 
al A.Ş.M. a emis o dispoziţie privind desfăşurarea 
angajării personalului şi demararea concursului pentru 
suplinirea funcţiilor ştiinţifice vacante şi funcţiilor 
ştiinţifice de conducere vacante în organizaţiile nou-
create din sfera ştiinţei şi inovării din subordinea A.Ş.M. 

26.07.2006 

 

La 26 iulie 2006 ambasadorii din 25 de ţări au 
efectuat o vizită la Academia de Ştiinţe a Moldovei. 
Pe parcursul vizitei la A.Ş.M. au fost relevate 
modalităţile de intensificare a eforturilor diplomatice 
în scopul cooperării regionale şi integrării în 
structurile ştiinţifice europene şi încadrarea 
cercetătorilor moldoveni in diverse programe 
ştiinţifice europene.  

15.08.  2006 
Patru instituţii ştiinţifice de cercetare în domeniul viticulturii şi vinificaţiei din 
Rusia, Ucraina şi Moldova au semnat  un Acord de colaborare.  
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17.08.  2006 

 

Societatea Română de Matematică 
Aplicată şi Industrială şi Societatea de 
Matematică din Republica Moldova au 
organizat cea de a XIV-a conferinţă în 
domeniul matematicii aplicate şi 
industriale, conferinţă-satelit a 
Congresului internaţional al 
matematicienilor de la Madrid. La 
manifestarea ştiinţifică au participat 60 
de matematicieni din Romania, Polonia, 
Rusia, precum şi din Republica Moldova, 
in total circa 150 de persoane. 

18.08.  2006 

GUVERNUL A APROBAT STRATEGIA DE DEZVOLTARE A INDUSTRIEI NAŢIONALE. 
La elaborarea proiectului de document au contribuit experţi de la Academia de 
Ştiinţe a Moldovei, Ministerele Industriei şi Infrastructurii, Economiei şi 
Comerţului, Universităţii Tehnice, experţi independenţi. Proiectul a fost avizat de 
experţi de la Comisia Europeană, UNIDO, din Suedia, SUA şi plasat pe site-ul 
A.Ş.M. pentru dezbateri publice. 

18.08.  2006 

GUVERNUL A APROBAT STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SECTORULUI AGROALIMENTAR.  

La elaborarea proiectului de document au contribuit experţi de la Academia de 
Ştiinţe a Moldovei. 
Proiectul a fost plasat pe site-ul AŞM pentru dezbateri publice. 

22.08.  2006 

 

Academia de Ştiinţe a Moldovei a 
organizat Conferinţa ştiinţifică 
internaţională cu genericul „15 ani de 
independenţă a Republicii Moldova”.  

31.08.  2006 

 

La invitaţia Uniunii Scriitorilor din 
Moldova, organizatori a două 
simpozioane ştiinţifice în cadrul sărbătorii 
naţionale „Limba noastră” şi a unor 
acţiuni culturale, s-au aflat la Chişinău 
pe 30-31 august şi 1 septembrie curent 
noua conducere a Academiei Romane, 
reprezentată de preşedintele ei, 
academicianul Ionel Haiduc, şi 
vicepreşedintele, academicianul Marius 
Sala. Oaspeţii romani au avut citeva 
întîlniri în institutele Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei.  
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14.09.  2006 

 

A avut loc şedinţa de lucru a Clubului Naţional 
„Ştiinţă şi Business” consacrat domeniilor: 
nanotehnologii, construcţii şi inginerie  
industrială . 
Instituţiile organizatoare ale manifestării: MRDA, 
CRDF, ASM, AGEPI   

19.09.2006  

 

Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare 

internaţională  

„Actualităţi in ftiziopneumologie. Metode de 

limfologie clinica şi reabilitare endoecologică in 

pneumologie, ftiziologie şi terapie generală” 

 

Organizatori: 
Ministerul Sănătăţii si Protecţiei Sociale al Republicii 
Moldova  

Academia de Stiinte a Moldovei  
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril 
Draganiuc” 
Academia Internaţionala de Endoecologie şi 
Limfologie clinică, 

Centrul naţional de limfologie clinică şi reabilitare 
endoecologică 

25.09.2006  

 

15 de ani de la fondarea Academiei de Studii 

Economice din Moldova 

27.09.2006  

 

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. 
 

http://phys.asm.md/pmcsc-XV/
http://phys.asm.md/pmcsc-XV/
http://phys.asm.md/pmcsc-XV/
http://phys.asm.md/pmcsc-XV/
http://phys.asm.md/pmcsc-XV/
http://phys.asm.md/pmcsc-XV/
http://phys.asm.md/pmcsc-XV/
http://phys.asm.md/pmcsc-XV/
http://phys.asm.md/pmcsc-XV/
http://phys.asm.md/mscmp2006/Pages/Organizers.html
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01.10.2006 

 

60 de ani de la fondarea Universităţii de Stat din 

Moldova. 

03.10.2006  

 

3
rd

 International Conference on Materials 

Science and Condensed Matter Physics 
Conferinţa este dedicată aniversărilor a 85-a 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. 

NOI APARITII EDITORIALE 

09.01.  2006 

 
Monografia este consacrată  

jubileului de 60 de ani ai  
Academiei de Ştiinţe a Moldovei  

Monografia, elaborată sub conducerea membrului 
corespondent al A.Ş.M., este consacrată jubileului de 
60 de ani  de la fondarea primelor instituţii ale A.Ş.M. 
Lucrarea a fost aprobată şi recomandată spre 

publicare de Biroul Secţiei de Ştiinţe Agricole a A.Ş.M. 
Este editată cu sprijinul Consiliului Suprem pentru 
Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei. 

Monografia constituie o mărturie convingătoare a 

revitalizării viticulturii şi vinificaţiei din Moldova la 
începutul mileniului III, în baza realizărilor recente ale 
uvologiei şi oenologiei practice din spaţiul comun 
european. 

Tipogr. A.Ş.M. 

http://phys.asm.md/mscmp2006/Pages/Organizers.html
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20.02.2006  

 

In lucrare pentru prima dată, in mod fundamental, 
prin aplicarea metodelor contemporane de cercetare 
au fost examinate: experienţa edificării statului de 
drept în ţările cu democraţie avansată; cadrul istoric 

al încetăţenirii şi evoluţiei ideilor şi principiilor 
doctrinei statului de drept expuse in actele de 
judecată, colecţiile de legi, în operele ginditorilor 
autohtoni Gr. Ureche, M. Costin, I. Neculce, Dm. 
Cantemir, A. Donici, C. Negruzzi, V. Alecsandri; 

evoluţia istorică a instituţiilor serviciului public, rolul, 
competenţa şi atribuţiile lor în viaţa social-politică, 
economică şi culturală a ţării la etapa actuală; 
necesitatea asigurării legalităţii în administraţia 
publică centrală şi locală; modalităţile contemporane 

de efectuare a controlului administrativ intern şi 
extern; modalităţile perfecţionării reglementării mai 
eficiente a micului business; aspecte ale integrării 
normelor dreptului internaţional, ale cadrului juridic 
referitor la protecţia drepturilor fundamentale ale 

familiei, mamei şi copilului; situaţia categoriilor 
defavorizate ale populaţiei din Republica Moldova.  

20.02.2006  

 

Ghid pentru tinerii chirurgi şi medicii de 
familie 

Tipogr. A.Ş.M. 

31.03.2006 

 

Autor - Maria Cosniceanu. 

Dicţionarul a fost tipărit în colecţia „Dicţionare 
şcolare”, cuprinde cele mai răspindite prenume 
româneşti actuale şi prezintă etimologia, căile de 
pătrundere şi evoluţie a prenumelor în limba 
română, formele populare, derivate şi 
hipocoristice apărute pe teren românesc sau 
intrate din alte limbi, prezenţa lor sub diferite 
forme în folclor, letopiseţe, documente istorice, 
opere literare clasice şi contemporane etc. 

I.E.P.  Ştiinţa  
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31.03.2006 

 

Dicţionarul de faţă cuprinde în cele două părţi ale 
sale circa 23 480 de cuvinte şi vine să 
completeze, prin orientarea sa, colecţia 
„Dicţionare şcolare", iniţiată de Editura Ştiinţa 
încă în 1995. Scopul esenţial al Dicţionarului este 
să satisfacă necesităţile acelora care, studiind şi 
folosind in mod curent limbile română şi rusă, 
sint obligaţi să se exprime corect şi exact, 
obţinind, în acelaşi timp, informaţii noi asupra 
vocabularului acestor limbi. 

15.04.2006  

 

Alcătuitor şi coordonator: Valentina Ciochină, 
doctor in biologie.  
 
Lucrarea oferă o imagine de ansamblu a activităţii 

ştiinţifice şi manageriale a academicianului Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei Teodor Furdui, recunoscut 
savant nu numai în Republica Moldova, dar şi peste 
hotarele ei, autor a numeroase studii şi cercetări 
ştiinţifice fundamentale in domeniul fiziologiei 

stresului, adaptării şi dereglărilor funcţionale, 
fiziologiei generale, fiziologiei etative şi 
endocrinologiei, fondator şi promotor al unei direcţii 
ştiinţifice noi în biomedicină - sanocreatologia - şi al 
unei şcoli ştiinţifice originale. 

 
Tipogr. A.Ş.M. 

02.05.2006  

 

Autor- Ilie Costaş, profesor universitar. 

Manualul reprezintă o generalizare şi o descriere 
succintă a metodelor şi mijloacelor manuale şi 
computerizate de prezentare grafică a diferitelor 

obiecte şi procese, caracteristice pentru informatică.  
O atenţie deosebită este acordată studierii 
standardelor in vigoare referitoare la elaborarea 
schemelor structurale, schemelor de algoritmi şi 
schemelor proceselor tehnologice de prelucrare a 

datelor în sistemele informaţionale economice. 
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10.05.2006  

 
Monografia este consacrată  

jubileului de 60 de  ani ai  
Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei  

Autor-Diomid Gherman, academician. 
 
Monografia conţine 14 capitole, care se referă la toate 
aspectele patologiei vasculare medulare 

vertebrogene, preponderent ischemice, debutind cu 
particularităţile anatomo-fiziologice ale vascularizării 
cordonului medular. Date preţioase se referă la 
modificările morfologice acute şi lent progresive în 
dereglările ischemice medulare, precum şi la clinica 

diferitelor forme, niveluri de afectare a măduvei 
spinării în patologia degenerativ-distrofică a coloanei 
vertebrale. Lucrarea este ilustrată cu multe cazuri 
clinice şi clinico-morfologice, în baza cărora s-a 
întemeiat clinica clasică a patologiei vasculare 

medulare. 
În urma cercetărilor recente s-au obţinut date noi în 
vascularizarea măduvei spinării şi în etiopatogenia, 
clinica şi diagnosticul prin rezonanţa magnetică 

nucleară a dereglărilor ischemice medulare.  
 

Tipogr. A.Ş.M. 

18.05.2006  

 

Монография Н.Г. Таран и В.И. Зинченко. 

«Современные технологии стабилизации вин » 
является фундаментальной научной работой, 
обобщающей многолетние исследования авторов, 

посвященной всестороннему изучению роли 
металлов в формировании физико-химических 
помутнений вин (кристаллических, металлических, 
коллоидных) и разработке научных основ новой 
поточной сорбционной технологии обработки 

виноматериалов с целью стабилизации готового 
продукта. 

Tipogr. A.Ş.M. 

29.05.2006 

 

Autor - Anatol Eremia.  

Dicţionarul inaugurează colecţia „Dicţionare Ştiinţa” şi 
are drept scop inventarierea, sistematizarea 
lexicografică şi interpretarea lingvistică a termenilor 
geografici din limba română, cuprinzind atit termenii 
literari de strictă specialitate, cit şi termenii de 

circulaţie mai restrinsă cu caracter regional, local. 
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Autori -  I. Bahnarel, Liuba Coreţchi, M. Moldavan. 

Monografie: Medical and biological aspects the 
chernobyl nuclear accident influence on the population 
the of Republic of Moldova. 

During the 1996-2004 years 850 patients – 
participants in diminishing of the consequences of the 

Chernobyl nuclear accident (PDCCNA) with the 
nervous, heart-vascular and gastric-intestinal 
systems morbidity and their children were 
investigated, including the clinical, immunological and 

cytogenetic analysis. 

01.06.2006  

         

08.06.2006  

 

Păsări,  vol. 3 
 
Autorii: Andrei Munteanu, doctor in biologie; Tudor 
Cozari, doctor in biologie; Nicolae Zubcov, doctor  
in biologie. 
Volumul face parte din colecţia enciclopedică cu 
caracter ştiinţifico-popular „Lumea vegetală” şi lumea 
animală a Moldovei” (ediţie în 8 volume), elaborată cu 
concursul savanţilor de la Academia de Ştiinţe a 
Moldovei, şi prezintă, în baza unui algoritm, descrierea 
celor mai răspindite specii de păsări din spaţiul nostru. 
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08.06.2006 

 

Autorii  acad. Andrei Negru; Ana Ştefirţă, doctor 
habilitat in biologie; Valentina Cantemir, doctor in 
biologie; Veaceslav Ghendov, doctor in biologie; 
Gheorghe Ginju, doctor in biologie. 

 
Volumul face parte din colecţia enciclopedică cu 
caracter ştiinţifico-popular „Lumea vegetală şi lumea 
animală a Moldovei” (ediţie în 8 volume), elaborată cu 
concursul savanţilor de la Academia de Ştiinţe a 

Moldovei, şi prezintă, în baza unui algoritm, 
descrierea celor mai răspindite, în spaţiul nostru, 
plante din clasa Magnoliopsida . 

  

09.06.2006  

         

17.07.2006  

 

Автор – Струтинский Ф.А., доктор хабилитат. 

В Институте физиологии и санокреатологии АН 
Молдовы академиком Фурдуй Ф.И. впервые 
разработаны основы нового направления в 

биомедицине - санокреатологии - науке о 
целенаправленном формировании и поддержании 
здоровья в соответствии с образом жизни и 
экологическими условиями существования 
человека. Важная роль в реализации этой 

важнейшей задачи отводится вопросам питания. В 
монографии представлена система питания, 
адекватная метаболическим и 
психофизиологическим особенностям человека, по 

существу являющаяся первой попыткой создания 
системы саногенного питания.  

Tipogr. A.Ş.M. 
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Autor-coordonator ştiinţific – Constantin Eţco, 
profesor universitar. 

Lucrarea de pionierat in Republica Moldova 
Management in sistemul de s ănătate este consacrată 

dirijării sistemului de sănătate. Bazindu-se pe un 
studiu ştiinţific fundamental, include cele mai 
importante compartimente ale managementului ş i se 
adresează studenţilor, magistrilor şi rezidenţilor USMF 
„N. Testemi ţanu”, organizatorilor ocrotirii sănătăţii, 

conducătorilor instituţiilor medicale, medicilor-
practicieni şi altor persoane interesate. 

Editura Epigraf  S.R.L. 

12.09.  2006 

 

Autor- Adam Begu, doctor în agricultură. 

 
Materialele expuse în această lucrare se bazează in 
mare măsură pe cursurile de prelegeri ţinute de autor 
circa 15 ani la Universitatea de Stat din Tiraspol (cu 
şediul la Chişinău) şi Universitatea de Stat Pedagogică 

"I.Creangă", precum şi pe materialele aplicaţiilor pe 
teren in Republica Moldova şi România, expediţiilor 
ştiinţifice din cadrul Institutului Naţional de Ecologie 
(INECO), efectuate în majoritatea regiunilor ţării şi a 
vizitelor de lucru, inclusiv şi excursii, efectuate de 

autor in Romania, Ucraina, Azerbaidjan, Rusia, 
Grecia, Olanda, Finlanda, Thailanda, Canada. 

 

 

 

Autor- V.Kiriliuk, doctor în ştiinţe, 
Institutul de Pedologie si Agrochimie "N. Dimo". 

Monografia este dedicată stării actuale a mediului ambiant al 
Moldovei, stabilirii  concentraţiilor admisibile şi celor de risc 
ale microelementelor in toate componentele biosferei, 
elaborării procedeelor de rezistenţă procesului nefast de 
poluare a mediului ambiant cu elemente chimice. Sint aduse 
clark-urile tuturor constituenţilor biosferei, coeficienţii care 
reflectă legătura dintre straturile planetei, tipurile de migrare 
totală a elementelor chimice. 
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19.01.  2006 1.  

Autor: Vasile Cojocaru 
Gradul: doctor habilitat in pedagogie 
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală 
Consultant ştiinţific: Vladimir Guţu 
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău 

CSS: DH 30-13.00.01-25.12.03 
Universitatea de Stat din Moldova 

27.01.  2006 2.  

Autor: Vladimir Remiş 
Gradul: doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice 

Specialitatea: 15.00.01 - Farmacie 
Consultanţi ştiinţifici: Vasile Anestiadi , Serghei Gladkih,  
doctor habilitat in farmacie, profesor universitar, Moscova 
Instituţia: Centrul de Patologie 
CSS: DH 50-15.00.01-26.02.04 

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" 

04.03.  2006 3.  

Autor: Alexei Barbăneagră 
Gradul: doctor habilitat in drept 
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal 
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională a Moldovei 

CSS: D 34-12.00.08-25.12.03 
Universitatea Liberă Internaţională a Moldovei 

10.03.  2006 4.  

Autor: Leonid Babii 
Gradul: doctor habilitat in economie 

Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură) 
Consultant ştiinţific: Petru Ţurcanu 
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova 
CSS: DH 60-08.00.05-25.12.03 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

21.03.  2006 5.  

Autor: Anatol Ciubotaru 
Gradul: doctor habilitat în medicină 
Specialitatea: 14.00.44 - Chirurgie cardiovasculară 
Consultant ştiinţific: Eva Gudumac 
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" 

CSS: DH 50-14.00.27-26.02.04 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" 

24.03.  2006 6.  

Autor: Iurii Kiseliov 
Gradul: doctor habilitat în tehnică 

Specialitatea: 05.03.01 - Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică şi fizico-
tehnică (pe ramuri) 
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei 
CSS: D 31-05.03.01-25.12.03 
Universitatea Tehnică a Moldovei 

31.03.  2006 7.  

Autor: Ion Rusu 
Gradul: doctor habilitat în tehnică 
Specialitatea: 05.23.05 - Materiale şi articole de construcţii 
Consultant ştiinţific: Vitalie Voznesenski,  
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Stat de Construcţii şi Arhitectură, 

Odesa, Ucraina 
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei 
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04.04.  2006 8.  

Autor: Vasile Alcaz 
Gradul: doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice 
Specialitatea: 04.00.12 - Geofizică; seismologie; metode geofizice de 
prospectare şi explorare a zăcămintelor subterane 

Instituţia: Institutul de Geofizică şi Geologie 

07.04.  2006 9.  

Autor: Natalia Rotaru 
Gradul: doctor habilitat în medicină 
Specialitatea: 14.00.19 - Imagistică medicală 

Consultanţi ştiinţifici: Andrei Roşca  

Vasile Jovmir 

Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" 

CSS: DH 52-14.00.19-25.12.03 
Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul Oncologic 

04.05.  2006 10.  

Autor: Аnton Poiras 
Gradul: doctor habilitat in biologie 
Specialitatea: 03.00.09 - Entomologie 
Consultanţi ştiinţifici: Ion Toderaş  

Boris Veresceaghin 

Instituţia: Institutul de Zoologie 

30.05.  2006 11.  

Autor: Alexei Gumaniuc 
Gradul: doctor habilitat în agricultură 
Specialitatea: 06.01.01 - Agrotehnică 
Instituţia: Institutul Nistrean de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Agriculturii 

02.06.  2006 12.  

Autor: Aurelia Racu 
Gradul: doctor habilitat in istorie 
Specialitatea: 07.00.10 - Istoria ştiinţei (pe domenii) 
Consultant ştiinţific: Andrei Eşanu 

Instituţia: Institutul de Istorie, Stat si Drept 

02.06.  2006 13.  

Autor: Grigori Capaţina 
Gradul: doctor habilitat in economie 
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură) 

Consultant ştiinţific: Ion Bizgu 
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională a Moldovei 
CSS: DH 60-08.00.05-25.12.03 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

14.06.  2006 14.  

Autor: Nicolae Gladun 

Gradul: doctor habilitat în medicină 
Specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie 
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" 
CSS: DH 50-14.00.27-26.02.04 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" 

17.06.  2006 15.  

Autor: Mihail Ciobanu 
Gradul: doctor habilitat in chimie 
Specialitatea: 02.00.04 - Chimie fizică 
Consultant ştiinţific: Tudor Lupaşcu 

Instituţia: Institutul de Chimie 
CSS: DH 30-02.00.04-25.12.03 
Universitatea de Stat din Moldova  
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Autor: Mihail Todiraş 
Gradul: doctor habilitat în medicină 
Specialitatea: 14.00.25 - Farmacologie, farmacologie clinică 
Consultant ştiinţific: Victor Ghicavii 

Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" 
CSS: DH 50-14.00.25-26.02.04 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" 

23.06.  2006 17.  

Autor: Boris Chistruga 

Gradul: doctor habilitat in economie 
Specialitatea: 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice 
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională a Moldovei 
CSS: DH 32-08.00.01-25.12.03 
Academia de Studii Economice din Moldova 

07.09.  2006 18.  

Autor: Postică Gheorghe 
Gradul: doctor habilitat in istorie 
Specialitatea: 07.00.06 - Arheologie 
Anul: 2006 
Consultant ştiinţific: Ion Niculiţă 

Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova 
CSS: DH 30-07.00.06-25.12.03 
Universitatea de Stat din Moldova 

14.09.  2006 19.  

Autor: Ivanov Victoria 
Gradul: doctor habilitat în medicină 

Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie 
Consultanţi ştiinţifici: Mihai Popovici, Sava Costin 

Instituţia: Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de Cardiologie 

CSS: DH 51-14.00.06-25.12.03 

Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de Cardiologie 

26.09.  2006 20.  

Autor: Lisnic Vitalie 
Gradul: doctor habilitat în medicină 
Specialitatea: 14.00.13 - Neurologie 
Consultant ştiinţific: Diomid Gherman 

Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" 
CSS: DH 50-14.00.13-26.02.04 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" 
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Elaborări 

 

In anul 2006  Institutul de Cercetări pentru Pomicultură a introdus 5 soiuri noi 
 
 
 Soi de măr ROMUS 1                      Soil de măr GRANNY SMITH                 Soi de piersic SPRINGCREST 
          din Romania                                          din Australia                                               din SUA 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                            
                                                                                                             
 
 
Soi de păr CONFERENCE              Soi de prun CIACIACSCA RANA 
       din Marea Britanie                       din Jugoslavia                      

                                  
  
 
 
 
 
 
 
                                         
 

 

 

Institutul de Inginerie Electronică şi Tehnologii 
Industriale  

Laringostroboscop  
Autori:  
Buracovschi Nicolae, doctor în  ştiinţe, Tel. 280-345, e-
mail tehmed@lises.asm.md  
Usenco Vladimir  
Aparatul prezintâ un laringostroboscop compact pe bază 
de diode laser cu  intensitate mare; constă dintr-un 
preamplificator al sunetului, un filtru variabil pe diferite 
frecvenţe, comparator, reglator al defazajului şi un 
emiţător al impulsurilor scurte (5 mcs) de lumină pe fază 
cu semnal sonor.  
Laringostroboscopul este dotat cu sursă electrică 
autonomă. 
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