
Cu privire la înlocuirea conduc torilor proiectelor
finan ate în anul 2008 de la bugetul de stat

În conformitate cu prevederile pct. 7 al Regulamentului privind organizarea i desf urarea
concursului programelor de stat, institu ionale, de inovare i transfer tehnologic i proiectelor
independente (granturilor) în sfera tiin ei i inov rii i în urma examin rii demersului
organiza iei-executant al proiectului, Consiliul Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic
al Academiei de tiin e a Moldovei H O T  R  T E:

1. Se retrage dlui dr. Victor Schibi chi calitatea de conduc tor al proiectului institu ional
„Elaborarea complexului de ma ini pentru protec ia plantelor de genera ie nou  cu capacit i
performante” (06.407.048A) i se nominalizeaz  conduc tor al acestui proiect dl dr. Boris Chicu.

2. Se retrage dlui dr. Victor Schibi chi calitatea de conduc tor al proiectului Elaborarea
tehnologiei i mijloacelor tehnice pentru recoltarea sorgului zaharat (07.409.01.04PA) din cadrul
Programului de stat „Elaborarea tehnologiei de producere i utilizare a surselor energetice
regenerabile în baza materiei prime i a de eurilor agricole" i se nominalizeaz  conduc tor al
acestui proiect dl dr. Andrei Revenco.

3. Se retrage dlui membru corespondent Constantin Turt  calitatea de conduc tor al
proiectului „Determinarea influen ei fragmentelor neechivalente de coasere a grupelor chelat i
centrelor donor asupra structurii, inclusiv celei electronice, klatrochela ilor fierului (II) i a
clusterilor fierului (III) (08.820.05.34RF)” i se nominalizeaz  conduc tor al acestui proiect dna
dr. Vera Zubarev.

4. Se retrage dnei dr. hab. Svetlana Bur ev calitatea de conduc tor al proiectului Studierea
biosintezei lipidelor la actinomicete i posibilit ii utiliz rii amidelor acizilor gra i în reglarea
fermentativ  a compozi iei lor (08.820.09.05BF) i se nominalizeaz  conduc tor al acestui
proiect dna dr. Natalia Popova.
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