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1. În leg tur  cu nerespectarea obliga iilor de cofinan are se sisteaz  proiectele de transfer tehnologic
„Implementarea tehnologiei de tratare electrofizic  a combustibilului lichid i a aerului în motoarele cu
combustie intern ”, „Valorificarea noilor genera ii de propulsoare - motoare cu combustie inetrn  cu tij
(f  biel  manivel )” (Universitatea Tehnic  a Moldovei, conduc tor – dr. Ene Vladimir) i proiectul
„Confec ionarea unei minicentrale electrice cu motor eolian cu pânze” (Universitatea Tehnic  a Moldovei,
conduc tor – dr. Stanciu Tudor).

2. Sursele financiare din bugetul de stat în sum  de 654 mii lei eliberate la programul Eficientizarea
complexului energetic i asigurarea securit ii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile în
urma sist rii sus-numitelor proiecte se aloc  suplimentar proiectului „Implementarea tehnologiei de ob inere a
fungicidului de contact pe baz  de cupru” (Universitatea de Stat din Moldova, conduc tor – dr. Mereu
Aliona).

3. La urm toarele proiecte se stabilesc sumele de cofinan are din alte surse decât bugetul de stat dup
cum urmeaz :

„Implementarea unei stupine model de reproducere a rasei de albine A.m. carpatica în practica
apicol  în scopul restabilirii fondului genetic autohton” – 46,7 mii lei;

„Implementarea tehnologiei de ob inere a produc iei ecologice de zmeur i p strarea ei” – 140 mii
lei;

„Implementarea i testarea complexului de m suri i procedee agrotehnice i agrochimice de
optimizare a regimului nutritiv al solului pentru sporirea fertilit ii în condi iile consolid rii terenurilor
agricole” - 382,4 mii lei;

„Implementarea biotehnologiilor noi de ameliorare a iepurilor de cas  acselera i în scopul
restabilirii genofondului zootehnic” – 100  mii lei.

4. Se modific  denumirea proiectului executat de Institutul de Microbiologie i Biotehnologie
(conduc tor – Darie Valerian, dr.) dup  cum urmeaz : „Implementarea tehnologiilor de cultivare a ierburilor
perene, adaptate la noile condi ii de gospod rire, pentru organizarea sistemului primar de producere a
semin elor”.

5. Proiectul „Implementarea tehnologiei de procesare a biomasei de sorg zaharat în scopul
fabric rii sucului alimentar i a produselor derivate” executat de Institutul de Tehnologii Alimentare
(conduc tor - Iorga Eugen, dr.) va fi finan at din bugetul de stat în felul urm tor: 300 mii lei din programul
Valorificarea resurselor umane, naturale i informa ionale pentru dezvoltarea durabil  a economiei rii,
504 mii lei din programul Biotehnolgogii agricole, fertilitatea solului i securitatea alimentar i 196 mii lei
din programul Eficientizarea complexului energetic i asigurarea securit ii energetice, inclusiv prin
folosirea resurselor renovabile.

6. Controlul asupra execut rii prezentei hot râri îi revine directorului Agen iei pentru Inovare i
Transfer Tehnologic, Veaceslav Afanasiev.
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