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Cu privire la aprobarea proiectelor din 

cadrul programelor de stat în derulare 

pentru finanţare pe 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 programelor de stat în derulare pe 

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 al 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  
 

   
„20” decembrie  2012                            Nr. 245 

 mun. Chişinău  
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                                                                                                                                                   Anexă 

                                                                                                                                                      la Hotărîrea CSŞDT al AŞM nr. 245 

                                                                                                                                                        din „20” decembrie 2012 

 

 

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

Programul (Direcţia strategică), cod 16.18, Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul valorificarea resurselor umane, naturale şi 

informaţionale pentru dezvoltarea durabilă a economiei ţării 
  

Programul de stat, cod 840, „Dezvoltarea competitivităţii şi creşterea economică durabilă în contextul economiei bazate pe 

cunoaştere, dezvoltării şi integrării regionale şi europene” - coordonator acad. Grigore Belostecinic 
 

                                                                                                                                                                                                                Total 600,0 mii lei 

Nr. d/o Denumirea proiectului Directorul de 

proiect 

Organizaţia Termenul 

de realizare 

Alocaţiile pe 

2013, mii lei 

12.840.18.01A Elaborarea în baza cunoştințelor interdisciplinare a 

modelului de optimizare a impactului factorilor 

inflaționiști ca premisă inițială a stabilizării 

sistemului financiar 

dr. hab. Iliadi 

Gheorghe 

AŞM, Institutul de 

Economie, Finanţe și 
Statistică 

2012-2013 100,0 

12.840.18.02A Proiectarea întreprinderilor autohtone în lanțuri 

valorice globale de producere, distribuţie și servicii 

bazate pe specializarea funcțională în condițiile noii 

globalizări 

dr. hab. Chistruga 

Boris 

ME, Academia de Studii 

Economice din Moldova 

2012-2013 150,0 

12.840.18.03A Determinarea mărimilor de influență a factorilor 

asupra modificării eficienței creșterii suinilor pentru 

carne în condițiile de liberalizare a pieţei interne 

dr. Baltag 

Grigore 

MAIA, Universitatea 

Agrară de Stat din 

Moldova 

2012-2013 100,0 

12.840.18.04A Managementul competitivităţii strategice a 

capitalului uman pe piața muncii Republicii Moldova 

în condițiile dezvoltării regionale 

dr. Movilă Irina ME, Universitatea de Stat 

„Alecu Russo” 

2012-2013 100,0 

12.840.18.05A Modele de evaluare și dezvoltare a competitivității 
Republicii Moldova în contextul proceselor de 

globalizare şi integrare europeană 

dr. Guţu Corneliu ME, Academia de Studii 

Economice din Moldova  

 

2012-2013 150,0 
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Programul (Direcţia strategică), cod 16.08, Cercetări ştiinţifice fundamentale în domeniul valorificarea resurselor umane, naturale 

şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă a economiei ţării 
 

Programul de stat, cod 839, „Cercetări fundamentale şi aplicative în matematică” - coordonator dr. hab. Gheorghe Ciocanu 
 

                                                                                                                                                                   Total  500,0 mii lei 

Codul 

proiectului 

Denumirea proiectului Directorul de 

proiect 

Organizaţia Termenul de 

realizare 

Alocaţiile pe 

2013, mii lei 

12.839.08.01F Structuri continue şi aplicațiile lor acad. Cioban 

Mitrofan 

ME, Universitatea de 

Stat din Tiraspol 

2012-2013 75,0 

12.839.08.02F Modelarea sistemelor dinamice stochastice şi 

soluţionarea problemelor decizionale de tip Marcov  

dr. hab. Lozovanu 

Dmitrii 

AŞM, Institutul de 

Matematică şi 

Informatică 

2012-2013 75,0 

12.839.08.03F Modele şi metode matematice, bazate pe calcul 

performant la soluționarea problemelor aplicative 

acad. Soltan Petru ME, Universitatea de 

Stat din Moldova 

2012-2013 70,0 

12.839.08.04F Modelarea matematică a evoluţiei proceselor de 

degradare a proprietăților mecanice la solicitări 

ciclice ale materialelor cu microstructură 

dr. hab. Marina 

Vasile 

ME, Universitatea 

Tehnica a Moldovei 

2012-2013 70,0 

12.839.08.05F Probleme de studiu local şi global al singularităților 

cîmpurilor vectoriale polinomiale 

membru cor. 

Vulpe Nicolae 

AŞM, Institutul de 

Matematică şi 

Informatică 

2012-2013 70,0 

12.839.08.06F Studiul asimptotic al sistemelor dinamice de 

evoluţie 

dr. hab. Perjan 

Andrei 

ME, Universitatea de 

Stat din Moldova 

2012-2013 70,0 

12.839.08.07F Sisteme algebrice și geometrie discretă, aspecte 

teoretice şi aplicative 

dr. hab. Ciocanu 

Gheorghe 

ME, Universitatea de 

Stat din Moldova 

2012-2013 70,0 

 


