
CONSILIUI- SUPR.EM P[,N'f IIt]
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'TEHNOLOG ICA AL ACADEM I EI
DE S]'ilNTD A MOT.DOVEI

" 2I " decernbrie 20I 7
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SUPRI'ME COUNCIL ON
SCI ENCE AND TECH NOLOGICAL

DEVELOPM ENI' OF THE ACADEMY
OF SCIENCES OF MOLDOVA

Nr. 174

Cu privire la aprobarea volumului alocagiilor
bugetare pentru anurl 201 8 a proiectelor de cercetafi
qtiinlifice clin cadn-rl plclgrantelor clc stat
pentru anii 201 7 - 201 8

in conformitate cu preveclerile art.59-61 ale CodultLi ou privire la gtiinla gi inovare al
Republicii Moldova, cu Itegulamentul privind organizarea gi desl}gurarea concursului programelor
de stat, de inovare gi transfer tehnologic Ai proiectelor din cadnrl acestora, proiectelor de cercetbri
gtiinlifice fundan.rentale, proiectelor de cercetdri gtiinfihce aplicative gi proiectelor independente in
sf'era Stiinlei gi irrovarii, aprobat prin I'lotArdrea Guvernului nr,809 din 29.10.2015, Acordul de

parterreriat dintre Guveln;i Acuclerlia de Stiin!e a Moldovei pentru anul 2016, aprobat prin
Hot.lr"Area GuvernLrlui Republicii Moldova nr. 1152 din 30.12.2016. Consilir,rl Suprem pentru $tiinp
gi Dezvoltare 'l'chnologici al ,Acaclerrici cle $tiintre a I\4olclove i t-tOT,tnzt $fU:

1. Se aprobd i,olurlul alocatiilor bLrgelarre perrtru anul 2018, pentru rcalizarea proiectelor de

cerceteiri stiin!itice clin circlrLrl ploglar-nelor de stat pentru anii 20ll-)018. conform anexei.

2. Institutia PLrblicir Agentia [)e ntru C-ercetalc qi Dez-r.'oltare va asigLrra monitorizarea
proiectelor de cercetali ;tiintifice din citdrul protrarrrelclr cic'stirt, inclLrsiv examinarea qi

colectare a rapoar'1elor 5tiin1itice pril'ind realizarea aces[ora.

3, Direc;ia politic[ economiod Ei finan[e va nronitorrza realizarea economico-financiar[ a

proiectelor de cercetdri qtiirrfifice a ir-rstituliilor ciin subordinea Academiei de $tiinle a

Moldovei. 
,

4. Controlul privind execlrtarea prezentei hotar6ri se pune itr sarcina doamnei doctor habilitat
Aurelia IIANCANLJ. secrelar gtiinJific general al ASM.

Pregedinte,
academ icia n

Secreta r gtiinf ilic
cloctor habilitat

Clrcorghe DUCA

general,
/'

t"',Ft-'-
Au relia HANGANU
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Anexă   

la Hotărârea CSȘDT AȘM nr. 

din 174 din 21.12.2017 

                                  

 

PROIECTE DIN CADRUL PROGRAMELOR DE STAT PENTRU ANII 2017-2018 
 

Programul de stat: „Sistemogeneza factorilor de risc, optimizarea serviciului de asistență medicală, evaluarea durabilă și 

modelarea matematică a accidentelor vasculare cerebrale”, (coord. acad. Stanislav Groppa) 

 

Cercetări științifice aplicate în domeniul sănătății publice și serviciilor medicale, în direcția strategică 

80.07”Sănătate și biomedicina” 
 

Total  730,0 mii lei 

Nr. 

d/o 

Cifrul 

proiectului 
 

Denumirea proiectului 
Director de 

proiect 
Organizaţia executor 

Termenul de 

realizare 

Volumul de 

finanţare 

pe anul 

2018, mii lei 

1.  
17.00418.80.10A 

 

Implementarea metodelor de tratament 

terapeutic și endovascular în asistența de 

urgență a pacientului cu AVC ischemic 

Dr. Zota 

Eremei 

Institutul de 

Medicină Urgentă 
2017-2018 

 

200,0 

2.  
17.00418.80.08A 

 

Factorii de risc pentru AVC specifici populaţiei 

Republicii Moldova, strategii de profilaxie 

primară şi secundară. 

Acad. 

Stanislav 

Groppa 

Universitatea de Stat 

de Medicină și 

Farmaceutică „N. 

Testemițanu” 

2017-2018 

 

200,0 

3.  
17.00418.80.05A 

 

Evaluarea gradului de conștientizare a 

populației privind riscurile asociate cu AVC 

Dr. hab. 

Friptuleac 

Grigore 

Centrul Național de 

Sănătate Publică 
2017-2018 

 

     110,0 

4.  
17.00418.80.11A 

 

Evaluarea incidenței, prevalenței, factorilor de 

risc, cercetarea aspectelor clinice, 

neuroimagistice, neurofiziologice și de 

remediere neurotrofică a accidentelor vasculare 

cerebrale la copii.  

Dr. hab. 

Revenco 

Nineli 

Universitatea de Stat 

de Medicină și 

Farmaceutică „N. 

Testemițanu” 

2017-2018 

 

 

75,0 

5.  
17.00418.80.06A 

 

Prevenirea Accidentelor Vasculare Cerebrale 

prin modelarea la populație a unui 

comportament favorabil sănătății. 

Dr. hab. 

Friptuleac 

Grigore 

(interimar) 

Centrul Național de 

Sănătate Publică 
2017-2018 

 

75,0 

https://expert.idsi.md/ro/project_state_page/17096
https://expert.idsi.md/ro/project_state_page/17096
https://expert.idsi.md/ro/project_state_page/17096
https://expert.idsi.md/ro/project_state_page/17094
https://expert.idsi.md/ro/project_state_page/17094
https://expert.idsi.md/ro/project_state_page/17094
https://expert.idsi.md/ro/project_state_page/17088
https://expert.idsi.md/ro/project_state_page/17088
https://expert.idsi.md/ro/project_state_page/17088
https://expert.idsi.md/ro/project_state_page/17088
https://expert.idsi.md/ro/project_state_page/17088
https://expert.idsi.md/ro/project_state_page/17060
https://expert.idsi.md/ro/project_state_page/17060
https://expert.idsi.md/ro/project_state_page/17060
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6.  
17.00418.80.07A 

 

Modelarea matematică a factorilor de risc și 

clusterizarea pacienților pentru managementul 

preventiv al AVC 

Dr. hab. 

Cojocaru 

Svetlana 

Institutul de 

Matematică și 

Informatică al AȘM 
2017-2018 

 

70,0 

 
 

Programul de stat: “Securitatea economică în contextul integrării regionale și europene a Republicii Moldova”,  

(coord. acad. Grigore Belostecinic) 

 

Cercetări științifice aplicate în direcția strategică 

 08.07”Patrimoniul național și dezvoltarea societății” 
Total   750,0  mii lei 

Nr. 

d/o 

Cifrul 

proiectului 
 

Titlul proiectului 
Director de 

proiect 
Organizaţia executor 

 

 

Termenul de 

realizare 

 

Volumul de 

finanţare 

pe anul 

2018, mii lei 

1. 
17.00420.08.21A 

 

Terminologia economică ca suport științific în 

teoria securității economice a statului 

 

 Acad. 

Grigore 

Belostecinic 

Biblioteca Științifică 

Centrală “A. Lupan” 

(Institut) a AȘM 

2017-2018 

 

200,0 

2. 
17.00420.08.18A 

 

Evaluarea sustenabilității sistemului național de 

pensii și identificarea soluțiilor de reformare în 

contextul asigurării securității economice și 

sociale a Republicii Moldova 

Dr. Oleg 

Verejan 

Academia de Studii 

Economice din 

Moldova 

 

2017-2018 

 

 

200,0 

3. 
17.00420.08.03A 

 

Diagnosticarea nivelului competitivităţii 

Republicii Moldova şi evaluarea progreselor în 

valorificarea oportunităţilor oferite de către 

Zona de Liber Schimb Aprofundată şi 

Cuprinzătoare (ZLSAC) cu UE 

Dr. hab. 

Alexandru 

Stratan 

Institutul Național 

de Cercetări 

Economice al AȘM 

 

2017-2018 

 

 

200,0 

4. 
17.00420.08.04A 

 

Strategii de modernizare a sectorului zootehnic 

în contextul securității alimentare și integrării 

economice regionale. 

Dr. Baltag 

Grigore 

Universitatea Agrară 

de Stat din Moldova 

 

2017-2018 

 

150,0 

 

https://expert.idsi.md/ro/project_state_page/17071
https://expert.idsi.md/ro/project_state_page/17071
https://expert.idsi.md/ro/project_state_page/17071
https://expert.idsi.md/ro/project_state_page/16956
https://expert.idsi.md/ro/project_state_page/16956
https://expert.idsi.md/ro/project_state_page/16956
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Programul de stat: „Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din  

RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953” 

coordonator dr. hab. Anatol PETRENCU 

 

Cercetări ştiinţifice fundamentale cu destinaţia generală   

16.06 „Patrimoniul național și dezvoltarea societății” 
Total   480.0  mii lei 

Nr. 

d/o Cifrul 

proiectului 
Denumirea proiectului 

Directorul de 

proiect 
Organizaţia 

Termenul 

de realizare 

Volumul de 

finanţare 

pe anul 

2018, mii lei 

1. 

17.00419.06.01F 

Traumă, strategii de supraviețuire şi probleme de 

reintegrare socială în memoriile victimelor 

regimului totalitar-comunist din RSS 

Moldovenească. Cercetări în raioanele din 

centrul Republicii Moldova  

Dr. Cojocaru 

Ludmila 
 

Universitatea de Stat 

din Moldova 
2017-2018 

160,0 

2. 

17.00419.06.02F 

Foametea organizată și represiunile pe motiv 

confesional în memoriile victimelor regimului 

totalitar-comunist în R.S.S. Moldovenească. 

Cercetări în localitățile din nordul Republicii 

Moldova 

Dr. Pădureac 

Lidia 
 

Universitatea de Stat 

"Alecu Russo" din 

Bălți 

2017-2018 
160,0 

3. 

17.00419.06.03F 
Deportările din RSS Moldovenească între istorie și 

memorie: biografii individuale și colective, 

valorificări istoriografice 

 

dr. hab. 

Manolache 

Constantin 

 

Biblioteca Științifică 

Centrală „Andrei 

Lupan” (Institut) a 

Academiei de Științe a 

Moldovei 

2017-2018 
160,0 

 


