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Prim-vicepreşedinte al A.Ş.M.

Repartizarea alocaţiilor bugetare pe programe de stat (mii lei)
Crearea, multiplicarea şi implementarea
soiurilor şi hibrizilor de plante cu productivitate şi rezistenţă sporită
Asigurarea competitivităţii produselor industriale în construcţia de maşini în baza
inovaţiilor, know-how, materialelor noi şi a
tehnologiilor avansate
Principii şi procedee tehnologice de diminuare a consecinţelor calamităţilor naturale
(secetă, îngheţuri etc.) asupra plantelor de
cultură
Nanotehnologii, materiale noi multifuncţionale şi microsisteme electronice
Prelucrarea şi utilizarea deşeurilor din industria vinicolă, precum şi obţinerea produselor noi
Elaborarea tehnologiei de producere şi utilizare a surselor energetice regenerabile în
baza materiei prime şi a deşeurilor agricole

1700

1400

1300

1300
990

Repartizarea alocaţiilor bugetare pe programe de stat (mii lei)
Elaborarea mecanismelor şi metodelor de stimulare a creşterii economice, de reducere a
sărăciei şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii în
contextul SCERS, Programul naţional ”Satul Moldovenesc” şi Planului de acţiuni „Republica Moldova – Uniunea Europeană”
Elaborarea, tirajarea şi deservirea tehnicii
medicale cu destinaţie chirurgicală, fizioterapeutică şi stomatologică
Tehnologii de prelucrare a materiei prime
agricole şi de păstrare a producţiei agroalimentare cu consum redus de energie
Noi metode de diagnostică şi tratament bazate pe acţiunea radiaţiei milimetrice coerente
asupra obiectelor medico-biologice
Elaborarea suportului ştiinţific şi tehnologic
în edificarea societăţii informaţionale în Republica Moldova
Integrarea ştiinţei şi învăţământului superior

800

750

600

550

500

200
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Akademos
Programe de stat care au derulat în anul 2006
(mii lei)
Crearea, multiplicarea şi implementarea 1700
soiurilor şi hibrizilor de plante cu productivitate şi rezistenţă sporită
Elaborarea mecanismelor şi a metodelor de 800
stimulare a creşterii economice, de reducere
a sărăciei şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii
în contextul SCERS, Programului naţional
”Satul Moldovenesc” şi Planului de acţiuni
„Republica Moldova – Uniunea Europeană”
Tehnologii de prelucrare a materiei prime 600
agricole şi de păstrare a producţiei agroalimentare cu consum redus de energie
Elaborarea suportului ştiinţific şi tehnologic 500
în edificarea societăţii informaţionale în Republica Moldova
Integrarea ştiinţei şi a învăţământului supe- 200
rior

Gradul de neutilizare a mijloacelor bugetare
pe organizaţii (mii lei)
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 363,2
“N.Testemiţanu”
Centrul de instruire universitară, postuniversitară 102,4
şi perfecţionare
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Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică

58

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

54
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„Oraşul meu alb”, antologie muzicală de Eugen Doga, Melodia, URSS, 1984
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