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de granturi independente pentru tinerii cercetători, 
precum şi programul de granturi pentru procurarea 
utilajului ştiinţifi c. În scopul susţinerii tinerilor cer-
cetători şi procurării utilajului modern sunt atrase 
şi surse extrabugetare, în particular surse fi nancia-
re de la Fundaţia de Cercetare şi Dezvoltare Civilă 
(CRDF) a SUA şi Asociaţia de Cercetare şi Dezvol-
tare a Moldovei (MRDA).

Programele de stat, constituind principala formă 
de promovare a politicii de stat în sfera ştiinţei şi 
inovării, se defi nitivează de Guvern şi comunitatea 
ştiinţifi că prin Academia de Ştiinţe a Moldovei în 
conformitate cu direcţiile strategice ale activităţii în 
această sferă. Lista programelor de stat se include 
anual în Acordul de Parteneriat.

Pe parcursul ultimilor ani s-a dublat numărul 
programelor de stat, considerate drept instrumente 
efi ciente de concentrare a eforturilor comunităţii 
ştiinţifi ce la soluţionarea problemelor de importan-
ţă majoră pentru societate. În vizorul Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei se afl ă perspectiva de implemen-
tare şi efectul economic al rezultatelor ştiinţifi ce 
obţinute în cadrul programelor de stat. În acest con-
text, pe parcursul anului 2007 s-au afl at în proces 
de realizare 16 programe de stat din cadrul celor 6 
Direcţii strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi 
inovării, aprobate de Parlament, cu o fi nanţare totală 
de 19 mln. 900 mii lei, inclusiv 760,0 mii lei pen-
tru cercetări ştiinţifi ce fundamentale. Actualmente 
sunt în derulare 15 programe de stat care includ 111 
proiecte, fi nanţarea totală constituind 17 mln. 900 
mii lei. Prin intensifi carea procesului de efi cientiza-
re, inovare şi management al organizaţiilor din sfe-
ra ştiinţei şi inovării, în cadrul programelor de stat 
s-au demonstrat perspectivele unui potenţial de salt 
pentru dezvoltarea ştiinţei, economiei naţionale şi 
asigurarea suportului ştiinţifi c în realizarea prevede-
rilor strategice ale Planului Naţional de Dezvoltare 
pentru anii 2008-2011.

 În continuare, prezentăm un sumar al celor mai 
importante realizări ştiinţifi ce obţinute în raport cu 
obiectivele programelor de stat. 

Integrarea ştiinţei şi învăţământului superior 
(2006-2009). Conducătorul programului – acad. 
Gheorghe Rusnac.

-  Au fost fundamentate şi elaborate ,,Concep-
ţia integrării ştiinţei şi învăţământului superior”, 
,,Strategia de integrare a ştiinţei şi a învăţământului 
superior” din perspectiva politicilor educaţionale şi 
de investigaţii, managementului educaţional, curri-
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State programs and programs for young 
researchers: achievements and perspectives

Ion Tighineanu, vice-president of the 
Academy of Sciences of Moldova

Achievements in the realization of state 
programs and research programs for young 
scientists are highlighted. Besides, we report 
on the realization of the fi rst special program 
supporting the purchase of scientifi c and 
technological equipment. Finally, we evidence 
the contribution of MRDA, CRDF and other 
funding institutions to the support of scientifi c 
community in the Republic of Moldova. 

Prin implementarea Codului cu privire la ştiinţă 
şi inovare din 15 iulie 2004 se prevede recunoaşte-
rea ştiinţei ca prioritate strategică naţională şi forţă 
motrice a dezvoltării durabile a statului, dimensiune 
ce a schimbat situaţia din sfera ştiinţei şi inovării. Pe 
parcursul ultimilor ani a sporit gradul de credibilita-
te a ştiinţei autohtone, potenţialul ştiinţifi c contribu-
ind tot mai intens la soluţionarea problemelor strin-
gente ale societăţii, iar prin publicaţiile în reviste 
de prestigiu şi participările la foruri internaţionale, 
comunitatea ştiinţifi că participă la promovarea unei 
imagini pozitive a Republicii Moldova în exterior. 
Creşterea credibilităţii şi prestigiului sferei ştiinţei 
şi inovării se manifestă şi prin faptul că în raportul 
pe anul 2007 al Guvernului, referitor la Realizarea 
Programului de activitate pe anii 2005-2009 „Mo-
dernizarea ţării – bunăstarea poporului”, pentru 
prima oară a fost inclus un compartiment aparte 
„Ştiinţă şi inovare”.

Activitatea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi 
inovării este susţinută fi nanciar de către Consiliul 
Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică 
(CSŞDT) al A.Ş.M. prin diverse programe, dintre 
care vom menţiona programele de stat, programul 
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culum-ului universitar şi a transferului tehnologic; 
concepţia managementului calităţii în contextul in-
tegrării cercetării şi instruirii; defi nirea calităţii în 
învăţământul superior; principiile realizării şi asigu-
rării calităţii în învăţământul superior; funcţiile şi 
componentele managementului calităţii; sistemul 
de principii ale managementului resurselor umane 
în sfera ştiinţei şi inovării etc.

Prelucrarea şi utilizarea deşeurilor din indus-
tria vinicolă, precum şi obţinerea produselor noi 
(2004-2008). Conducătorul programului – acad. 
Gheorghe Duca.

- Au fost elaborate şi implementate tehnologii 
de prelucrare a deşeurilor vinicole pentru obţinerea 
produselor noi competitive – acid tartric, ulei ve-
getal, coloranţi, substanţe farmaceutice, biogaz ca 
sursă de energie alternativă etc. În particular, au fost 
elaborate regimurile tehnologice de obţinere a ule-
iului prin presare la rece şi studiaţi indicii de calitate 
ai acestuia; asamblată instalaţia şi elaborat regimul 
tehnologic de obţinere a colorantului antocianic din 
struguri prin metoda osmoza inversă; elaborată teh-
nologia de obţinere a substanţei active enoxil, o par-
tidă experimentală fi ind produsă la instalaţia–pilot 
care se testează în condiţii medico-sanitare, actual-
mente se perfecţionează actele normative necesare 
pentru înregistrare la Comisia „Medicament”; la Î.S. 
„Izomer” a A.Ş.M. a fost asamblată instalaţia–pilot 
de producere a acidului tartric prin metoda extracţi-
ei reactive şi obţinute partide experimentale; au fost 
elaborate tehnologii de epurare anaerobă a apelor 
reziduale vinicole care se implementează la între-
prinderea „Bardar”; s-a produs un lot experimental 
al ingredientului alimentar destinat produselor de 
cofetărie; s-au obţinut produse de cosmetică în baza 
tartratului dietil.

Elaborarea mecanismelor şi metodelor de 
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 „Republi-
ca Moldova – Uniunea Europeană” (2006-2009). 
Conducătorul programului – dr. Alexandru Mu-
ravschi.

Au fost aprobate principiile conceptuale - 
ale aplicabilităţii abordării sistematice privind ela-
borarea mecanismului de echilibrare a economiei 
naţionale, a reformei sistemului de asistenţă socială 
în Republica Moldova; a fost propusă metodologia 
creării business-incubatoarelor specializate. În acest 

sens se înscriu principiile noi de subvenţionare a 
agriculturii în conformitate cu principiile politicii 
agrare ale Uniunii Europene; modelele de manage-
ment ale business-incubatoarelor; proiectele tehnice 
ale obiectivelor investiţionale în sectorul zootehnic 
(fermele-tip de creştere a porcinelor, de producere a 
laptelui şi a cărnii de vită); modelele de programare 
fi nanciară şi de control optimal cu investiţii de stat 
în calitate de politică instrumentală. De asemenea, 
au fost propuse forme şi metode noi de subvenţi-
onare a agriculturii. Un rezultat concret constituie 
monografi a „Istoria localităţii Hogineşti, raionul 
Călăraşi” ş.a.

Elaborarea suportului ştiinţifi c şi tehnologic 
în edifi carea societăţii informaţionale în Repu-
blica Moldova (2006-2009). Conducătorul pro-
gramului – membru cor. Constantin Gaindric.

- A fost creat site-ul „STIINŢE REALE ONLI-
NE”, pregătite 90 materiale de autor la compartimen-
tele „Matematică”, „Informatică”, „Fizică”, „Biolo-
gie”, „Chimie”, deschis un Web-portal al resurselor 
şi instrumentelor lingvistice pentru informatizarea 
limbii române. S-au testat şi implementat metode de 
reducere a zgomotului în imagini ultrasonografi ce, 
metode de îmbunătăţire a contrastului, metode de 
determinare a contururilor imaginilor. A fost elabo-
rată interfaţa pentru utilizator care, la prima etapă, 
serveşte drept instrument de validare a ipotezelor 
diagnostice, ce permite verifi carea corectitudinii şi 
plenitudinii regulilor introduse în baza de cunoştin-
ţe şi plenitudinii patologiilor fi ecărui organ.

Elaborarea şi implementarea noilor prepara-
te farmaceutice în baza utilizării materiei prime 
locale (2007-2010). Conducătorul programului – 
dr. hab. Victor Ghicavîi.

- A fost determinată toxicitatea acută şi cronică 
a substanţelor medicamentoase şi s-a efectuat scre-
ening-ul şi studiul efectelor farmacologice şi feno-
menelor adverse, s-au determinat proprietăţile iri-
tante, alergice, teratogene, mutagene, embriotoxice, 
cancerigene la substanţele izoturon şi benzituron şi 
s-au determinat modalităţile de acţiune asupra pa-
rametrilor hemodinamicii sistemice şi asupra para-
metrilor activităţii cardiace a izoturonului şi benzi-
turonului etc.

Principii şi procedee tehnologice de diminu-
are a consecinţelor calamităţilor naturale (sece-
tă, îngheţuri etc.) asupra plantelor de cultură 
(2004-2008). Conducătorul programului – acad. 
Simion Toma.
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- A fost elaborată metodologia de pronostic al 
repartiţiei factorilor climatici de risc (temperaturi 
minime extreme din perioada rece, îngheţuri târzii 
de primăvară, ploi abundente etc.) ce au permis mo-
delarea cartografi că a acestora  pentru întreg terito-
riul Republicii Moldova, precum şi pentru teritorii 
concrete (inclusiv la nivel de comună). S-au stabilit 
legături corelative între valorile umidităţii, tempe-
raturile critice extremale şi productivitatea unor 
asemenea culturi cum sunt – cerealele (porumbul, 
grâul de toamnă); culturile tehnice (fl oarea soarelui) 
şi horticole (caisul)  în cadrul a 41 regiuni adminis-
trative, s-a stabilit că aplicarea îngrăşămintelor cu 
azot în doze de N60 în condiţiile de secetă conduce 
la majorarea recoltei grâului de toamnă şi a porum-
bului pentru boabe cu 20-30% ş.a.

Crearea, multiplicarea şi implementarea so-
iurilor şi hibrizilor de plante cu productivitate 
şi rezistenţă sporită (2006-2009). Conducătorul 
programului – acad. Vasile Micu.

- A fost transmis în Comisia de Stat pentru Încer-
carea Soiurilor un soi de triticale (Ingen 37), un hi-
brid de sfeclă de zahăr, un hibrid de fl oarea soarelui, 
rezistent la lupoaie, şi un hibrid de porumb zaharat; 
se multiplică pentru a fi  transmişi în Comisia de Stat 
şi un hibrid de porumb Waxy cu conţinut sporit de 
amilopectină etc. S-a efectuat analiza biochimică la 
50 soiuri şi hibrizi de rapiţă de toamnă şi de primă-
vară. Au fost selectate cele mai performante 3 so-
iuri de rapiţă, care au fost multiplicate în cantităţile 
necesare. Au fost pregătite recomandări tehnologice 
pentru cultura rapiţei şi organizate 4 seminare cu 
agricultorii pentru implementarea rapiţei. 

Tehnologii de prelucrare a materiei prime 
agricole şi de păstrare a producţiei agroalimen-
tare cu consum redus de energie (2006-2009). 
Conducătorul programului – dr. hab. Andrei 
Lupaşco.

- Au fost elaborate principiile tehnologice de 
formare a compoziţiilor produselor noi de tip gem, 
confi tiur, magiun din fructe, pomuşoare cu conţinut 
redus de zaharoză, echilibrate după valoarea nutri-
tivă şi proprietăţile senzoriale; metodologia deter-
minării compoziţiilor produselor gem, confi tiur şi 
schema tehnologică  de fabricare etc. Au fost create: 
procedeul de uscare a tomatelor pentru producerea 
pizzei, supelor uscate, concentratelor alimentare şi 
biscuiţilor; tehnologia de fabricare a produselor lac-
toacide, fortifi cate cu iod prin administrarea uleiu-
lui iodat şi de fabricare a margarinei iodate. A fost 

obţinut un procedeu nou de uscare a vinetelor, ce 
reduce esenţial durata procesului de uscare, consu-
mul de energie, asigură calitatea înaltă a produsului 
fi nit uscat. 

Elaborarea şi implementarea sistemului de 
agricultură ecologică în Republica Moldova 
(2007-2010). Conducătorul programului – 

dr. hab. Boris Boincean.
- A fost stabilit că legităţile agronomice de bază 

(rotaţia culturilor, sistemul de fertilizare în aso-
lament) permit să se reducă şi chiar să se excludă 
folosirea îngrăşămintelor minerale de azot şi pesti-
cidelor, combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruie-
nelor. Rezultatele obţinute în experienţa polifacto-
rială cu acţiunea şi interacţiunea rotaţiei culturilor, 
sistemelor de lucrare şi fertilizare în asolament la 
cultura grâului de toamnă determină posibilitatea 
sporirii nivelului de producţie la amplasarea culturii 
după premergători timpurii şi, concomitent, reduce-
rea cheltuielilor de producere la folosirea afânării în 
schimbul arăturii cu plug cu cormană, excluderea 
folosirii îngrăşămintelor minerale de azot şi a erbi-
cidelor la combaterea buruienelor. Pentru culturile 
perene, în particular pentru viţa de vie, a fost sta-
bilită posibilitatea reducerii pierderilor erozionale 
ale solului la folosirea sideratelor, care concomitent 
reţin elementele biofi le în sol şi exclud necesitatea 
folosirii îngrăşămintelor minerale de azot.

Asigurarea competitivităţii produselor indus-
triale în construcţia de maşini în baza inovaţiilor, 
Know-How, materialelor noi şi a tehnologiilor 
avansate (2004-2008). Conducătorul programu-
lui – acad. Ion Bostan.

- Au fost optimizate metodele de calcul ingi-
neresc ale transmisiilor precesionale cu utilizarea 
soft-urilor moderne de calcul şi crearea unei baze 
de date privind parametrii de bază ai transmisiei 
precesionale; a fost elaborată tehnologia industri-
ală de prelucrare a roţilor dinţate cu profi l nestan-
dard al dinţilor pe sisteme de prelucrare cu 5 grade 
de mobilitate etc. A fost realizată încercarea expe-
rimentală a generatorului cu viteză de rotaţie de 
120 tur/min ca parte componentă a turbinei eoliene 
cu 3 pale, ce poate fi  utilizată în scopul pompării 
apei pentru efectuarea irigării mici sau pentru în-
călzirea spaţiului locativ. În regim de multiplicare 
se afl ă transmisiile planetare precesionale şi gene-
ratoarele electrice în construcţia minihidrocentra-
lelor pentru conversiunea energiei apelor curgătoa-
re ale râurilor.
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Nanotehnologii, materiale noi multifuncţi-
onale şi microsisteme electronice (2004-2008). 
Conducătorul programului – acad. Valeriu 
Canţer.

-  A fost elaborată tehnologia de fabricare a 
straturilor subţiri nanostructurate de SnO2 şi TiO2 
prin metoda pulverizării pirolitice pe diferite tipuri 
de suporturi şi executate elemente de celule solare 
funcţionale. Au fost identifi caţi parametrii gazosen-
zorici optimali ai peliculelor subţiri de In2O3, SnO2. 
Au fost elaborate procedee de fabricare prin turna-
rea în sticlă înmuiată a compozitelor fi liforme me-
talice de diametre micro- şi nanometrice şi lungimi 
mari. A fost dezvoltat şi testat experimental traseul 
tehnologic de fabricare a structurilor integrate cu un 
cuplu şi un set de microfi re termoelectrice în izo-
laţie de sticlă. S-a demonstrat efi cienţa tehnologiei 
la fabricarea microtermocuplelor din structură inte-
grată bifi lară pe bază de Bi2Te3 cu conductivitate de 
tip n şi p. A fost elaborată şi asamblată linia teh-
nologică pentru dispersarea bentonitei sub acţiunea 
cavitaţiei ultrasonore sau/şi hidrodinamice, cât şi a 
celei combinate. 

Cercetări fundamentale şi elaborări de ma-
teriale şi dispozitive pentru aplicaţii fotonice şi 
optoelectronice (2007-2010). Conducătorul pro-
gramului – membru cor. Ion Tighineanu.

- A fost creată o bază fundamentală şi tehnolo-
gică pentru elaborări avansate în optoelectronică şi 
fotonică. A fost modelată propagarea impulsurilor 
laser ultrascurte în fi lme subţiri în funcţie de gro-
simea fi lmului şi puterea de excitare laser. Au fost 
elaborate metode holografi ce şi specl-interferome-
trice pentru determinarea deformaţiilor şi vibraţii-
lor, vizualizarea fl uxurilor şi determinarea densităţii 
optice a mediilor transparente. Au fost sintetizaţi fo-
topolimeri carbazolici noi cu proprietăţi electrofoto-
grafi ce avansate; elaborate tehnologii de obţinere a 
templatelor semiconductoare ZnSe nanostructurate 
omogene; materiale compozite luminescente pen-
tru folosirea în calitate de marcheri în sistemele de 
identifi care; este în curs de elaborare un laser tehno-
logic cu eximeri.

Ingineria şi tehnologiile electronice în relan-
sarea economiei (2007-2010). Conducătorul pro-
gramului – acad. Dumitru Ghiţu.

- Au fost elaborate şi produse 10 unităţi de apa-
rate terapeutice cu radiaţie electromagnetică de frec-
venţă extrem de înaltă (de tipul UEM-3 – 7 unităţi, 
de tipul UEM-4 – 3 unităţi), destinate centrelor me-
dicale din republică. A fost dat în exploatare com-
plexul de aparate pentru măsurarea şi testarea ge-
neratoarelor UEMA şi producerea acestora în serii 
mici. Au fost fabricate mostrele experimentale ale 
plăcilor de titan implantabile pe termen îndelungat 

în ţesuturi umane şi mostrele experimentale ale pie-
selor aparatelor de fi xare externă. S-au elaborat trei 
tipuri de coagulatoare: două variante ale coagulato-
rului cu plasmă de argon: CPA-5 - pentru coagula-
rea electrotermică în plasma argonului a ţesuturilor 
şi vaselor sanguine în chirurgie, hemostaza suprafe-
ţelor hemoragice şi utilizată în operaţiile deschise în 
cavitatea abdominală; CPA-5D - pentru distrugerea 
straturilor de ţesuturi patologice cu aplicaţii în der-
matologie şi cosmetologie şi coagulatorul electro-
termic CET-7-pentru chirurgia generală.

Elaborarea tehnologiei de producere şi uti-
lizare a surselor energetice regenerabile în 
baza materiei prime şi a deşeurilor agricole 
(2004-2008). Conducătorul programului – mem-
bru cor. Ion Hăbăşescu.

- Au fost formulate recomandări, norme şi pro-
cedee de optimizare a regimurilor nutritive ale solu-
lui şi stabilite modifi cările, ce au loc în regimurile 
nutritive ale solului la cultura sorgului zaharat în 
asolament şi în monocultură; au fost elaborate teh-
nologii de recoltare şi prelucrare a sorgului zaharat. 
Au fost efectuate încercările de exploatare a motoa-
relor alimentate cu amestec etanol-benzină şi au fost 
determinate concentraţiile etanolului ce asigură mo-
torului cu aprindere prin scânteie parametrii ener-
getici, economici şi ecologici în limitele admise. A 
fost perfecţionată mostra experimentală a combinei 
de recoltare a sorgului zaharat şi testată în condiţii 
de câmp. Utilajul pentru extragerea sucului din sorg 
zaharat este recomandat pentru implementare.

În scopul perfecţionării managementului şi li-
chidării obstacolelor ce pot apărea în calea fl uxu-
lui de investiţii externe, destinate dezvoltării sferei 
ştiinţei şi inovării, accent a fost pus pe elaborarea 
şi ajustarea cadrului legislativ din domeniu. Aşadar, 
în anul trecut, la iniţiativa Academiei de Ştiinţe, a 
fost elaborată şi aprobată Legea nr. 138 din 21 iunie 
2007 cu privire la parcurile ştiinţifi co-tehnologice 
şi incubatoarele de inovare. Ca urmare, a fost creat 
parcul ştiinţifi co-tehnologic „Academica” şi in-
cubatorul de inovare „Inovatorul”, ce deschid noi 
posibilităţi de comercializare a rezultatelor ştiinţifi -
ce şi de efi cientizare, prin implementări de tehnolo-
gii noi, a sectorului real al economiei ţării noastre.

Antrenarea activă a tinerilor în sfera  ştiinţei 
şi inovării se efectuează prin organizarea anuală a 
concursurilor de proiecte independente (granturi) 
pentru tinerii cercetători; participarea la realizarea 
proiectelor instituţionale şi celor din cadrul progra-
melor de stat, de transfer tehnologic şi internaţiona-
le. În conformitate cu Hotărârea Consiliului Suprem 
pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al A.Ş.M. 
nr. 112 din 14 iunie 2006, în anul 2007 au fost fi -
nanţate, în premieră, 36 de proiecte independente 
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pentru tineri, inclusiv 15 proiecte individuale şi 21 
colective, volumul alocaţiilor constituind 2 milioa-
ne lei. Au fost efectuate cercetări atât fundamentale, 
cât şi aplicate cu participarea a 130 de tineri cerce-
tători, în cadrul cărora au fost obţinute rezultate şti-
inţifi ce de valoare. Programul pentru tineri continuă 
în anul 2008 în cadrul a 68 de proiecte, inclusiv 35 
proiecte noi. 

Atragerea tineretului în cercetare depinde şi de 
nivelul dotării laboratoarelor cu utilaj modern. În 
anul precedent o atenţie deosebită a fost acordată 
procesului de renovare a bazei tehnico-materiale a 
organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării. Pe lân-
gă resursele bugetare instituţionale, alocate pentru 
consolidarea bazei experimentale, în 2007 a dema-
rat, iarăşi în premieră, programul pentru procurarea 
echipamentului ştiinţifi c. Ca rezultat s-a procurat 
utilaj modern în cadrul a 20 granturi, câştigate prin 
concurs, la suma totală de cca 8 mln lei.

În scopul atragerii surselor fi nanciare extrabu-
getare pentru susţinerea tinerilor cercetători şi pro-
curarea utilajului modern, Consiliul Suprem pentru 
Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică a organizat pe 
parcursul anului 2007 două concursuri de granturi 

în colaborare cu Fundaţia de Cercetare şi Dezvolta-
re Civilă (CRDF) a SUA şi Asociaţia de Cercetare 
şi Dezvoltare din Moldova (MRDA), programul de 
granturi pentru tineri constituind 60000 USD, iar 
programul de granturi pentru procurarea utilajului – 
circa 360000 USD. Contribuţia fi nanciară a A.Ş.M. 
a fost respectiv de 33 şi 50 %. Conform rezultatelor 
concursului (www.mrda.md), 8 tineri cercetători din 
ţara noastră au câştigat granturi a câte 7500 USD, 
iar 4 laboratoare învingătoare vor procura în timpul 
apropiat utilaj ştiinţifi c modern.

În anii ce urmează o atenţie deosebită va fi  acor-
dată pregătirii cadrelor tinere prin masterat şi doc-
torantură. Pe lângă institutele de cercetare, la acest 
proces va participa activ şi Universitatea Academi-
că, care în prezent este în construcţie. De asemenea, 
va fi  utilizată mobilitatea tinerilor, în particular ei 
vor avea posibilitatea de a perfecta tezele de mas-
terat la Institutul Unifi cat de Cercetări Nucleare din 
Dubna (Rusia). Actualmente se pregătesc premisele 
pentru semnarea unui acord bilateral cu Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării din Germania care, fără îndo-
ială, va deschide noi oportunităţi pentru promovarea 
mobilităţii tinerilor.

Mihail Grecu. Poartă. 1965 u/p


	Academos  nr.1-2 2008 43
	Academos  nr.1-2 2008 44
	Academos  nr.1-2 2008 45
	Academos  nr.1-2 2008 46
	Academos  nr.1-2 2008 47

