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Cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii 

CSŞDT nr. 235 din 20 decembrie 2010 

 

În conformitate cu prevederile art. 73 lit. f) şi art. 86 lit. f) ale Codului cu privire la ştiinţă şi 

inovare, pct. 7-9 ale Regulamentului 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, Anexa nr. 3 la Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a 

Moldovei pentru anii 2009-2012, Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al 

AŞM H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1.   Anexa la Hotărârea CSŞDT nr.235 din 20 decembrie 2010 se modifică şi se completează după cum 

urmează: 

- La poziţia „Direcţia strategică 1. Cod 16.08 Edificarea Statului de drept şi punerea în valoare a 

patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene” la subpoziţia 

„Institutul de Istorie, Stat şi Drept” punctul 4, subdiviziunea „Directorul de proiect” cuvintele 

„dr. Ion Vartra” se substituie cu cuvintele „dr. Gheorghe Negru”; 

- La poziţia „Direcţia strategică 2 Cod 16.08 Valorificarea resurselor umane, naturale  şi 

informaţionale pentru dezvoltarea durabilă” la subpoziţia „Institutul de Zoologie” pct. 2, 

subdiviziunea „Directorul de proiect” cuvintele „dr. hab. Andreev Alexei” se substituie cu 

cuvintele „dr. hab. Valeriu Derjanschi”; 

- La poziţia „Direcţia strategică 3. Cod 16.09 Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi 

fortificarea sănătăţii” la subpoziţia „Institutul Oncologic” pct. 4, subdiviziunea „Directorul de 

proiect” cuvintele „dr. hab. Nadejda Godoroja” se substituie cu cuvintele „dr. hab. Larisa 

Sofroni”. 

2.     Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative, în persoana dlui dr. Vasile   

Grama, va asigura publicarea modificărilor şi completărilor în Monitorul Oficial al R.Moldova. 

 

3.      Controlul privind realizarea prezentei hotărâri se pune în sarcina mem. cor. Ion Guceac, secretar 

ştiinţific general şi dr. Vasile Grama. 

 

Preşedinte,      

academician                                                                     Gheorghe DUCA 

 

Secretar ştiinţific general,  

membru corespondent                                                     Ion GUCEAC 


