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Cu privire la aprobarea  modificării Hotărârii 

CSŞDT al AŞM nr. 13 din 31 ianuarie 2013 

 

În temeiul prevederilor 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, Anexei nr.3 la Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a 

Moldovei pentru anii 2009-2012, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 793 din 02.12.2009 şi 

cu Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 88 din 01.02.2013, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi 

Dezvoltare  Tehnologică al AŞM  HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se modifică şi se completează Anexa 1 la Hotărârea CSŞDT al AŞM  nr. 13 din  

31 ianuarie 2013, după cum urmează: 

a) la poziţia „Programul 16.14 Cercetări ştiinţifice aplicative în domeniul biotehnologii 

agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară”, subpoziţia „Centrul Ştiinţifico-

Practic Porumbeni” se substituie cu sintagma „IP Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” iar 

la subdiviziunea „Directorul de proiect” sintagma „dr. Vasile POJOGA” se substituie cu 

sintagma „dr. Pintilie PÎRVAN”; 

b) la poziţia „Programul 16.09 Cercetări ştiinţifice fundamentale în domeniul biomedicina, 

farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii”, subpoziţia „Institutul de Cercetări 

Ştiinţifice în domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului” se substituie cu sintagma 

„IMSP Institutul Mamei şi Copilului” iar la subdiviziunea „Directorul de proiect” 

cuvintele „dr. hab. Ion ILICIUC” se substituie cu cuvintele „dr. hab. Ludmila EŢCO”.  

2. Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative va monitoriza realizarea 

prezentei hotărâri. 

3. Controlul privind realizarea prezentei hotărâri 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 


