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Cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii 

CSŞDT nr. 274 din 31 octombrie 2013 

 

În conformitate cu prevederile art. 59-61 şi art. 86 ale Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, 

pct. 5-8 ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat şi al 

proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării, Anexa nr.3 la Acordul de parteneriat între Guvern şi 

Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2013, aprobat, prin Hotărîrea Guvernului Republicii 

Moldova nr. 714 din 12.09.2013, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se modifică şi se completează Anexa 1 a Hotărârii CSŞDT nr. 274 din 31 octombrie 

2013, după cum urmează:  

 

La poziţia Cercetări ştiinţifice fundamentale 16.02: Materiale, tehnologii și produse 

inovative: 

-  la punctul 3, subdiviziunea „Organizația, conducătorul proiectului, gradul științific” 

cuvintele „AŞM, Institutul de Chimie, dr. Edu Carolina” se substituie cu cuvintele „AŞM, Institutul 

de Chimie, dr. Marina Grinco”; 

- se transferă proiectele 13.819.08.04F „Metode numerice de soluționare a problemelor 

variaționale şi de control optimal stichastic” şi 13.819.08.03F  „Cercetarea florei şi vegetaţiei de 

stepă din raioanele Cahul şi Cantemir în vederea elaborării recomandărilor de instituire a noi arii 

naturale protejate ”. 

 

2. Se modifică şi se completează Anexa 2 a Hotărârii CSŞDT nr. 274 din 31 octombrie 2013 

după cum urmează:  

- la poziția Cercetări ştiinţifice fundamentale 16 02: Materiale, tehnologii și produse 

inovative se adaugă proiectele „Metode numerice de soluţionare a problemelor de optimizare 

stochastice” și „Noi materiale moleculare magnetice ale cuprului şi ferului cu liganzi polifuncţionali 

derivaţi ai aldehidei salicilice şi 2-formilpiridinei pentru aplicaţii analitice, catalitice şi dispozitive 

electronice”;  
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- se introduce poziţia Cercetări ştiinţifice fundamentale 16 04: Sănătate şi biomedicină la 

care se transferă proiectele cu temele „ Aspectele morfologice ale renitei cronice hipertrofice și 
corelațiile ei clinice” şi „Lărgirea spectrului mutațional în gena Fenilalaninhidroxilazei la pacienții 
cu fenilcetonurie din Republica Moldova”. 

 

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

prezentei hotărâri.  

4. Controlul privind realizarea prezentei hotărâri se pune în sarcina doamnei doctor habilitat 

Aurelia HANGANU, secretar ştiinţific general interimar al AŞM. 

 

 

 

 

Preşedinte,      

Academician                                                                   Gheorghe DUCA 

 

Secretar ştiinţific  

general interimar,  

Doctor habilitat                                                                Aurelia HANGANU 
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