
CONSILIUL SUPREM PENTRU  

ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE 

TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI  

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI 

 
 

SUPREME COUNCIL  

ON SCIENCE AND TECHNOLOGICAL 

DEVELOPMENT OF THE ACADEMY  

OF SCIENCES OF MOLDOVA  

 

  HOTĂRÎRE  

 

   
“ 30 ” ianuarie 2014   Nr. 10 

     mun. Chişinău  

Cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii 

CSŞDT nr. 13 din 31 ianuarie 2013 
 

În conformitate cu prevederile art. 61, aliniat 5 (5) şi art. 86 ale Codului cu privire la ştiinţă şi 

inovare, pct. 5-8, 40 al Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor 

de stat şi al proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării, pct. 85-87 ale Regulamentului privind finanţarea 

activităţilor în sfera ştiinţei şi inovării şi a învăţămîntului academic, Anexa nr.3 la Acordul de 

parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2013, aprobat prin Hotărârea 

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. 13 din 31 ianuarie 2013, după 

cum urmează:  

a) La poziţia „Programul 16.15 Cercetări științifice aplicative în domeniul nanotehnologii, 

inginerie industrială, produse și materiale noi” la supoziţia „Universitatea Tehnică a 

Moldovei” punctul 4, subdiviziunea „Termenul de realizare” cifrele „2011-2013” se substituie 

cu cifrele „2011-2014”; 

b) La poziţia „Programul 16.18 Cercetări științifice aplicative în domeniul valorificarea 

resurselor umane, naturale și informaționale pentru dezvoltarea durabilă a economiei țării”, 

supoziția „Institutul de Științe ale Educației” punctul 3, subdiviziunea „Directorul de Proiect” 

cuvintele „dr. hab. Pîslaru Vladimir” se substituie cu cuvintele „dr. Tamara Cazacu”. 

2. Se aprobă finanţarea proiectului instituțional „Elaborarea și optimizarea proprietăților 

materialului compozit pentru monolitizarea elementelor de beton armat în noduri, 

consolidarea și reabilitarea construcțiilor, exploatate în zone seismice”, cifrul 

(11.817.05.25A/11.817.02.25A), conducătorul proiectului – dr. hab. Ion RUSU, în limita 

surselor prevăzute în Legea bugetului pentru anul 2014, pentru instituţia Universitatea 

Tehnică a Moldovei. 

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 


