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Cu privire la repartizarea alocaţiilor bugetare  

în cadrul programului de stat “Cercetări  

fundamentale şi aplicative în matematică”  

 

În temeiul art. 86 lit. d) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova  

nr.259-XV din 15.07.2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu 

prevederile Hotărârii nr. 12 din 30 ianuarie 2014 a CSŞDT al AŞM,  pct. 86 al Regulamentului 

privind finanţarea activităţilor în sfera ştiinţei şi inovării şi a învăţământului academic, Consiliul 

Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă repartizarea alocaţiilor bugetare pentru anul 2014 în cadrul programului de stat 

“Cercetări fundamentale şi aplicative în matematică” – coordonator dr. hab. Gheorghe Ciocanu: 

1) Structuri continue şi aplicaţiile lor, cifrul 12.839.08.01F – 65 mii lei; 

2) Modelarea sistemelor dinamice stochastice şi soluţionarea problemelor decizionale de tip 

Marcov, cifrul 12.839.08.02F – 60 mii lei; 

3) Modele şi metode matematice, bazate pe calcul performant la soluţionarea problemelor 

applicative, cifrul 12.839.08.03F – 60 mii lei; 

4) Modelarea matematică a evoluţiei proceselor de degradare a proprietăţilor mecanice la 

solicitări ciclice ale materialelor cu microstructură, cifrul 12.839.08.04F – 30 mii lei; 

5) Probleme de studiu local şi global al singularităţilor câmpurilor vectoriale polinomiale, 

cifrul 12.839.08.05F – 65 mii lei; 

6) Studiul asimptotic al sistemelor dinamice de evoluţie, cifrul 12.839.08.06F – 60 mii lei; 

7) Sisteme algebrice şi geometrie discretă, aspecte teoretice şi aplicative, cifrul 12.839.08.07F 

– 60 mii lei. 

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

prezentei hotărâri.  

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

Aurelia HANGANU, secretar ştiinţific general interimar al AŞM.  

 

 

Preşedinte interimar,      

academician                                                                      Ion TIGHINEANU  

Secretar ştiinţific  

general interimar,  

doctor habilitat                                                           Aurelia HANGANU 


