
 

„16” iunie 2014         Nr. 140 

mun. Chişinău 
 

Cu privire la finanţarea proiectelor de 
transfer tehnologic în anul 2014 

În conformitate cu art. 59 alin. (4), art. 61, art. 73, lit. к), art. 86, lit. d), art. 89 alin. 

(2) lit. e), lit. f) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, art. 13 

alin. (1) lit. с), art. 17 (1) lit. b) din Legea cu privire la parcurile ştiinţifico-tehologice şi 

incubatoarele de inovare nr. 138- XVI din 21 iunie 2007, pct. 15 şi 22 din Regulamentul 

privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat, de inovare şi transfer 

tehnologic şi proiectele din cadrul acestora, proiectelor de cercetare ştiinţifice 

fundamentale, proiectelor de cercetare ştiinţifice aplicative şi proiecte independente în 

sfera ştiinţei şi inovării, punctele 5, 17 lit. (a), 18, 22, 52 lit. a), 54 şi 55 din Regulamentul 

privind finanţarea activităţii în sfera ştiinţei şi inovării, anexate la Acordul de parteneriat 

între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2013, Consiliul Suprem 

pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă finanţarea în anul 2014 a proiectelor de transfer tehnologic, selectate 

în baza de concurs conform listei (se anexează). 

2. Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic: 

- va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova lista nominalizată în 

pct. 1 la prezenta hotărîre; 

- va înregistra în Registrul de stat proiectele de transfer tehnologic conform 

listei nominalizate în pct. 1 la prezenta hotărîre. 

3. Controlul asupra executării prezentei hotărâri revine dlui membru corespondent 

Ion GUCEAC, vicepreşedinte interimar al AŞM. 

 

 

Preşedinte,  

academician                               Gheorghe DUCA 

 

Secretar ştiinţific 

general interimar,  

doctor habilitat                 Aurelia HANGANU 
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H O T Ă R Î R E 


