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 HOTĂRÎRE 

 

   
“ 17 ” decembrie 2014                            Nr. 285 

 mun. Chişinău  

 

Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului de proiecte  

de cercetări științifice fundamentale și de cercetări științifice  

aplicative pentru anii 2015-2018 şi finanțarea acestora  

pentru anul 2015 

 

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

Moldova şi prevederile 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 (anexa nr. 3 la Acordul de parteneriat  între Guvern şi Academia de Ştiinţe a 

Moldovei pentru anul 2014, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 731 din 08.09.2014), Consiliul 

Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei  

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă proiectele de cercetări științifice fundamentale și de cercetări științifice aplicative 

(instituționale) pentru anii 2015-2018, selectate pe bază de concurs, conform anexei. 

2. Se aprobă volumul alocațiilor bugetare pentru realizarea proiectelor nominalizate din cadrul  

organizații din sfera științei și inovării pentru anul 2015 în conformitate cu volumul stabilit în 

bugetul de stat provizoriu. 

3. Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative va încheia contracte de finanţare 

cu organizații din sfera științei și inovării și va asigura monitorizarea proiectelor de cercetări 

fundamentale și aplicative, colectarea și examinarea dărilor de seamă intermediare/ finale privind 

realizarea acestora.  

Termenul limită pentru contractarea instituţiilor publice la autogestiune este 20 ianuarie 2015. 

4. Direcția Politică economică și finanțe va verifica corespunderea proiectelor cu normele și 
indicațiile metodologice ale Ministerului Finanțelor, asigurând prezentarea lor în termen 

ministerului de resort. 

5. 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 


