
 

 

 

Cu privire la concursul „Proiecte de cercetări ştiinţifice 

fundamentale şi de cercetări ştiinţifice aplicative”,  

finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2015-2018 

 

În temeiul art. 60 şi art. 86 lit. f) ale Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii 

Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 20 lit. b) 

al Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2014,  

pct. 5 lit. h) din Anexa nr. 2 și Anexa nr. 3 la Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de 

Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 

731 din 08.09.2014, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se anunță concursul proiectelor privind cercetări ştiinţifice fundamentale şi de cercetări 

ştiinţifice aplicative finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2015-2018, în mărimea sumelor 

disponibile din plafonul stabilit pentru finanţarea instituţională, pentru următoarele direcții 
strategice şi priorităţi de cercetare: 

-  Sănătate şi biomedicină; prioritatea - fortificarea sănătăţii; obiectiv - etiopatogenia, 

metode de profilaxie, diagnostic, tratament şi reabilitare a celor mai frecvente maladii ale 

sistemului nervos şi psihic. Suma disponibilă - 300 mii lei. 

- Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii; prioritatea - identificarea şi valorificarea 

patrimoniului cultural, dezvoltarea statului de drept; obiectiv - cercetarea problemelor 

actuale de istorie a Moldovei. Suma disponibilă - 1954,7 mii lei. 

-  Biotehnologie; prioritatea - suportul ştiinţific în asigurarea securităţii alimentare a ţării; 

obiectiv – viticultură și oenologie. Suma disponibilă - 3588 mii lei. 

-  Biotehnologie; prioritatea - suportul ştiinţific în asigurarea securităţii alimentare a ţării; 

obiectiv –  studierea impactului irigării de lungă durată asupra genezei solurilor şi 

productivităţii culturilor agricole. Suma disponibilă - 1125,7 mii lei. 

Condiţiile apelului sunt incluse în Anexa 1. Apelul proiectelor de cercetări ştiinţifice 

fundamentale şi aplicative, finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2015-2018. 

2. Propunerile de proiecte vor fi prezentate de către organizațiile acreditate în sfera 

științei și inovării din Republica Moldova. 
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3. Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative va asigura realizarea 

prezentei hotărâri.  

4. Controlul privind executarea 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 


