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Cu privire la modificarea şi completarea Anexei 

 la Hotărârea CSŞDT nr. 285, din 17.12.2014 

 

În conformitate cu prevederile art. 59-61, art. 86 d) din Codul 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  H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se modifică şi se completează Anexa la Hotărârea CSŞDT nr. 285 din 17.12.2014, după 

cum urmează: 

a) în compartimentul „Direcţia strategică 5. Cod: 16.06 „Patrimoniul naţional şi dezvoltarea 

societăţii” CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE FUNDAMENTALE, Institutul de Istorie”, poziția 1 se 

substiuie suma „746,6” cu suma „2138,3”,  respectiv suma „1351,2” cu suma „2742,9”; 

b) în compartimentul „Direcţia strategică 5. Cod: 18.06: Patrimoniul naţional şi dezvoltarea 

societăţii” CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE APLICATIVE, Institutul de Istorie”, poziția 1 se substituie 

suma „1641,6” cu suma „ 2204,6 ”. 

2. Se aprobă majorarea numărului de unități de executori în cadrul următoarelor proiecte:  

- “Univers politic, cultural-spiritual şi rural în Ţara Moldovei de la medieval la modern” 

director de proiect – acad. Andrei Eşanu – cu 7 unități; 

- “Basarabia sub dominaţia absolutismului ţarist și tendința de emancipare națională (1918-

2018)” director de proiect – dr. Gheorghe Negru – cu 17 unități. 

3. Conducerea Institutului de Istorie al AŞM va asigura respectarea normativelor de cheltuieli 

pentru realizarea activităţilor de cercetare / inovare conform legislaţiei în vigoare. 

4. Controlul asupra executării prezentei hotărâri îi revine dnei dr. hab. Aurelia HANGANU, 

secretar ştiinţific general interimar al AŞM. 

 

Preşedinte, 

academician         Gheorghe DUCA 

Secretar ştiinţific  

general interimar, 

doctor habilitat       Aurelia HANGANU  


