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HOTĂRÂRE 

 

„ 27 ” octombrie 2016     Nr. 292 

 mun. Chişinău 

 

 

Cu privire la rezultatele concursului bilateral de proiecte 

de cercetare, organizat de Academia de Ştiinţe  a Moldovei 

şi Agenţia de Stat  pentru problemele Ştiinţei, Inovării 

şi Informatizării a Ucrainei (ANSŞIIU) pentru perioada 

2016-2018  şi alocarea mijloacelor financiare pentru 

finanțarea proiectelor in anul 2017 

 

În conformitate cu prevederile art.86 lit. d) al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al 

Republicii Moldova şi a Programului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între  Academia de 

Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Agenţia Naţională pentru problemele Ştiinţei, Inovării şi 

Informatizării a Ucrainei (ANŞIIU), Acordului de Cooperare între Guvernul Republicii Moldova 

şi Guvernul Ucrainei în domeniul învăţământului, ştiinţei şi culturii, încheiat la data de 20 martie 

1993, Protocolului Comisiei moldo-ucrainene de cooperare științifică și tehnologică din 13 

noiembrie 2015, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de 

Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă rezultatele concursului si  finanţarea pentru anul  2017 a  proiectelor 

comune de cercetare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Agenţia Naţională pentru 

problemele Ştiinţei, Inovării  şi Informatizării a Ucrainei (ANŞIIU) (perioada realizării 

proiectelor - 01 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2018) (Lista proiectelor se anexează). 

 

        2. Se aprobă repartizarea volumului de alocaţii bugetare pentru anul 2017 în sumă de 

500,0 mii lei ( 10 de proiecte a câte 50,0 mii lei pentru fiecare proiect), după cum urmează: 

pentru cercetări ştiinţifice fundamentale - 100,0 mii lei; pentru cercetări ştiinţifice aplicative -

400,0 mii lei. 

 

 3. Controlul asupra executării prezentei hotărâri revine dnei dr. hab. Aurelia 

Hanganu, secretar ştiinţific general al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.  

  

 

  

 

         Preşedinte,  

         academician       Gheorghe DUCA 

           

         Secretar ştiinţific general, 

         doctor habilitat                                                                       Aurelia HANGANU            

      


