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Cu privire la concursul proiectelor tiin ifice

În conformitate cu Regulamentul privind organizarea i desf urarea concursului
programelor  de  stat,  institu ionale,  de  profil,  de  inovare  i  transfer  tehnologic  i  proiectelor
independente (granturi) în sfera tiin ei i inov rii (anexa nr.3 la Acordul de parteneriat între
Guvern i Academia de tiin e a Moldovei pentru anii 2005-2008)  Consiliul Suprem pentru

tiin i Dezvoltare Tehnologic  al A. .M. HOT TE:

l. Începînd cu anul 2009, mijloacele financiare pentru proiectele institu ionale în sfera
tiin ei i inov rii vor fi alocate organiza iilor institu ionale i de profil din sfera tiin ei i inov rii

în exclusivitate în baz  de concurs.

2. Organiza iile din sfera tiin ei i inov rii vor beneficia de mijloace financiare pentru
proiectele tiin ifice (institu ionale i de profil) pe anii 2009-2010  numai dup  aprobarea de c tre
Sec iile de tiin e ale A. .M. a rezultatelor tiin ifice principale, ob inute în cadrul proiectelor
precedente.

3. Se anun  Concursul proiectelor tiin ifice (institu ionale i de profil) pentru anii 2009-
2010 conform urm toarelor direc ii strategice din sfera tiin ei i inov rii:

3.1. Edificarea statului de drept i punerea în valoare a patrimoniului cultural i istoric al
Moldovei în contextul integr rii europene (costul total al proiectelor nu va dep i suma de 1800,0
mii lei pentru cercet ri fundamentale i 1400,0 mii lei pentru cercet ri aplicate);

3.2. Valorificarea resurselor umane, naturale i informa ionale pentru dezvoltarea durabil
(costul total al proiectelor pentru cercet ri aplicate nu va dep i suma de 900, 0 mii lei);

 3.3. Biomedicin , farmaceutic , men inerea i fortificarea s ii (Costul total al
proiectelor nu va dep i suma de 400,0 mii lei pentru cercet ri fundamentale i 6500,0 mii lei
pentru cercet ri aplicate).

4. Controlul asupra îndeplinirii prezentei hot rîri revine
dlui academician Tudor Furdui, prim-vicepre edinte al A. .M.
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general al A. .M.
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