
 

 
Cu privire la aprobarea tematicii proiectelor de cercetări 
ştiinŃifice fundamentale şi aplicative pentru anii 2011-2014 
şi finanŃarea acestora pe anul 2011 
 
 În conformitate cu prevederile art. 61 al Codului cu privire la ştiinŃă şi inovare al Republicii 
Moldova şi ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat, de 
inovare şi transfer tehnologic şi proiectelor din cadrul acestora, proiectelor de cercetări ştiinŃifice 
fundamentale, proiectelor de cercetări ştiinŃifice aplicative şi proiectelor independente în sfera ştiinŃei 
şi inovării, precum şi în temeiul Procesului verbal al Consiliului Consultativ de Expertiză al AŞM nr. 3 
din 17 decembrie 2010, Consiliul Suprem pentru ŞtiinŃă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de 
ŞtiinŃe a Moldovei H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se aprobă pentru finanŃare în anul 2011-2014 proiectele de cercetări ştiinŃifice 
fundamentale (instituŃionale) şi de cercetări ştiinŃifice aplicative (instituŃionale), selectate pe bază de 
concurs, conform anexei. 

2. Se aprobă volumul alocaŃiilor bugetare pentru realizarea proiectelor nominalizate în anexă 
pe organizaŃii din sfera ştiinŃei şi inovării pentru  anul 2011. 

3. DirecŃia politică economică şi finanŃe (dl Vitalie Boian) va preciza volumul alocaŃiilor 
bugetare după adoptarea Legii bugetului de stat pentru anul 2011. 

4. Posibilitatea de finanŃare a organizaŃiilor din sfera ştiinŃei şi inovării, care nu au fost 
finanŃate în anul 2010, dar au prezentat la concurs propuneri de proiecte pentru anii 2011-2014, 
precum şi modificarea volumului de finanŃare pentru organizaŃiile ce au solicitat alocaŃii suplimentare 
se vor examina după aprobarea Legii bugetului pe anul 2011.   

5. DirecŃia politici, management şi monitorizare în sfera ştiinŃei şi inovării (dl dr. Nicolae 
Stratan) va asigura realizarea prezentei hotărîri, conform legislaŃiei în vigoare. 

6. Controlul privind executarea prezentei hotărîri îi revine dlui dr. hab. Ion Guceac, secretar 
ştiinŃific general al AŞM.  
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