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„ 24 ” martie 2011                                                                                                              Nr. 50 

mun. Chişinău 

 
Cu privire la aprobarea modificărilor la anexele  

hotărîrilor CSŞDT nr. 113 din 07.07.10, 

nr. 41 din 26.03.10  şi nr. 25 din 10.02.2011 

 

    În conformitate cu art. 73 lit. k), art. 86 lit. b), art. 89 alin. (2), lit. d)  din Codul cu privire la ştiinţă şi 

inovare al Republicii Moldova, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei 

de Ştiinţe a Moldovei H O T Ă  R Ă Ş T E: 

1. În hotărîrea CSŞDT nr. 113 din 07.07.10 se modifică anexa, după cum urmează (se 

anexează): 

- la poziţia  „Finanţarea din bugetul de stat” şi „Cofinanţare”, în proiectul de inovare şi 

transfer tehnologic „Impementarea tehnologiilor inovaţionale de consolidare a securităţii 

informaţionale” se micşorează suma de la bugetul de stat la 461 552 lei din suma de 826 400 

lei şi din cofinanţare - la 467 052 lei din suma de 826 400 lei. 

 

2. În hotărîrea CSŞDT nr. 41 din 26.03.10 se modifică anexa, după cum urmează (se anexează): 

- la poziţia „Cofinanţare”, în proiectul de inovare şi transfer tehnologic „Implementarea 

tehnologiei inovaţionale pentru producerea în Republica Moldova a tractorului universal 

Belarus 921AF” se majorează suma de la 90 000 lei la suma de 150 000 lei. 

 

3. În hotărîrea CSŞDT nr. 25 din 10.02.2011 se modifică anexa, după cum urmează (se 

anexează): 

- la poziţia „Finanţarea din bugetul de stat”, în proiectul de inovare şi transfer tehnologic 

“Implementarea tehnologiei inovationale prin crearea centrului de  diagnostic şi terapie cu 

unde electromagnetice atermice” se micşorează suma de la bugetul de stat la 464 900 lei din 

suma de 572 700 lei. 

 

- la poziţia „Cofinanţator”, în proiectul de inovare şi transfer tehnologic “Implementarea 

combinei de recoltat porumb la siloz” sintagma „O.N.G. "Compasiune" se substituie cu 

sintagma „Gospodăria Ţărănească „Mereacre Simion Anastasie”. 

 

4. Controlul asupra executării prezentei hotărâri îi revine dlui dr. Ghenadie Cernei, director al 

Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a AŞM. 
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