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HOTĂRÎRE  

 

   
„21” april ie 2011                        Nr. 69 

  mun. Chişinău  

 

 

Cu privire la concursul proiectelor pentru  

         procurarea echipamentului ştiinţific pe anul 2011 

 

În conformitate cu prevederile art. 86 al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, Acordul 

de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2009-2012, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 27 din 22 ianuarie 2009 cu modificările ulterioare, direcţiile 

strategice ale activităţii în sfera ştiinţei şi inovării pentru anii 2006-2010, aprobate prin Hotărîrea 

Parlamentului nr. 160-XVI din 1 iulie 2005 şi cu priorităţile şi obiectivele activităţii în sfera 

ştiinţei şi inovării, aprobate prin hotărîrea CSŞDT al AŞM nr. 33 din 26 martie 2010, Consiliul 

Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică  HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se anunţă concursul proiectelor pentru procurarea echipamentului ştiinţific pe anul 

2011, conform anexei. 

2. Anunţul va fi publicat în presa periodică şi plasat pe site-ul AŞM în termen de 14 zile 

de la data aprobării prezentei hotărîri.  

3. Propunerile de proiecte se înregistrează on-line de către coordonatorul concepţiei pe 

site-ul www.expert.asm.md  în termen de o lună de la publicarea anunţului în mass-media.  

4. Direcţia politici, management şi monitorizare în sfera ştiinţei şi inovării va asigura 

recepţionarea şi înregistrarea proiectelor, precum şi transmiterea acestora la Consiliul 

Consultativ de Expertiză. 

5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îi revine dlui dr. hab. Ion Guceac, 

secretar ştiinţific general al AŞM.      

 

 

 

Preşedinte al AŞM 

academician        Gh. DUCA 

         

Secretar ştiinţific  

general al AŞM 

doctor habilitat       I. GUCEAC 

 
 

http://www.expert.asm.md/


CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ 

AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI 

anunţă concursul proiectelor pentru procurarea echipamentului ştiinţific 

conform direcţiilor strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării 

pe anul 2011 
 

Termenul de realizare a unui proiect nu va depăşi 1 an. Costul unui proiect – pînă la 

500 mii lei.  

Propunerea de proiect va întruni următoarele condiţii: 

a) echipa de realizare a proiectului are o concepţie argumentată privind contribuţia sa 

ulterioară la dezvoltarea domeniului ştiinţific în care activează, importanţa şi perspectivele 

cercetărilor ştiinţifice din cadrul laboratorului sau centrului în plan naţional şi global;   

b) directorul de proiect este doctor habilitat sau doctor în ştiinţe;  

c) utilajul procurat va contribui la crearea unei infrastructuri de echipament de 

caracterizare sau tehnologic de importanţă naţională în domeniul respectiv şi de utilizare 

comună. 

Prioritate vor avea proiectele cofinanţate. 

Propunerile de proiecte, perfectate în corespundere cu formularul-tip ce poate fi accesat 

pe pagina oficială a AŞM (www.asm.md), vor fi înregistrate de către directorul de proiect pe site-

ul www.expert.asm.md (telefoane de contact: 73-87-72, 73-33-65) şi prezentate la Consiliul 

Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (Direcţia politici, management şi monitorizare 

în sfera ştiinţei şi inovării, biroul nr. 326, bd. Ştefan cel Mare, 1, tel.: 27-27-58) în limba română 

pe hîrtie şi pe suport electronic (Word, Excel).   

La concurs pot participa organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării, acreditate de către 

Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare.  

Data-limită de prezentare a propunerilor de proiecte – 30 mai  2011, ora 17
00

.  

 

 

http://www.asm.md/
http://www.expert.asm.md/

