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Cu privire la aprobarea modificărilor 

la unele hotărîri ale CSŞDT  

 

    În conformitate cu art. 73 lit. k), art. 86 lit. b), d) 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.57 din 24.03.2011 „Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului 

proiectelor privind organizarea incubatoarelor de inovare pe lângă instituţiile de învăţământ 

superior din Republica Moldova”, la poziţia „Finanţarea din bugetul de stat” în proiectul 

„Fondarea şi organizarea incubatorului de inovare POLITEHNICA, crearea şi dezvoltarea 

infrastructurii acestuia în anul 2011” se majorează volumul total de finanţare cu suma de 

1.000.000 lei.  

 

2. În anexa la hotărîrea CSŞDT nr. 181 din 15.09.2011 ”Cu privire la aprobarea listei proiectelor de 

transfer tehnologic” se introduc modificări, după cum urmează: 

 

a) se exclude din lista proiectelor de inovare şi transfer tehnologic, aprobate pentru finanţare,  

proiectul cu nr.6 „Producerea cuptoarelor universale de coacere a pîinii şi produselor de 

panificaţie de tip „Omega”, conducător dr. Valerii Grumeza. 

 

b) în proiectul de transfer tehnologic cu nr.1 „Implementarea tehnologii mini-invazive 

performante în tratamentul microchirurgical al maladiilor degenerative ale coloanei 

vertebrale”, conducător dr. Bodiu Aurel, la poziţiile „Finanţarea din bugetul de stat” şi 

„Cofinanţare” pentru anul 2011 şi 2012 de realizare se modifică, după cum urmează: 

-  pentru anul 2011 cifrele „250.000” se substituie cu cifrele „375.000”; 

-  pentru anul 2012 cifrele „250.000” se substituie cu cifrele „125.000”. 

 

3. Controlul asupra executării prezentei hotărâri îi revine dr. Ghenadie Cernei, director al Agenţiei 

pentru Inovare şi Transfer Tehnologic. 
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