
 

 

Cu privire la concursul proiectelor  

din cadrul programelor de stat 

pentru tinerii cercetători şi pentru  

echipament  pe anul 2012 

 
În conformitate cu prevederile art. 86 lit. f) 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 direcţiile strategice ale 

activităţii în sfera ştiinţei şi inovării, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică 

al AŞM  H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se anunţă concursul proiectelor de cercetare ştiinţifică, după cum urmează: 

pentru tinerii cercetători pe anii 2012-2013; 

pentru procurarea echipamentului ştiinţific pe anul 2012; 

din cadrul programelor de stat „Cercetări fundamentale şi aplicative în matematică” şi 

„Dezvoltarea competitivităţii şi creşterea economică durabilă în contextul economiei bazate pe 

cunoaştere, dezvoltării şi integrării regionale şi europene” pe anii 2012-2013. 

2. Propunerile de proiect se vor înregistra on-line de către directorul de proiect pe site-ul 

www.expert.asm.md în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului concursului în mass-

media şi plasarea acestuia pe site-ul AŞM (www.asm.md).  

3. Propunerile de proiecte vor fi prezentate de către organizaţiile acreditate în sfera 

ştiinţei şi inovării. Termenul de realizare al unui proiect nu va depăşi 2 ani pentru proiectele din 

cadrul programelor de stat şi cele pentru tinerii cercetători şi un an pentru proiectele privind 

procurarea echipamentului ştiinţific. Volumul de finanţare pentru proiectele din cadrul 

programelor de stat va constitui pînă la 200 mii lei anual; pentru proiectele pentru tinerii 

cercetători – pînă la 100 mii lei; pentru proiectele pentru procurarea echipamentului ştiinţific – 

pînă la 500 mii lei.  

4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îi revine dr. hab. Ion Guceac, secretar 

ştiinţific general al AŞM.      
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