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Cu privire la sistarea proiectului de cercetări  

ştiinţifice aplicative „Sisteme informaţionale  

integrate pentru sectorul agroalimentar” din  

cadrul Institutului de Tehnică Agricolă „Mecagro”   

 

În legătură cu reducerea volumului de finanţare a cercetărilor ştiinţifice de la bugetul de 

stat şi în scopul eficientizării valorificării surselor financiare bugetare alocate pentru anul 2013, 

precum şi în baza Extrasului din Procesul verbal nr.1 al şedinţei lărgite a Biroului Secţiei de 

Ştiinţe Agricole a AŞM din 15 martie 2013, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică al AŞM   H O T Ă R Ă Ş T E : 

1. Se sistează proiectul de cercetări ştiinţifice aplicative 11.817.04.39A „Sisteme 

informaţionale integrate pentru sectorul agroalimentar” (conducător dr. Vasile DELEU), 

repartizînd activităţile planificate pe anii 2013-1014 (elaborarea documentaţiei normative: 

standarde de firmă, certificate de conformitate etc. la mijloace tehnice din sectorul agroalimentar 

şi promovarea realizărilor ştiinţifice) în cadrul proiectelor 11.817.04.36A “Elaborarea 

mijloacelor tehnice pentru asigurarea tehnologiilor avansate în sectorul agroalimentar” 

(conducător mem. cor. Ion HĂBĂŞESCU) şi 11.817.04.37A „Elaborarea mijloacelor tehnice 

pentru protecţia plantelor cu influenţa minimă asupra mediului ambiant şi eficienţă înaltă” 

(conducător dr. Iurie MOLOTCOV). 

2. Raportul ştiinţific pe proiectul de cercetări ştiinţifice aplicative 11.817.04.39A 

„Sisteme informaţionale integrate pentru sectorul agroalimentar” (conducător dr. Vasile 

DELEU), pe perioada anilor 2011-2012 va fi prezentat la AGEPI în conformitate cu legislaţia în 

vigoare. 

3. Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative, în persoana 

directorului dl dr. Vasile Grama, va perfecta contractele de finanţare a proiectelor nominalizate 

în pct. 1 al prezentei hotărîri şi va monitoriza realizarea acestora. 

4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îi revine membrului corespondent                

Ion GUCEAC, secretar ştiinţific general al AŞM. 

                   

        

       Preşedinte, 

       Academician                      Gheorghe DUCA 

 

       Secretar ştiinţific general, 

       Membru corespondent                                     Ion GUCEAC 

 

 


