
 

Cu privire la concursul proiectelor din cadrul programelor  

de stat şi al proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării, finanţate  

de la bugetul de stat ce vor demara din anul 2014 

 

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, cu programele în sfera 

ştiinţei şi inovării, aprobate prin legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 282 din 27.12.2011 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 19-20/46), 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 fundamentală şi a proiectelor de 

cercetare ştiinţifică aplicativă pe anii 2014-2017 pe domeniile, ce vor reflecta soluţionarea 

problemelor stringente ale ţării, precum şi dezvoltarea ştiinţei şi inovării.  

Proiectele se vor desfăşura pe o perioada de 4 ani.  

Volumul anual de finanţare a unui proiect va constitui circa 200 mii lei.  

2. Anunţul şi formularele corespunzătoare vor fi plasate pe site-ul AŞM şi expediate în adresa 

organizaţiilor acreditate în sfera ştiinţei şi inovării, în cel mult două săptămâni de la aprobarea 

prezentei hotărîri.  

3. A demara expertizarea proiectelor, în cadrul a două programe de stat, recepţionate de către 

CFCFA în urma concursurilor anunțate conform hotărîrilor CSŞDT al AŞM nr. 197 din 

18.10.2012 “ Cu privire la aprobarea concepțiilor noilor programe de stat pe anii 2013-2016 ”, 

acțiune sistată anterior prin hotărîrea CSȘDT al AŞM nr. 246 din 20.12.2012: 

- Regenerare prin terapie celulară a ţesuturilor şi a organelor afectate – 

coordonator acad. Ion Ababii; 

- Design-ul substanţelor chimice şi dirijare a arhitecturii materialelor pentru 

diverse aplicaţii – coordonator acad. Gheorghe Duca. 

4. Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative, în persoana directorului va 

administra realizarea punctelor 1 şi 2 ale prezentei Hotărîri. 

5. Controlul privind realizarea prezentei hotărîri se pune în sarcina dlui Ion Guceac, membru 

corespondent, secretar ştiinţific general al AŞM.  

 

 

Preşedinte,                                                                                        Gheorghe DUCA 

Academician 

 

Secretar ştiinţific general,                                                              Ion GUCEAC 

Membru corespondent 
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NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

la proiectul hotărîrii CSŞDT, Cu privire la concursurile proiectelor din cadrul programelor 

de stat şi al proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării, finanţate de la bugetul de stat ce vor demara 

din anul 2014 

 

Conform statutului de funcţionare al Centrului pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi 

Aplicative (CFCFA) îi revine în responsabilitate organizarea şi desfăşurarea concursurilor în 

domeniul CDI. 

 

Monitorizarea proiectelor din sfera CDI de catre CFCFA a scos în evidență că în anul curent (2013) se 

vor finaliza 5 proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi de cercetare ştiinţifică aplicativă ce 

constituie suma de 1179,50 mii lei. În vederea asigurării utilizarii eficiente a mijloacelor financiare se 

anuntă concursul proiectelor de cercetare ştiinţifică fundamentală şi a proiectelor de cercetare 

ştiinţifică aplicativă pe perioada 2014-2017. Domeniile de aplicare trebuie să răspundă nevoilor 

stingente ale economiei naționale și să demonstreze dezvoltarea ştiinţei şi inovării. 

 

Deasemenea analiza la zi, a procesului de cercetare desfăşurat prin proiecte în cadrul programelor de 

stat a identificat proiecte ce au termenul de finalizare în decembrie 2013. Prin Hotărirea CSȘDT nr. 

246 din 20 decembrie 2012, in legatura cu micșorarea alocațiilor financiare, au fost suspendate 

programele de stat si proietelor din cadrul lor, aprobate anterior prin hotărirea nr.197 din 18 octombrie 

2012. În context a fost sistată și procedura de expertizare a proiectelor din cadrul programelor de stat 

receptionate de CFCFA pinna la 30 noiembrie 2012. Astfel, se propune demararea acțiunii de 

expertizare a proiectelor receptionate in cadrul a două programe de stat precum:  

a) Regenerare prin terapie celulară a ţesuturilor şi a organelor afectate – 

coordonator acad. Ion Ababii; 

b) Design-ul substanţelor chimice şi dirijare a arhitecturii materialelor pentru 

diverse aplicaţii – coordonator acad. Gheorghe Duca. 

În baza rezultatelor expertizei și a recomandarilor CCE, CFCFA va elabora si va propune CSȘDT 

aprobarea listei de  proiecte ce vor fi finațate de la bugetul de stat.   

Proiectele se vor desfăsura pe perioada de 4 ani si costul anual a unui proiect va constitui circa 200 mii 

lei.  

 

Proiectul este coordonat cu direcțiile de profil ale AȘM.  

 

 

Cu cele mai bune intenții,  

Vasile Grama, Director CFCFA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


