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 HOTĂRÎRE   

„  02 ” iunie 2014                        Nr. 119 

     mun. Chişinău  

 

Cu privire la aprobarea modificărilor 

la anexa Hotărîrii CSŞDT al AŞM  

nr. 64 din 20 martie 2014 

  

 În conformitate cu art. 73 lit. (k), art. 86 lit. (b), art. 89 alin. (2) lit. d), e)  din Codul cu 

privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, 

nr. 125-129, art.663), pct. 49, Anexa 2 la Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de 

Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2013 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 714 din 12.09.2013 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.206-211, art.818), Consiliul Suprem pentru 

Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM  HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se modifică anexa Hotărîrii CSŞDT nr. 64 din 20 martie 2014 „Cu privire la finanţarea 

proiectelor de transfer tehnologic în anul 2014”, după cum urmează: 

 

1) la compartimentul „finanţarea din bugetul de stat” şi compartimentul „cofinanţare” 

pentru anul 2014 de realizare, la proiectul de inovare şi transfer tehnologic „Aprecierea 

stării funcţionale a structurilor neuronale şi de transmitere aferente şi eferente ale 

sistemului nervos central şi periferic prin metoda examenului complex” (conducătorul 

proiectului – Stanislav Groppa), cifra „250 000” se substituie cu „450 000”; 

2) la compartimentul „finanţarea din bugetul de stat” şi compartimentul „cofinanţare” 

pentru anul 2015 de realizare, la proiectul de inovare şi transfer tehnologic „Aprecierea 

stării funcţionale a structurilor neuronale şi de transmitere aferente şi eferente ale 

sistemului nervos central şi periferic prin metoda examenului complex” (conducătorul 

proiectului – Stanislav Groppa), cifra „250 000” se substituie cu „50 000”. 

 

2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri îi revine dlui membru corespondent  

Ion GUCEAC, vicepreşedinte interimar al AŞM. 

 

 

 

Preşedinte, 

academician                            Gheorghe DUCA 

Secretar ştiinţific  

general interimar, 

doctor habilitat                     Aurelia HANGANU 


