
 
CONSILIUL SUPREM  

PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE 

TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI  

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI 

 

SUPREME COUNCIL  

ON SCIENCE AND TECHNOLOGICAL 

DEVELOPMENT OF THE ACADEMY  

OF SCIENCES OF MOLDOVA  

 

 HOTĂRÂRE  

   „ 15 ” decembrie 2016                                  Nr. 322 

     mun. Chişinău  

 

 

Cu privire la modificarea anexelor unor  

hotărâri ale Consiliului Suprem pentru Ştiinţă 

şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM  

 

 

În temeiul art. 86 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 125-129, art. 663), cu modificările şi 

completările ulterioare, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei 

de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr. 99 „Cu privire la finanţarea proiectelor de 

transfer tehnologic în anul 2015” din 30.04.2015 după cum urmează: 

- la poziţia „Finanţarea din bugetul de stat pentru anul 2016”, la proiectul de inovare şi 

transfer tehnologic „Elaborarea şi implementarea unei linii de producere de capacitate 

sporită pentru extracţia şi fabricarea uleiului de seminţe de struguri” cifra “950,0” se 

substituie cu cifra  “0,0”; 

- la poziţia „Cofinanţarea pentru anul 2016”, la proiectul de inovare şi transfer 

tehnologic „Elaborarea şi implementarea unei linii de producere de capacitate sporită 

pentru extracţia şi fabricarea uleiului de seminţe de struguri” cifra “1067,5” se 

substituie cu cifra  “0,0”. 

2. Se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr. 37 „Cu privire la finanţarea 

proiectelor de transfer tehnologic în anul 2016” din 19.02.2016, după cum urmează:  

- la poziţia „Finanţarea din bugetul de stat pentru anul 2016”, la proiectul de inovare şi 

transfer tehnologic ”Elaborarea şi confecţionarea instalaţiei semiautomate cu program 

numeric “ASE-TOPAZ” pentru alierea cu scântei electrice (ASE) a suprafeţelor cu 

diverse  forme   geometrice,  elaborarea  tehnologiei  ASE  a   pieselor cilindrice” cifra  

“600,0” se substituie cu cifra  “866,6”; 

- la poziţia „Cofinanţarea pentru anul 2016”, la proiectul de inovare şi transfer 

tehnologic ”Elaborarea şi confecţionarea instalaţiei semiautomate cu program numeric 

“ASE-TOPAZ” pentru alierea cu scântei electrice (ASE) a suprafeţelor cu diverse  

forme   geometrice,  elaborarea  tehnologiei  ASE  a  pieselor cilindrice” cifra  “619,5” 

se substituie cu cifra  “894,8”. 



3. Se modifică anexa  la Hotărârea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr. 154 „Cu privire la finanţarea proiectului de 

transfer tehnologic „Implementarea tehnologiei inovatoare de economisire a resurselor 

energetice în producerea vinurilor cu IG şi DOP” din 26.05.2016, după cum urmează: 

- la poziţia „Finanţarea din bugetul de stat pentru anul 2016” cifra “700,0” se substituie 

cu cifra  “900,0”. 

4. Se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr. 249 „Cu privire la finanţarea proiectului de 

inovare şi transfer tehnologic „Reciclarea şi valorificarea deşeurilor de la abatorizarea păsărilor, 

prepararea concentratului proteico-glucidic furajer” din 30.09.2016, după cum urmează: 

- textul „Direcţia strategică: Biotehnologii” se substituie cu textul „Direcţia strategică: 

Materiale, tehnologii şi produse inovative”. 

5. Controlul asupra executării prezentei hotărâri revine dlui academician Ion Tighineanu, 

prim-vicepreşedinte al AŞM. 

 

 

 

 

Preşedinte,  

academician                     Gheorghe DUCA 

 

Secretar ştiinţific general, 

doctor habilitat                            Aurelia HANGANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


