
 
CONSILIUL SUPREM PENTRU SUPREME COUNCIL ON SCIENCE 

ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE AND TECHNOLOGICAL TEHNOLOGICĂ 

AL ACADEMIEI  DEVELOPMENT OF THE ACADEMY DE ŞTIINŢE A 

MOLDOVEI OF SCIENCES OF MOLDOVA 

  

 

    
HOTĂRÂRE  

      

„ 14 ” iunie 2017           Nr. 77  

  mun. Chișinău    

  

  

Cu privire la aprobarea unor hotărâri  

ale Biroului Consiliului Suprem pentru  

Știință și Dezvoltare Tehnologică   

Având în vedere prevederile Hotărârii Asambleei Academiei de Științe a Moldovei  nr. 

XXII/3 din 12 iunie 2017 cu privire la prelungirea mandatelor reprezentanților comunității 

științifice în Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică și în temeiul art. 86 al 

Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004,  

Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Științe a Moldovei  

HOTĂRĂŞTE:  

1. Se aprobă hotărârile Biroului Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare 

Tehnologică, conform anexei.  

2.  Controlul asupra executării prezentării hotărâri revine doamnei doctor habilitat Aurelia 

HANGANU, secretar științific general al AŞM.  

  

  

        

 Președinte,  

 academician                                  Gheorghe DUCA 

   

 Secretar științific general,   

 doctor habilitat                                           Aurelia HANGANU  

 

    

   
 



Anexă la Hotărârea 

CSȘDT  

nr. 77 din 14 iunie 2017  

  

LISTA  

hotărârilor Biroului Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică  

  

1. Hotărârea Biroului CSȘDT nr. 8 din 27 martie 2017 cu privire la anunțarea concursului 

comun de proiecte de cercetare între AȘM și Consiliul Național pentru Cercetare din Italia 

(CNCI), pentru anii 2018-2019  

2. Hotărârea Biroului CSȘDT nr. 12 din 26 aprilie 2017 cu privire la aprobarea rezultatelor 

concursului și volumul alocațiilor bugetare pentru anul 2017 a proiectelor pentru „Editarea 

monografiilor științifice (lucrări de valoare)”  

3. Hotărârea Biroului CSȘDT nr. 12 (1) din 26 aprilie 2017 cu privire la concursul 

suplimentar al proiectelor pentru „Editarea monografiilor științifice (lucrări de valoare)” 

finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2018  

4. Hotărârea Biroului CSȘDT nr. 13 din 26 aprilie 2017 cu privire la aprobarea rezultatelor 

concursului și volumului alocațiilor bugetare pentru anul 2017 a proiectelor pentru „Organizarea 

manifestărilor științifice internaționale”  

5. Hotărârea Biroului CSȘDT nr. 13 (1) din 26 aprilie 2017 cu privire la concursul 

suplimentar al proiectelor pentru „Organizarea manifestărilor științifice internaționale” finanțate 

de la bugetul de stat pentru anul 2018  

6. Hotărârea Biroului CSȘDT nr. 13 (2) din 26 aprilie 2017 cu privire la înlocuirea 

directorilor de proiect de cercetări științifice aplicative, cifrul 15.817.04.13A și cifrul 

15.817.05.06A, precum și pentru tineri cercetători, cifrul 16.80012.50.04A 

7. Hotărârea Biroului CSȘDT nr. 14 din 26 aprilie 2017 cu privire la concursul proiectelor 

din cadrul programelor de stat finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2018-2019  

8. Hotărârea Biroului CSȘDT nr. 15 din 26 aprilie 2017 cu privire la aprobarea conceptelor 

programelor de stat pentru anii 2018-2021  

9. Hotărârea Biroului CSȘDT nr. 16 din 26 aprilie 2017 cu privire la finanțarea proiectului 

Water Works 2015 ERA-NET Cofund „Sustainable management of water resources in 

agriculture, forestry and freshwater aquaculture sectors” Institutul de Cercetări pentru Culturile 

de Câmp „Selecția” (conducătorul proiectului dr. hab. B. Boincean)  

10. Hotărârea Biroului CSȘDT nr. 17 din 26 aprilie 2017 cu privire la rezultatele concursului 

privind suplinirea funcției de reprezentant al comunității științifice la Oficiul Republicii Moldova 

pentru Știință și Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană (MOST)  

11. Hotărârea Biroului CSȘDT nr. 25 din 25 mai 2017 cu privire la finanțarea proiectelor de 

dezvoltare a infrastructurii de inovare în anul 2017  


