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Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului  

și  a volumul alocațiilor bugetare pentru anul 2018  

ale proiectelor pentru ”Tinerii cercetători pentru  

anii  2018-2019”  

 

 

   În conformitate cu prevederile art. 59-61 și art. 86 ale Codului cu privire la știință și 

inovare, Acordului de parteneriat dintre Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 

2016 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1452 din 30.12.2016, pct. 5-8 ale Regulamentului 

privind organizarea și desfășurarea concursului programelor de stat și al proiectelor în sfera științei 

și inovării din Anexa nr. 3 la Acordul de parteneriat între Guvern și Academia de Științe a 

Moldovei pentru anul 2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 809 din 

29.10.2015, Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei, HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă rezultatele concursului proiectelor pentru ”Tinerii cercetători pentru anii 2018 

- 2019” și volumul alocațiilor bugetare ale proiectelor, în sumă de 1530,0 mii lei prevăzute în 

proiectul bugetului pentru anul 2018, conform anexei nr.1. 

2. Se aprobă rezultatele concursului propunerilor de proiecte pentru ”Tinerii cercetători 

pentru anii 2018 - 2019” care au acumulat punctajul de trecere(baraj) conform anexei nr.2. 

Finanțarea proiectelor menționate în anexa nr.2, se va efectua în caz de obținere a mijloacelor 

financiare suplimentare. 

3. A solicita de la Ministerul Finanţelor surse financiare suplimentare pentru finanțarea 

propunerilor de proiect ”Tinerii cercetători pentru anii 2018 - 2019” menţionate în anexa nr.2 în 

sumă de 2550,0 mii lei.   

4. Instituţia Publică Agenţia pentru Cercetare şi Dezvoltare va asigura monitorizarea 

proiectelor pentru ”Tinerii cercetători pentru anii 2018 - 2019”, inclusiv examinarea şi colectarea 

rapoartelor ştiinţifice privind realizarea lor.    

5. Direcția politică economică și finanțe va efectua repartizarea alocațiilor bugetare per 

proiect în corespundere cu volumul de finanțare aprobat pentru anul 2018 și va verifica gestionarea 

alocațiilor conform destinației pentru instituțiile subordonate Academiei de Științe a Moldovei. 

6. Controlul privind realizarea prezentei hotărâri se pune în sarcină doamnei doctor habilitat 

Aurelia Hanganu, secretar ştiinţific general al AȘM. 

 

Preşedinte, 

academician                    Gheorghe DUCA 

 

Secretar ştiinţific general,        

doctor habilitat        Aurelia HANGANU 


