
 
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  

   „ 26 ” octombrie 2017                                     Nr. 160 

     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 acceptă propunerea Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic de majorare a 

finanțării unor proiecte de inovare și transfer tehnologic pentru anul 2017. 

2. Se aprobă majorarea finanțării din bugetul de stat și respectiv a cofinanțării  

proiectelor de inovare și transfer tehnologic pentru  anul 2017, fără modificarea sumei totale de 

finanțare bugetară per proiect, după cum urmează:  

a) proiectul de inovare şi transfer tehnologic “Elaborarea şi confecţionarea instalaţiei 

semiautomate cu program numeric “TOPAZ-ЭИЛ” pentru alierea cu scântei electrice 

(ASE) a suprafeţelor cu diverse forme  geometrice, elaborarea tehnologiei ASE, cifrul 

16.80015.5007.203T - din bugetul  de stat cu 250,0 mii lei; din cofinanțare -  

cu 250,0 mii lei; 

b) proiectul de inovare şi transfer tehnologic ”Elaborarea biotehnologiilor inovative  

privind obţinerea din pene de pasăre a adaosurilor proteice noi pentru optimizarea şi 

modernizarea sistemului  de creştere a animalelor şi păsărilor de fermă” cifrul 

17.80015.5007.211T -  din bugetul de stat cu 85,0 mii lei, din cofinanțare -  

cu 100,0 mii lei; 

c) proiectul de inovare și transfer tehnologic ”Tehnologie de nanoremediere a solului 

contaminat cu pesticide reziduale”, cifrul 17.80015.5007.219T - din bugetul de stat cu 

250,0 mii lei; 

d) proiectul de inovare și transfer tehnologic ”Implementarea tehnologiei inovative de 

cultivare şi valorificare a unor culturi furajere netradiţionale”, cifrul 

17.80015.5007.220T - din bugetul de stat cu 175,0 mii lei, din cofinanțare -  

cu 175,0 mii lei. 

3. Se modifică anexele unor hotărâri ale Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare 

Tehnologică, după cum urmează: 

a)  Anexa  la Hotărârea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al 



Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr. 37 din 19.02.2016 cu privire la finanţarea 

proiectelor de inovare și transfer tehnologic în anul 2017, la proiectul de inovare şi 

transfer tehnologic “Elaborarea şi confecţionarea instalaţiei semiautomate cu program 

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

diverse forme  geometrice, elaborarea tehnologiei ASE”,  la poziţia „Finanţarea din 

bugetul de stat pentru anul 2017”  cifra “500,0” se substituie cu cifra  “750,0”; la 

poziţia „Cofinanţarea pentru anul 2017”, cifra  “500,0” se substituie cu cifra  “750,0”. 

b) Anexa la Hotărârea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr. 54 din 28.02.2017 cu privire la finanţarea 

proiectelor de transfer tehnologic în anul 2017, la proiectul de inovare şi transfer 

tehnologic ”Elaborarea biotehnologiilor inovative  privind obţinerea  din pene de 

pasăre a adaosurilor proteice noi pentru optimizarea şi modernizarea sistemului  de 

creştere a animalelor şi păsărilor de fermă”, la poziţia „Finanţarea din bugetul de stat 

pentru anul 2017”, cifra  “500,0” se substituie cu cifra ”585,0”, la poziţia „Cofinanţarea 

pentru anul 2017”, cifra  “979,9” se substituie cu cifra  “1079,9”; 

c) Anexa  la Hotărârea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr. 96 din 18.07.2017 cu privire la finanţarea 

proiectelor de inovare și transfer tehnologic în anul 2017: 

-  la proiectul de inovare și transfer tehnologic ”Tehnologie de nanoremediere a 

solului contaminat cu pesticide reziduale” la poziţia „Finanţarea din bugetul de stat 

pentru anul 2017”, cifra “200,0” se substituie cu cifra  “450,0”;  

- la proiectul de inovare și transfer tehnologic ”Implementarea tehnologiei inovative 

de cultivare şi valorificare a unor  culturi furajere netradiţionale”, la poziţia 

„Finanţarea din bugetul de stat pentru anul 2017”, cifra “300,0” se substituie cu 

cifra  “475,0”, la poziţia „Cofinanţarea pentru anul 2017”, cifra  “300,0” se 

substituie cu cifra  “475,0”. 

4. 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 

  
 


