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            HOTĂRÎRE 
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mun. Chişinău 

 
Cu privire la prelungirea termenului de realizare  
a proiectului de transfer tehnologic şi aprobarea  
listei proiectelor pentru anul 2010 
 
     În conformitate cu art. 59 - 61, art. 73 lit. k), art. 86 lit. f), art. 89 alin.(2), lit. e) şi f) ale Codului cu 
privire la ştiinŃă şi inovare al Republicii Moldova, cu modificările ulterioare, p.31 al Regulamentului 
privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic şi 
proiectelor din cadrul acestora, proiectelor de cercetări ştiinŃifice fundamentale, proiectelor de cercetări 
ştiinŃifice aplicative şi proiectelor independente în sfera ştiinŃei şi inovării şi p.52 al Regulamentului 
privind finanŃarea activităŃii în sfera ştiinŃei şi inovării anexat la Acordul de parteneriat între Guvern şi 
Academia de ŞtiinŃe a Moldovei pentru anii 2009 - 2012, Consiliul Suprem pentru ŞtiinŃă şi Dezvoltare 
Tehnologică al Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei  H O TĂ R Ă Ş T E: 

 
1. Se aprobă prelungirea termenului de realizare a proiectului de transfer tehnologic 

„Implementarea tehnologiilor noi de creare a datelor cartografice tematice pentru 
elaborarea rutelor turistice integrate” pentru anul 2010, astfel termenul de realizare 
este 2009-2010. (se anexează) 

 
2. Se aprobă finanŃarea din bugetul de stat şi cofinanŃare pentru anul 2010 după cum 

urmează: 
a) la poziŃia „FinanŃarea din bugetul de stat” pentru anul 2010 se aprobă 

finanŃarea din bugetul de stat în suma de 53 680  lei. 
b) la poziŃia „CofinanŃare” pentru anul 2010 se aprobă cofinanŃarea din 

partea SRL „Marketing Trend” în suma de 212 180  lei. 
 

 3.  AgenŃia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic: 
               a)  va publica lista nominalizată în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”; 
               b)  va înregistra proiectele conform anexei nr. 1 în Registrul de stat. 

 
4. Controlul asupra executării prezentei hotărâri îi revine dlui dr. Ghenadie Cernei, 

director general al AgenŃiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic. 
 
 
Preşedinte al AŞM 
academician                                                             Gh. DUCA 
 
Secretar ştiin Ńific 
general al AŞM 
doctor habilitat                                                                   I. GUCEAC 

 
 



 
NOTĂ EXPLICATIV Ă 

 
Conform Hotărîrii CSŞDT nr. 69 din 30  aprilie 2009 a fost aprobat proiectul de transfer 

tehnologic cu finanŃarea din bugetul de stat în sumă de 349 700 lei şi cofinanŃare în sumă de 
428 200 lei pentru un termen de un an şi anume 2009. 

Conform Demersului nr. 22 din 3 februarie 2010 înaintat de către Gh. Sîrodoev 
conducătorul proiectului, „Implementarea tehnologiilor noi de creare a datelor cartografice 
tematice pentru elaborarea rutelor turistice integrate”din cadrul Institutului de Ecologie şi 
Geografie care este si executor, iar cofinanŃatorul fiind SRL “Marketing Trend” au prezentat 
lucrările neexecutate în anul 2009. 

Conform raportului financiar (se anexează) din 23 decembrie 2009 prezentat la AITT 
sumele de facto care s-au utilizat în proiect confirmă utilizarea mijloacelor financiare 
incomplet. În acelaşi context o parte a lucrărilor s-au executat în anul 2009 cu finanŃarea ce a 
fost planificată din partea CofinanŃatorului, dar o parte din lucrări ce trebuiau executate de 
cofinanŃator au depins de finanŃarea de la buget de aceea nu a permis executarea lor pe 
deplin. 
 

Utilizarea mijloacelor financiare nu s-au utilizat complet din următoarele motive: 
1. Mijloacele financiare pentru proiect au fost transferate la sfîrşitul lunii decembrie, 

perioada lucrărilor de teren a fost pierdută. CondiŃiile de vreme nu au permis 
obŃinerea imaginilor fotografice de caliatate înaltă, ceea ce a constituit partea cea 
mai importantă a lucrărilor planificate. Tot de lucrările de teren a fost legată şi 
georefenŃierea obiectelor de interes turistic; 

2. A fost încheiat contract de efectuare a traducerii materialelor care însoŃesc hărŃile în 
trei limbi: rusă, engleză, şi de stat. Însă, din lipsa finanŃării de la bugetul de stat au 
fost anulate aceste servicii. 

3. A fost organizat concursul de pregătire a originalelor de editură ale hărŃilor şi închieat 
contractul cu firma care l-a cîştigat, însă finanŃarea acesotor lucrări nu a fost 
efectuată complet. 

4. AbsenŃa finanŃării bugetare pentru pregătirea pentru tipar a făcut ca materialele deja 
pregătite nu au fost transmise la Marketing-Trend pentru tipărire. 

5. Lipsa informaŃiei traduse nu a permis nici înregistrarea Cd-urilor preconizate de 
planul proiectului, nici plasarea informaŃiei pe site-ul web al proiectului. 

 
       Pentru finisarea lucrărilor de întocmire a originalelor de editură ale hărŃilor şi a ghidului 
turistic, este necesară finanŃarea proiectului şi în anul 2010 cu următoarele sume: 
 
Bugetul de stat 2010: 53 680 lei 
CofinanŃare 2010:      212 180 lei 


