
 

Cu privire la concursul proiectelor pentru  
tinerii cercetători pe anul 2011 
 

În conformitate cu prevederile art. 86, lit. f) al Codului cu privire la ştiinŃă şi inovare al 
Republicii Moldova nr. 259 din 15 iulie 2004, Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia 
de ŞtiinŃe a Moldovei pentru anii 2009-2012, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 27 din 22 
ianuarie 2009, cu direcŃiile strategice ale activităŃii în sfera ştiinŃei şi inovării, Consiliul Suprem 
pentru ŞtiinŃă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
1. Se anunŃă concursul proiectelor de cercetare ştiinŃifică pentru tinerii cercetători pe 

anii 2011-2012. 
2. Propunerile de proiect se vor înregistra on-line de către directorul de proiect pe site-ul 

www.expert.asm.md, în termen de 30 de zile de la publicarea anunŃului concursului în mass-
media şi plasarea acestuia pe portalul AŞM (www.asm.md).  

3. Propunerile de proiecte vor fi prezentate de către organizaŃiile acreditate în sfera 
ştiinŃei şi inovării. Termenul de realizare al unui proiect nu va depăşi 2 ani, iar volumul de 
finanŃare va constitui pînă la 100 mii lei anual.  

4. Controlul privind realizarea prezentei hotărîri se pune în sarcina dlui dr. hab. Ion 
Guceac, secretar ştiinŃific general al AŞM.      

 
 
 

Preşedinte al AŞM                                                                            
academician                                                         Gh. DUCA 
 

       Secretar ştiin Ńific  
       general al AŞM  
       doctor habilitat                                                                      I. GUCEAC 
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CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINłĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ 

AL ACADEMIEI DE ŞTIINłE A MOLDOVEI 
 

anunŃă concursul proiectelor în sfera ştiinŃei şi inovării pentru tineri cercetători pe 
anul 2011, conform direcŃiilor strategice ale activităŃii din sfera ştiinŃei şi inovării.   

 
AlocaŃiile financiare pentru un proiect vor constitui pînă la 100 mii lei anual. 
Propunerea de proiect va include următoarele condiŃii: 
a) conducătorul de proiect este doctor în ştiinŃe în vîrstă de pînă la 35 de ani; 
b) la realizarea proiectului vor participa cel puŃin 4 tineri, inclusiv masteranzi şi 

doctoranzi în vîrstă de pînă la 30 de ani; 
c) baza tehnico-materială a laboratorului sau centrului în care se vor efectua cercetările 

va corespunde cerinŃelor privind pregătirea cadrelor ştiinŃifice la nivel contemporan. 
La concurs vor participa organizaŃiile acreditate din sfera ştiinŃei şi inovării. Prioritate vor 

avea proiectele de cercetare ştiinŃifică aplicativă cu impact în economia Republicii Moldova. 
 
Calendarul competiŃiei  
 Denumirea activităŃii Perioada 
1 Data-limită de depunere a propunerilor de proiecte 22 februarie 2011, ora 1700 
2 Data-limită de evaluarea independentă a 

propunerilor de proiecte şi prezentare a procesului-
verbal al CCE la CSŞDT 

14 martie 2011 

3 Aprobarea proiectelor la şedinŃa CSŞDT martie  2011 
4 Semnarea contractelor de finanŃare martie 2011 
5 Termenul maxim de derulare a proiectelor aprobate 01 aprilie 2011 – 31 decembrie 2012 
 

Modul de depunere a propunerilor de proiecte 
 
Directorii de proiect vor înregistra propunerile în sistemul Expert on-line 

(www.expert.asm.md), telefoane de contact: 73-33-65, 73-87-74. 
Formularele completate în sistemul informatic Expert on-line vor fi imprimate, semnate şi 

ştampilate, apoi prezentate, în termen de 3 zile, la Consiliul Suprem pentru ŞtiinŃă şi Dezvoltare 
Tehnologică (DirecŃia politici, management şi monitorizare în sfera ştiinŃei şi inovării, biroul 
326, tel. 27-27-58). 

Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect poate fi accesat pe site-ul 
www.asm.md. 

  
 

 


