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HOTĂRÎRE 

 
„ 24 ” martie 2011                                                                                                         Nr. 49 

mun. Chişinău 

 
Cu privire la aprobarea modificărilor în anexa nr.1 a  

hotărîrii CSŞDT nr. 41 din 26.03.2010 

 
    În conformitate cu art. 73 lit. k), art. 86 lit. b), art. 89 alin. (2) lit. d)  din Codul cu privire 

la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

1. Se anulează finanţarea proiectelor de la bugetul de stat pentru anul 2011, aprobată prin 

hotărîrea CSŞDT nr. 41 din 26.03.10 ”Cu privire la aprobarea listei proiectelor de 

transfer tehnologic”, după cum urmează: 

 

-  „Implementarea tehnologiei inovaţionale de obţinere a producţiei ecologice de coacăz 

şi păstrarea ei”, cu suma din bugetul de stat de 200 000 lei, conducător dr. Nicolae 

Bujoreanu, prezentat de către Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM; 

 

- „Implementarea tehnologiei şi instalaţiei pentru electroplasmoliza strugurilor roşii la 

producerea sucului concentrat” cu suma din bugetul de stat de 48 000 lei, conducător dr. 

Andrei Papcenco, prezentat de către Institutul de Fizică Aplicată al AŞM ; 

 

- „Aplicarea preparatului inovaţional nutritiv Microcom-V în viticultură cu scopul 

majorării rezistenţei şi productivităţii plantelor”cu suma din bugetul de stat de 95 000 

lei, conducător dr. hab. Sofia Veliksar. 

 

2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri îi revine dlui dr. Ghenadie CERNEI, 

director al Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic. 

 

Preşedinte al AŞM  

academician                                                            Gh. DUCA 

  

Secretar ştiinţific 

general al AŞM 

doctor habilitat                                                             I. GUCEAC 

 

 

 

 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

1. Se propune pentru anulare finanţarea de la bugetul de stat în anul 2011, a 

proiectului de transfer tehnologic „Implementarea tehnologiei 

inovaţionale de obţinere a producţiei ecologice de coacăz şi păstrarea 

ei” în sumă de 200 000 lei, cauza anulării fiind neonorarea obligaţiunilor 

contractuale prin, neexecutarea cofinanţării integrale şi condiţiilor 

climaterice nefavorabile care au dus la uscarea plantaţiilor în anul 2010 a  

proiectului sus menţionat. 

 

2. Se propune pentru anulare finanţarea de la bugetul de stat în anul 2011, a 

proiectului de transfer tehnologic „Implementarea tehnologiei şi 

instalaţiei pentru electroplasmoliza strugurilor roşii la producerea 

sucului concentrat”, în sumă de 48 000 lei, cauza anulării fiind 

neonorarea obligaţiunilor contractuale prin, neexecutarea cofinanţării 

integrale în anul 2010 a  proiectului sus menţionat. 

 

3. Se propune pentru anulare finanţarea de la bugetul de stat în anul 2011, a 

proiectului de transfer tehnologic „Aplicarea preparatului inovaţional 

nutritiv Microcom-V în viticultură cu scopul majorării rezistenţei şi 

productivităţii plantelor”, în sumă de 95 000 lei, cauza anulării fiind 

neonorarea obligaţiunilor contractuale prin, neexecutarea cofinanţării în 

anul 2010 a  proiectului sus menţionat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghenadie CERNEI, 

 

director general al Agenţiei pentru  

Inovare şi Transfer Tehnologic  
 


