
 

 

Cu privire la completarea hotărîrii  

CSŞDT al AŞM nr. 235 din 20 decembrie 2010 

 

 În conformitate cu prevederile art. 61 al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii 

Moldova şi ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat, de 

inovare şi transfer tehnologic şi proiectelor din cadrul acestora, proiectelor de cercetări ştiinţifice 

fundamentale, proiectelor de cercetări ştiinţifice aplicative şi proiectelor independente în sfera ştiinţei 

şi inovării, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei  H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se aprobă pentru finanţare în anul 2011-2014, suplimenta,r proiectele de cercetări ştiinţifice 

fundamentale (instituţionale) şi de cercetări ştiinţifice aplicative (instituţionale), selectate pe bază de 

concurs, conform anexei. 

2. Se aprobă volumul alocaţiilor bugetare pentru realizarea proiectelor nominalizate în anexă 

pe organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2011. 

3. Titlul proiectului 11.817.05.31F se aprobă în următoarea redacţie „Cercetarea modificării 

spectrului energetic al purtătorilor de sarcină în antimonidul de galiu sub influenţa dopanţilor din 

grupele elementelor de tranziţie şi pămînturi rare, a interacţiunii donor-acceptor şi a spectrului 

energetic al poluanţilor în asigurarea securităţii ecologice a sociogeosistemului”. 

4. Direcţia politici, management şi monitorizare în sfera ştiinţei şi inovării (dr. Nicolae 

Stratan) va asigura realizarea prezentei hotărîri conform legislaţiei în vigoare. 

5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îi revine dlui dr. hab. Ion Guceac, secretar 

ştiinţific general al AŞM.  

 

 

Preşedinte al AŞM                                                                                         Gh. DUCA 

academician 

 

Secretar ştiinţific  

general al AŞM                                                              

doctor habilitat             I. GUCEAC 
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„  26 ” mai 2011                                     Nr. 87 

 mun. Chişinău  



                                                                                                                                                                                      Anexă 

                                                                                                                                                                                             la hot. CSŞDT al AŞM nr. 87 

                                                                                                                                                                                             din „ 26 ” mai 2011 

 

Direcţia strategică 2. Cod 16.08: Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă 
 

Cercetări ştiinţifice fundamentale 

 

Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova 
Total 100,0 mii lei 

 

Cercetări ştiinţifice aplicative 

 

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice 
Total 200,0 mii lei 

 

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova 
Total 200,0 mii lei 

 

 

Nr. 

ord. 

Denumirea proiectului Directorul de 

proiect 

Termenul 

de 

realizare 

Volumul 

alocaţiilor 

bugetare pe anul 

2011, mii lei 

1 2 3 4 5 

1. Evaluarea managementului resurselor umane în administraţia publică din Republica Moldova 

şi determinarea indicatorilor de calcul al necesarului de personal pentru crearea unui sistem 

administrativ bazat pe cunoaştere 

dr. Cojocaru 

Svetlana 

2011-2013 100,0 

1 2 3 4 5 

1. Registrul adnotat al creaţiilor muzicale din Republica Moldova dr. Ciobanu 

Suhomlin Irina 

2011-2014 200,0 

1 2 3 4 5 

1. Fundamentarea modernizării comerţului şi cooperaţiei de consum din perspectiva 

implicaţiilor acestora asupra dezvoltării socioeconomice durabile şi protecţiei 

consumatorilor 

dr. hab. Şavga 

Larisa 

2011-2014 200,0 


