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    „30” iunie 2011  

          

            Nr. 111 

 mun. Chişinău  

 

 

Despre aprobarea modificărilor la anexa  

hotărîrii CSŞDT nr. 25 din 10.02.2011 

„Cu privire la aprobarea listei proiectelor de  

inovare şi transfer tehnologic”  

 

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

Codului 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 de la bugetul de stat şi cofinanţarea pentru anul 

2011, prevăzute de hotărîrea CSŞDT al AŞM nr. 25 din 10.02.2011 ”Cu privire 

la aprobarea listei proiectelor de transfer tehnologic”,  după cum urmează:  

 - „Implementarea combinei de recoltat porumb la siloz” cu suma din 

bugetul de stat de 175.000 lei, conducător - dr. Valerian Cerempei, prezentat de 

către Institutul de Tehnică Agricolă „MecAgro”. 

 2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri îi revine dlui dr. 

Ghenadie Cernei, director general 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 combinei de recoltat 

porumb la siloz” cu suma din bugetul de stat  - 175.000 lei, conducător 

dr. Valerian Cerempei prezentat de către Institutul de Tehnică Agricolă 

„MecAgro”, cauza anulării fiind nerespectarea prevederilor 

„Regulamentului privind finanţarea activităţii în sfera ştiinţei şi inovării”, 

anexat la Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a 

Moldovei pentru anii 2009-2012, punctul 44, litera b) ce reglamentează  - 

„ca termen de 1 lună pentru încheierea contractului de finanţare a 

proiectelor de inovare şi transfer tehnologic din data aprobării proiectului 

de către Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei (C.S.Ş.D.T.)”, termenul sus-menţionat 

fiind depăşit cu 3 luni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghenadie CERNEI, 

 

director general al Agenţiei pentru  

Inovare şi Transfer Tehnologic  

 


