
CONSILIUL SUPREM PENTRU  

ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE  

TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI  

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI 

 

  

 
 

SUPREME COUNCIL ON SCIENCE  

AND TECHNOLOGICAL 

DEVELOPMENT OF THE ACADEMY  

OF SCIENCES OF MOLDOVA 

 

 

 

 

HOTĂRÎRE 

 
„ 15 ” septembrie 2011                                                                                    Nr.195  

 

mun. Chişinău 

 

Cu privire la anunţarea concursului proiectelor 

 de inovare şi transfer tehnologic pentru 2012 

 

În conformitate cu art. 59-61, art. 73 lit. k), art. 86 lit. b), f) şi art. 89 din 

Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, anexa nr. 3 a  

Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei 

pentru anii 2009-2012, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

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

 

1. Se anunţă concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 

2012. 

 

2. Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic va  publica anunţul despre 

organizarea concursului în mass-media. 

 

3. Controlul asupra executării prezentei hotărâri îi revine dlui dr. Ghenadie 

Cernei, director al Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a AŞM. 

 

 

Preşedinte al AŞM  

academician                                                             Gh. DUCA 

 

Secretar ştiinţific 

general al AŞM 

doctor habilitat                                                                    I. GUCEAC                                                                
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANUNŢ 
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei 
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic  

anunţă concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2012 
 

în cadrul următoarelor direcţii strategice: 
 

 Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltare durabilă.  

 Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.  

 Biotenologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.  

 Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi.  

 Eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin 
folosirea resurselor renovabile. 

 
Condiţia obligatorie participării la concurs: garanţia cofinanţării proiectului din surse nebugetare în 
mărime de minim 50 la sută din costul lui şi respectarea prevederilor Acordului de parteneriat între 
Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2009-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.27 din 22.01.2009, (Monitorul Oficial nr. 19-21, art. nr.79 din 03.02.2009) 
 
Condiţiile de prezentare: proiectele se vor prezenta în 2 exemplare pe suport de hîrtie şi în formă 
electronică, însoţite de scrisorile de garanţie. 
Termenii de prezentare a proiectelor de transfer tehnologic: 20.09.2011-30.11.2011 
Adresa: str. Mioriţa, 5, mun. Chişinău, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, Secţia Transfer 
Tehnologic, biroul 407. 
                      
                    
Telefon de contact: (+373 22)  88 25 64 şi (+373 22)  88 25 69 
Formularul PTT şi modelul scrisorii de garanţie poate fi descărcat de pe pagina www.aitt.md. 

 


