
 

Cu privire la aprobarea pentru anul 2013 a   

proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale şi  

cercetări ştiinţifice aplicative în derulare şi a proiectelor ce  

vor demara în anul 2013 

  

  În conformitate cu prevederile art. 61 și art. 86 ale Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al 

Republicii Moldova, prevederile pct. 18 din Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de 

Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2009-2012, pct. 3 şi 97 ale Regulamentului privind finanţarea 

activităţilor în sfera ştiinţei şi inovării, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 27 din 22.01.2009, 

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 proiectele de cercetări ştiinţifice fundamentale şi de cercetări ştiinţifice aplicative 

(instituţionale) în derulare pentru anul 2013, conform anexei 1. 

2. Se aprobă proiectele de cercetări ştiinţifice fundamentale şi de cercetări ştiinţifice aplicative 

(instituţionale) ce vor demara în anul 2013, conform anexei 2. 

3. Se aproba condiționat proiectele de cercetări ştiinţifice fundamentale şi de cercetări 

ştiinţifice aplicative (instituţionale), conform anexei 3, ale căror rezultate științifice au fost evaluate de 

Comisia instituită prin hotărirea CSȘDT nr. 259 din 20.12.12. Proiectele vor fi transmise spre expertiză 

la Consiliul Național de Expertiză, termen limită 31.03.2013.  

4. Se aprobă sistarea proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale şi de cercetări ştiinţifice 

aplicative (instituţionale), conform anexei 4. 

5. Se pune în sarcina conducerii organizațiilor executori a proiectelor de cercetări ştiinţifice 

menționate în pct. 3 și 4, organizarea atestării cercetătorilor-executori ai proiectelor în cauză referitor 

la modul de utilizare a mijloacelor financiare bugetare.  

6. Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative (CFCFA), în persoana 

directorului dr. Vasile Grama, va perfecta contractele de finanţare a proiectelor nominalizate în pct. 1, 

2 şi 3 şi va monitoriza realizarea acestora. CFCFA va aduce la cunoștință directorilor proiectelor 

enumărate în punctele 3, 4 și 5 al prezentei hotărîri, despre rezultatele activităţii Comisiei 

nominalizate. 

7. Se desemnează dr. Iulian Filip în calitate de director al proiectului „Constituirea Arhivei 

Naţionale de Folclor a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (cifrul 11.717.07.10F), realizat în cadrul 

Institutului de Filologie. 

8.  Se desemnează dr. Alina Ferdohleb în calitate de director al proiectului "Studiul aspectelor 

igienice și medico-sociale ale maladiilor profesionale; elaborarea măsurilor de diminuare a 

invalidității" (cifrul 11.817.09.33A), realizat în cadrul Centrului Național de Sănătate Publică. 
9. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îi revine mem. cor. Ion Guceac, secretar 

ştiinţific general al AŞM.  

 

Preşedinte,   

academician         Gheorghe DUCA 

 

Secretar ştiinţific general,  

membru corespondent        Ion GUCEAC 
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