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 HOTĂRÎRE   

   
“04”  april ie 2013                       Nr. 61 

 mun. Chişinău  
 

Cu privire la transferul proiectului 11.817.09.59A  

„Evaluarea factorilor cauzali și perfecționarea metodelor  

de recuperare a funcției reproductive și prevenire a maladiilor  

genetice în RM” și schimbarea directorului de proiect 

 

În legătură cu reorganizarea Institutului de Cercetări Științifice în domeniul Ocrotirii 

Sănătății Mamei și Copilului prin absorbția Centrului Național de Sănătate a Reproducerii și 
Genetică Medicală în conformitate cu HG nr. 1022 din 28.12.2012 “Cu privire la reorganizarea 

unor instituții medico-sanitare publice” și cu Ordinul nr. 5 al Ministerului Sănătății al RM din 

11.01.2013 “Cu privire la desfăşurarea procesului de reorganizare a unor instituții medico-

sanitare publice” , în baza Hotărîrii nr.1 a şedinţei Biroului Secției de Științe Medicale a AȘM 

din 20 martie 2013, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM   

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

1. Se transferă proiectul 11.817.09.59A „Evaluarea factorilor cauzali și perfecționarea 

metodelor de recuperare a funcției reproductive și prevenire a maladiilor genetice în 

RM” din cadrul  Centrului Național de sănătate a Reproducerii și Genetică Medicală în 

cadrul Institutului de Cercetări Științifice în domeniul Ocrotirii Sănătății Mamei și 
Copilului, cu păstrarea finanțării pentru anul 2013 conform Hotărîrii CSȘDT nr. 13 din 

31 ianuarie 2013. 

2. Se aprobă eliberarea dlui Veaceslav Moșin, doctor habilitat în medicină, profesor 

universitar, din funcția de conducător al proiectului 11.817.09.59A „Evaluarea factorilor 

cauzali și perfecționarea metodelor de recuperare a funcției reproductive și prevenire a 

maladiilor genetice în RM” și desemnarea, în calitate de conducător al proiectului, a 

dnei Natalia Ușurelu, doctor în medicină, conferențiar cercetător. 

3. Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative, în persoana 

directorului dl dr. Vasile Grama, va perfecta contractele de finanţare a proiectelor 

nominalizate în pct. 1 al prezentei hotărîri şi va monitoriza realizarea acestora. 

4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îi revine membrului corespondent Ion 

Guceac, secretar ştiinţific general al AŞM. 

                 

          Preşedinte, 

          Academician                      Gheorghe DUCA 

          Secretar ştiinţific general, 

          Membru corespondent                                    Ion GUCEAC 


