-SUPREME COUNCIL ON SCIENCE
AND TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT OF THE ACADEMY
OF SCIENCES OF MOLDOVA

CONSILIUL SUPREM PENTRU
$TllNTA $1 DEZVOLTARE
TEHNOLOGICA AL ACADEMIEI
DE $TIINTE A MOLDOVEI

...,

"

HOTARIRE
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Nr. 20
mun.

Chi~inau

Cu privire la lansarea concursului
propunerilor de proiect In cadrul
Programului STCU-ASM Initiative
Comune de Cercetare-Dezvoltare
In temeiul Acordului de Cooperare, semnat la 20 ma11ie 2009 lntre Academia de Stiinte a
Moldovei

~i

Centrul Stiintifico-Tehnologic din Ucraina (STCU), ratificat prin Legea nr. 531-XV din

18.12.2003, a angajamentului comun ASM-STCU din 04 iunie 2013 de a sustine progresul In sfera

cercetare-dezvoltare din Republica Moldova
la ~tiinta

~i

~i

a art. 73 lit. d), f), art. 86 lit. d), f) din Codul cu privire

inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 .07.2004

~i

a Ghidului privind organizarea

concursului In cadrul programului ,,STCU & ASM Initiative Comune de Cercetare-Dezvoltare",
Consiliul Suprem pentru Stiinta ~i Dezvoltare Tehnologica al ASM HOT ARA$TE:
I. Se aproba lansarea concursului propunerilor de proiect In cadrul Programului STCU - ASM
Initiative Comune de Cercetare-Dezvoltare, lncepand cu data de 09 februarie 2015.
2. A fixa In calitate de criteriu de eligibilitate pentru acest concurs demonstrarea participarii In
Programul Cadru 7 al UE

~i

consolidarea eforturilor pentru elaborarea proiectelor la

Programul Cadru al UE de cercetare-inovare Orizont 2020.
3. Controlul asupra executarii prezentei hotarari Ii revine dnei dr. hab. Aurelia Hanganu,
secretar

~tiintific

general interimar,

~i

dnei dr. Lidia Romanciuc, director al Centrului

Proiecte Internationale.

Pre~edin te,

academician

Gheorghe DUCA

Secretar ~tiintific
general interimar,
doctor habilitat

Aurelia HANGANU

ASM&STCU
lanseaza apelul pentru concursul propunerilor de proiect in cadrul Programului
INITIATIVE COMUNE DE CERCETARE-DEZVOLTARE
09 februarie 2015
in conformitate cu prevederile Acordului de Colaborare, semnat la 20 martie 2009 intre
Academia de $tiinte a Moldovei $i Centrul $tiintifico-Tehnologic din Ucraina (STCU), a
angajamentului comun ASM-STCU din 04 iunie 2013 de a sustine progresul in sfera cercetaredezvoltare din Republica Moldova se lanseaza apelul pentru concursul propunerilor de proiecte
in cadrul programului ,,Initiative Comune de Cercetare-Dezvoltare" pentru urmatoarele
directii strategice ale activitatii din sfera $tiintei $i inovarii:
1.
2.
3.
4.
5.

Materiale, tehnologii $i produse inovative
Eficienta, energetica, valorificarea surselor regenerabile de energie
Sanatate $i biomedicina
Biotehnologie
Patrimoniul national $i dezvoltarea societatii

Scopul este contribuirea la valorificarea $i dezvoltarea durabila a potentialului tehnico-$tiintific
din Republica Moldova, la extinderea relatiilor de colaborare la nivel international, la
aprofundarea rolului $tiintei $i inovarii in societate $i promovarea acestora in calitate de prioritati
nationale.
Un criteriu esential de eligibilitate pentru acest concurs este demonstrarea participarii in
Programul Cadru 7 al UE $i consolidarea eforturilor pentru elaborarea proiectelor la Programul
Cadru al UE de cercetare-inovare Orizont 2020.
Ghidul aplicantului poate fi accesat la adresa: http://www.asm.md/
Aprobat la $edinta CS$DT din 29.01.2015, Hotararea nr. 20.

