
CONSILIUL SUPREM PENTRU 
STIINTA SI DEZVOLTARE 

TEHNOLOGICA AL ACADEMIEI 
DE STIINTE A MOLDOVEI 

,, 27" octombrie 2016 

HOTARARE 

mun. Chi~inau 

Cu privire la rezultatele concursului bilateral de proiecte 
de cercetare, organizat de Academia de $tiinte a Moldovei 
~i Agentia de Stat pentru problemele $tiintei, Inovarii 
~i Informatizarii a Ucrainei (ANS$IIU) pentru perioada 
2016-2018 ~i alocarea mijloacelor financiare pentru 
finaniarea proiectelor in anul 2017 

SUPREME COUNCIL ON SCIENCE 
AND TECHNOLOGICAL 

DEVELOPMENT OF THE ACADEMY 
OF SCIENCES OF MOLDOVA 

Nr. 292 

In conformitate cu prevederile art.86 lit. d) al Codului cu privire la $1iinta $i inovare al 
Republicii Moldova $i a Programului de cooperare $1iintifica $i tehnologica lntre Academia de 
$tiinte a Moldovei (A$M) $i Agentia Nationala pentru problemele $tiintei, lnovarii $i 
Informatizarii a Ucrainei (AN$11U), Acordului de Cooperare lntre Guvernul Republicii Moldova 
$i Guvernul Ucrainei In domeniul lnvatamiintului, $tiintei $i culturii, lncheiat la data de 20 martie 
1993, Protocolului Comisiei moldo-ucrainene de cooperare ~tiintifica $i tehnologica din 13 
noiembrie 2015 , Consiliul Suprem pentru $tiinta $i Dezvoltare Tehnologica al Academiei de 
$tiinte a Moldovei HOTARASTE: 

1. Se aproba rezultatele concursului si finantarea pentru anul 2017 a proiectelor 
comune de cercetare lntre Academia de $tiinte a Moldovei $i Agentia Nationala pentru 
problemele $tiintei , lnovarii $i lnformatizarii a Ucrainei (AN$IIU) (perioada realizarii 
proiectelor - 01 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2018) (Lista proiectelor se anexeaza). 

2. Se aproba repartizarea volumului de alocatii bugetare pentru anul 2017 In suma de 
500,0 mii lei ( 10 de proiecte a ciite 50,0 mii lei pentru fiecare proiect), du pa cum urmeaza: 
pentru cercetari $1iintifice fundamentale - 100,0 mii lei ; pentru cercetari $1iintifice aplicative -
400,0 mii lei. 

3. Controlul asupra executarii prezentei hotariiri revine dnei dr. hab. Aurelia 
Hanganu, secretar $tiintific general al Academiei de $tiinte a Moldovei. 
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Aurelia HANGANU 


