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   Anexă 

       la Hotărîrea CSŞDT al AŞM    

nr.  6 din 30.01.2014 

 

 

LISTA 

 problemelor ce urmează a fi examinate în cadrul şedinţelor Consiliului Suprem  

pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM în anul 2014 

 

Nr. 

d/o 

 

Denumirea problemei Raportor 
Responsabil  

de pregătire 

Termen de 

realizare 

1 2 3 4 5 
1. Cu privire la aprobarea organigramelor 

organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării  
Coordonatorii 

Secţiilor de Ştiinţe 
ale AŞM 

Secţiile de Ştiinţe  
ale AŞM 

Pe parcursul 
anului 

 

2. Cu privire la rezultatele evaluării şi clasificării 
revistelor ştiinţifice 

Acad. L.Culiuc Comisia pentru 
evaluarea şi 

clasificarea revistelor 
ştiinţifice 

Ianuarie, 
Februarie, 

Iunie, 
Noiembrie 

3. Cu privire la aprobarea Planului de activitate a 

CSŞDT al AŞM pentru anul 2014 

Secretarul ştiinţific 
general interimar al 

AŞM 
Dr.hab. A.Hanganu 

Direcţia politici în 
sfera ştiinţei şi 

inovării 

Ianuarie 
 

4. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 
pentru proiectele bilaterale în derulare cu: 
România, Germania, Belarus, Italia, Ucraina, 
Franţa, STCU pentru 2014 

Directorul Centrului 
Proiecte 

Internaţionale (CPI) 
Dr. L.Romanciuc 

CPI Ianuarie 
 

5. Cu privire la repartizarea instituţiilor  
de cercetare din Republica Moldova  
după secţiile de ştiinţe 

Secretarul ştiinţific 
general interimar al 

AŞM 
Dr.hab. A.Hanganu 

Secţia resurse 
umane 

Ianuarie 
 

6. Cu privire la aprobarea finanţării proiectelor de 
inovare şi transfer tehnologic 

Directorul Agenţiei 
pentru Inovare şi 

Transfer Tehnologic 
(AITT) R.Chirca 

AITT  Ianuarie-mai 
 

7. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
implementarea mecanismelor de vouchere 
inovaţionale 

Directorul AITT 
R.Chirca 

AITT  Ianuarie-mai 
 

8. Cu privire la acordarea/revocarea statutului de 
rezident la infrastructurii de inovare 

Directorul AITT  
R.Chircă 

AITT  Ianuarie-
decembrie 

 

9. Cu privire la aprobarea proiectelor de 
dezvoltare a infrastructurii de inovare 

Directorul AITT 
R.Chirca 

AITT  Ianuarie- 
decembrie 

 

10. Cu privire la concursul privind acordarea 
statutului de administrator a infrastructurii de 
inovare 

Directorul AITT 
R.Chirca 

AITT  Ianuarie- 
decembrie 

11. Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului 
privind acordarea statutului de administrator al 
infrastructurii de inovare 

Directorul AITT 
R.Chirca 

AITT  Ianuarie- 
decembrie 

12. Cu privire la acordarea statutului de rezident al 
infrastructurii de inovare 

Directorul AITT 
R.Chirca 

AITT  Ianuarie- 
decembrie 

13. Cu privire la aprobarea listei proiectelor de 
inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2014 

Directorul AITT 
R.Chirca 

AITT  Ianuarie-mai 
 

14. Cu privire la aprobarea Regulamentului de 
finanţare a proiectelor de dezvoltare a 
infrastructurii de inovare 

Directorul AITT 
R.Chirca 

AITT  Ianuarie-
decembrie 

 

15. Cu privire la aprobarea finanţării proiectelor de Directorul AITT AITT  Ianuarie-
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organizare şi funcţionare a infrastructurii 
inovaţionale 

R.Chirca decembrie 
 

16. Cu privire la organizarea concursului privind 
crearea infrastructurii de inovare 

Directorul AITT 
R.Chirca 

AITT  Ianuarie-
decembrie 

 

17. Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului 
privind crearea infrastructurii de inovare 

Directorul AITT 
R.Chirca 

AITT  Ianuarie-
decembrie 

 

18. Cu privire la concursul proiectelor bilaterale cu 
ţările Baltice şi cu România 

Directorul CPI 
Dr. L.Romanciuc 

CPI Februarie 
 

19. Cu privire la aprobarea capitalului statutar al 
Universităţii AŞM  

Vicepreşedintele 
AŞM 

Mem.cor. I.Guceac 

Direcţia politică 
economică şi finanţe  

Februarie 
 

20. Acordarea Certificatelor de membri instituţionali 
şi membri de profil organizaţiilor din sfera 
ştiinţei şi inovării 

Şeful Direcţiei politici 
în sfera ştiinţei şi 

inovării 
Dr. N.Stratan 

Direcţia politici în 
sfera ştiinţei şi 

inovării 

Pe parcursul 
anului 

 

21. Raportul privind activitatea Agenţiei pentru 
Inovare şi Transfer Tehnologic în anul 2013 

Directorul AITT 
R.Chirca 

AITT Februarie 
 

22. Cu privire la abilitarea instituţiilor cu activitate 
de doctorat cu drept de pregătire a cadrelor 
ştiinţifice la unele specialităţi 

Şeful Direcţiei politici 
în sfera ştiinţei şi 

inovării 
Dr. N.Stratan 

Direcţia politici în 
sfera ştiinţei şi 

inovării 

Martie, 
Octombrie 

 
 

23. Cu privire la concursul multilateral în cadrul 
proiectului ERA NET.RUS PLUS 

Directorul CPI 
Dr. L.Romanciuc 

CPI  Martie  
 

24. Despre implementarea de noi instrumente de 
finanţare a sferei cercetare dezvoltare prin 
pachete de informaţii. Elaborarea de indicatori 

Directorul CFCFA  
Dr. hab. V.Tronciu 

CFCFA Martie 

25. Cu privire la rezultatele concursului la premiile 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 
2013 

Preşedintele 
Comisiei create 

Comisia creată Martie 

26. Cu privire la concursul proiectelor din sfera 
ştiinţei şi inovării (monografii) pentru finanţare 
de la bugetul de stat în anul 2015  

Directorul CFCFA  
Dr. hab. V.Tronciu 

CFCFA Martie 

27. Cu privire la concursul pentru ocuparea 
poziţiilor de reprezentanţi oficiali şi experţi 
naţionali în Comitetele de Program ORIZONT 
2020 

Directorul CPI 
Dr. L.Romanciuc 

CPI  Aprilie  
 

28. Cu privire la modificarea listei NCP în 
ORIZONT 2020 

Directorul CPI 
Dr. L.Romanciuc 

CPI  Aprilie  
 

29. Starea de sănătate a copilului şi strategiile 
Institutului Mamei şi Copilului pentru ameliorare 

Directorul IMC Institutul Mamei şi 
Copilului 

Aprilie - Mai 
 
 

30. Cu privire la concursul proiectelor de inovare şi 
transfer tehnologic 

Directorul AITT  
R.Chirca 

AITT  Mai 

31. Cu privire la concursul proiectelor din sfera 
ştiinţei şi inovării (instituţionale) pentru finanţare 
de la bugetul de stat, în anul 2015 

Directorul CFCFA  
Dr. hab. V.Tronciu 

CFCFA Mai 
 

32. Cu privire la concursul proiectelor din sfera 
ştiinţei şi inovării (tineri cercetători) pentru 
finanţare de la bugetul de stat, în anul 2015 

Directorul CFCFA  
Dr. hab. V.Tronciu 

CFCFA Mai 
 

33. Cu privire la concursul proiectelor din sfera 
ştiinţei şi inovării pentru finanţare de la bugetul 
de stat, în anul 2015 – Concepte de programe 
de stat 

Directorul CFCFA  
Dr. hab. V.Tronciu 

CFCFA Mai 
 

34. Cu privire la concursul proiectelor din sfera 
ştiinţei şi inovării (procurarea de echipament) 
pentru finanţare de la bugetul de stat, în anul 
2015 

Directorul CFCFA  
Dr. hab. V.Tronciu 

CFCFA Mai 
 

35. Cu privire la concursul proiectelor din sfera 
ştiinţei şi inovării (manifestări ştiinţifice) pentru 
finanţare de la bugetul de stat, în anul 2015 

Directorul CFCFA  
Dr. hab. V.Tronciu 

CFCFA Mai 
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36. Cu privire la crearea parcului naţional „Nistrul 
inferior” 

Directorul Institutul 
de Ecologie şi 

Geografie  
Dr.hab. P.Cuza 

Directorul Grădinii 
Botanice (Institut) 

Dr. A.Teleuţă  

Directorul Institutul 
de Ecologie şi 

Geografie  
 

Mai 
 

37. Probleme ale managementului apelor 
subterane în contextul implementării „Codului 
apelor” 

Dr. Oleg Bogdevici în 
colaborare cu 

Institutul de Ecologie 
şi Geografie  

Dr. Oleg Bogdevici Mai 
 

38. Cu privire la aprobarea recomandărilor 
elaborate de Institutul de Zoologie în domeniul 
securităţii ecologice, securităţii alimentare şi 
medicinii preventive, propuse ministerelor şi 
agenţiilor de resort 

Directorul Institutul 
de Zoologie 

Acad. I.Toderaş 

Institutul de Zoologie Iunie 
 

39. Cu privire la aprobarea propunerilor privind 
modificarea Legii bugetului de stat pe anul 
2014 

Vicepreşedintele 
AŞM 

Mem.cor. I.Guceac 

Direcţia politică 
economică şi finanţe 

Iunie 
 

40. Cu privire la aprobarea Planului de admitere la 
studii prin doctorat şi postdoctorat pentru anul 
de studii 2015-2016  
 

Şeful Direcţiei 
politici în sfera ştiinţei 

şi inovării 
Dr. N.Stratan 

Direcţia politici în 
sfera ştiinţei şi 

inovării 
 

Iunie 
 

41. Cu privire la aprobarea propunerilor privind 
elaborarea proiectului Legii bugetului de stat pe 
anul 2015 

Vicepreşedintele 
AŞM 

Mem.cor. I.Guceac 

Direcţia politică 
economică şi finanţe 

Iulie 
 

42. Cu privire la măsurile de pregătire a 
organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării 
subordonate AŞM pentru activitate în perioada 
de toamnă-iarnă 2014-2015 

Vicepreşedintele 
AŞM 
M.Vieru 

Direcţia logistică Iulie 
 

43. Cu privire la crearea platformei electronice care 
să conţină şi să afişeze informaţia digitală 
privind principalele realizări ştiinţifice din sfera 
cercetării-dezvoltării a Republicii Moldova(din 
planul de acţiuni al Srategiei) 

Directorul Institutului 
de Dezvoltare a 
Societăţii 
Informaţionale 
I.Cojocaru 

Institutul de 
Dezvoltare a 

Societăţii 
Informaţionale 

Iulie 
 

44. Despre activitatea Secţiilor de Ştiinţe ale AŞM, 
AITT, CFCFA şi a CPI în prima jumătate a 
anului 2014 

Coordonatorii 
secţiilor de ştiinţe ale 
AŞM;  
Directorii: 
 AITT -R.Chircă, 
CFCFA - Dr.hab. 
V.Tronciu,  
CPI -Dr.L.Romanciuc 

Secţiile de ştiinţe ale 
AŞM, AITT,CFCFA, 

CPI 

Iulie 
 

45. Cu privire la aprobarea modificărilor şi 
completărilor ce se operează în Acordul de 
parteneriat între Guvern şi AŞM pentru anul 
2014 

Prim-
vicepreşedintele 

AŞM 
Acad. I.Tighineanu 

 

Direcţia politică 
economică şi finanţe 

Iulie  

46. Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului 
pentru ocuparea poziţiilor de reprezentanţi 
oficiali şi experţi naţionali în Comitetele de 
Program ORIZONT 2020 

Directorul CPI 
Dr. L.Romanciuc 

CPI  Iulie 
 

47. Cu privire la conceptul studiilor doctorale 
implicarea reprezentanţilor mediului de afaceri 
si societăţii civile în acest proces (din planul de 
acţiuni al Strategiei) 

Rectorul UnAŞM 
Acad. M.Duca 

UnAŞM Iulie 
 

48. Darea de seamă a activităţii Oficiului de Ştiinţe 
şi Tehnologie pe lîngă Uniunea Europeană 

Directorul CPI 
Dr. L.Romanciuc 

CPI  Septembrie 

49. Activitatea Institutului de Fitotehnie 
„Porumbeni” privind crearea, testarea, 
omologarea, multiplicarea şi implementarea 
hibrizilor de porumb competitivi în perioada 

Directorii Institutului 
de Fitotehnie 
„Porumbeni”,  
Dr. P.Pîrvan 

Secţia Ştiinţe 
Agricole 

Septembrie 
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anilor 2011-2014 

50. Scenarii de dezvoltare a sistemului 
electroenergetic al Republicii Moldova 

Directorul Institutului 
de Energetică 

Dr.hab. V.Berzan  
Acad. V.Postolati 

Directorul Institutului 
de Energetică 

Octombrie 
 

51. Cu privire la elaborarea Cadastrului ariilor 
naturale protejate de stat 

Directorul Institutul 
de Ecologie şi 

Geografie  
Dr.hab. P.Cuza 

Directorul Institutului 
de Ecologie şi 

Geografie  
 

Octombrie 
 

52. Cu privire la reforma organizaţiilor din sfera 
cercetării-dezvoltării la nivel de sectoare, 
centre, laboratoare şi cercetători, în baza 
criteriilor prestabilite (din planul de acţiuni al 
Strategiei) 

Coordonatorii 
secţiilor de ştiinţe 

 Octombrie 
 

53. Cu privire la transpunerea şi implementarea 
actelor normative ale Uniunii Europene privind 
cercetarea şi inovarea şi a regulilor noului 
Program de cercetare-inovare „Orizont 2020” 
(din planul de acţiuni al Strategiei) 

Directorul CPI 
Dr. L.Romanciuc 

CPI  Octombrie 
 

54. Cu privire la aprobarea listei pentru acordarea 
Bursei de excelenţă a Guvernului şi a Bursei 
nominale (pe domenii) pentru doctoranzi pe 
anul 2015 

Şeful Direcţiei 
politici în sfera ştiinţei 
şi inovării  
Dr. N.Stratan 

Direcţia politici în 
sfera ştiinţei şi 

inovării 

Noiembrie 
 

55. Cu privire la crearea rezervaţiei biosferei 
„Prutul de Jos” 

Directorul Grădinii 
Botanice (Institut) 

Dr. A.Teleuţă 
Directorul Institutul 

de Ecologie şi 
Geografie  

Dr.hab. P.Cuza 

Directorul Grădinii 
Botanice (Institut) 

Noiembrie 
 

56. Situaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă, radioprotecţie şi antiincendiu în 
organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării 
subordonate AŞM 

Şeful serviciului 
intern de protecţie şi 

prevenire 
C.Golan 

Direcţia logistică Noiembrie 
 

57. Cu privire la indicatorii pentru evaluarea 
centrelor şi laboratoarelor de excelenţă şi a 
unui program special de finanţare a acestora 
(din planul de acţiuni al Strategiei) 

Directorul CFCFA  
Dr. hab. V.Tronciu 

CFCFA Noiembrie 
 

58. Cu privire la repartizarea volumului alocaţiilor şi 
cheltuielilor pentru organizaţiile din sfera ştiinţei 
şi inovării pe anul 2015 

Secretarul ştiinţific 
general al AŞM 
Mem.cor. I.Guceac 

Direcţia politică 
economică şi finanţe 

Decembrie 
 

59. Cu privire la dezvoltarea modulelor de instruire 
privind managementul procesului de cercetare, 
gestionarea resurselor, managementul 
proprietăţii intelectuale, etica și deontologia 
procesului de cercetare etc. (din planul de 
acţiuni al  Strategiei) 

Rectorul UnAŞM 
Acad. M.Duca 
Directorul general 
AGEPI dr. L.Bolocan 

UnAŞM 
 AGEPI 

Decembrie 
 

60. Cu privire la precizarea volumului de alocaţii 
pentru organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării 
pe anul 2014 

Vicepreşedintele 
AŞM 

Mem.cor. I.Guceac 

Direcţia politică 
economică şi finanţe 

Decembrie 

 


