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STATUTUL 

Medaliei „Nicolae Milescu Spătaru" 

I. Dispoziţii generale 

  1. Statutul Medaliei „Nicolae Milescu Spătaru", distincţie de onoare a 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei, este elaborat în conformitate cu prevederile Codului cu 

privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova şi cu alte acte normative. 

  2. Pentru a aprecia contribuţia oamenilor din ştiinţă, educaţie şi cultură din ţară 

şi de peste hotare, specialiştilor din alte domenii de activitate la dezvoltarea ştiinţei şi 

pregătirea cadrelor s-a instituit distincţia de onoare a Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

Medalia „Nicolae Milescu Spătaru". 

  3. Medalia „Nicolae Milescu Spătaru" este confecţionată din tombac aurit sub 

formă de cerc, având diametrul de 30 mm. Pe aversul medaliei este reprezentată în relief 

imaginea ilustrului cărturar moldovean Nicolae Milescu Spătaru, iar pe verso este plasată 

inscripţia „Academia de Ştiinţe a Moldovei". Medalia este fixată de baretă cu ajutorul unui 

inel. Bareta este metalică, acoperită cu moar, fiind împărţită simetric de la margini în 2 

dungi albastre mai late, 2 violete mai subţiri şi una centrală albă de lăţimea dungilor de la 

margini. Bareta se prinde de haină cu un bold. Decorarea se confirmă printr-un livret 

special.  

II. Categoriile de persoane cărora li se decernează   

   Medalia „Nicolae Milescu Spătaru" 

 4. Medalia „Nicolae Milescu Spătaru" se conferă colaboratorilor ştiinţifici cu titlul 

de doctor în ştiinţe, doctor habilitat, membru corespondent sau membru titular ai 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei, pentru realizarea cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi 

aplicative de excelenţă în domeniul ştiinţei, culturii şi artei, implementarea în economia 

naţională a materialelor noi şi a tehnologiilor avansate, recunoaşterea performanţelor 

obţinute de către comunitatea ştiinţifică internaţională. 

 

 5. Medalia „Nicolae Milescu Spătaru" poate fi conferită oamenilor din ştiinţă, 

educaţie şi cultură din ţară şi de peste hotare, specialiştilor din alte domenii de activitate, 

organele de stat, organizaţiile neguvernamentale sau corpul diplomatic din străinătate, care 

dea lungul anilor au colaborat activ pe multiple planuri cu instituţiile de cercetare din 

Republica Moldova, contribuind esenţial la executarea unor proiecte de cercetare comune, 

la pregătirea cadrelor ştiinţifice, la promovarea consecventă a cercetărilor ştiinţifice din 

ţara noastră pe arena internaţională şi la consolidarea considerabilă a bazei tehnico-

materiale a comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova.  

III. Modul de conferire şi portul medaliei 

 6. Medalia „Nicolae Milescu Spătaru"  se conferă numai o singură dată.   



 7. Distincţia se conferă prin decizia Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică, conform recomandărilor Comisiei pentru decernarea distincţiilor a 

Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică sau la iniţiativa preşedintelui 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei.  

 8. Comisia pentru decernarea distincţiilor (Comisia) se constituie din secretarul 

ştiinţific general, şeful Direcţiei juridice, şeful Secţiei resurse umane, secretarii ştiinţifici ai 

Secţiilor de Ştiinţe şi preşedintele Consiliului Sindicatului al AŞM. 

 9. Candidaturile pentru decernarea distincţiei Academiei de Ştiinţe a Moldovei se 

prezintă Comisiei în baza propunerilor membrilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 

consiliilor ştiinţifice ale instituţiilor de cercetare-dezvoltare, senatelor instituţiilor de 

învăţământ superior acreditate în cercetare, cu avizele birourilor Secţiilor de ştiinţe.  

 10. Pentru examinarea propunerilor privind decernarea distincţiei Comisiei se 

prezintă următoarele documente: 

a) un demers către Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei; 

b) fişa de decorare cu caracterizarea amplă şi concretă a activităţii candidatului 

ştiinţifice, prin care se confirmă rezultatele obţinute; 

c) decizia consiliului ştiinţific, senatului sau scrisoarea de recomandare a 

membrului Academiei (după caz); 

d) avizul Secţiei de Ştiinţe. 

 11. Actele prezentate sunt confirmate prin aplicarea ştampilei organizaţiei, iar cele 

prezentate de persoana fizică - prin aplicarea ştampilei organizaţiei în care îşi prestează 

serviciul de bază cel ce înaintează candidatura. Actele prezentate ce nu corespund 

cerinţelor stipulate sunt restituite solicitanţilor.  

 12. Comisia examinează în termen de 30 de zile materialele cu privire la distincţie şi 

ia decizia corespunzătoare cu cel puţin 50% + 1 vot din numărul total al membrilor 

prezenţi la şedinţă. Decizia pozitivă a Comisiei poartă caracter de recomandare. Decizia 

negativă este definitivă, iar actele prezentate se restituie solicitantului.  

 13. Hotărârea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM 

privind conferirea distincţiei de onoare este definitivă şi nu poate fi contestată. 

Colaboratorilor instituţiilor subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei conferirea 

Medaliei „Nicolae Milescu Spătaru" se suplimentează cu un premiu în mărime de un 

salariu mediu lunar din contul mijloacelor financiare ale instituţiei în care activează 

persoana decorată.  

 14. Distincţia se înmânează în atmosferă solemnă de către Preşedinte, vicepreşedinţi 

sau secretarul ştiinţific general ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Informaţia despre 

conferirea distincţiilor se difuzează prin mijloacele de informare în masă şi pe portalul 

electronic al AŞM.  

 15. Persoanei decorate i se înmânează, împreună cu distincţia, livretul special - 

brevetul privind conferirea  Medaliei „Nicolae Milescu Spătaru”.  

 16. Medalia „Nicolae Milescu Spătaru” se poartă după distincţiile de stat ale 

Republicii Moldova.  

 


