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mun. Chişinău 

 

  
Cu privire la sesiunea anuală a Asambleei AŞM 

consacrată rezultatelor activităţii în sfera ştiinţei şi 

inovării în anul 2015 

Întru asigurarea lucrărilor sesiunii anuale a Asambleei AŞM consacrate activităţii Consiliului 

Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (CSŞDT) şi rezultatelor ştiinţifice principale, 

obţinute în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2015, în temeiul art. 81 alin. (2), alin. (4) lit. f) din Codul 

cu privire la ştiinţă şi inovare, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. Se acceptă structura Raportului privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională a organizaţiei 

din sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2015 (se anexează). 

2. Conducătorii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, în termen de pînă la 18 ianuarie 

2016, să examineze la şedinţele consiliilor ştiinţifice rapoartele subdiviziunilor subordonate privind 

realizarea proiectelor incluse în Lista programelor/proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării pe anul 

2015, inclusiv raportul despre activitatea financiară, asigurînd transparenţa şi participarea largă a 

cercetătorilor titulari ai organizaţiei.  

3. Coordonatorii Secţiilor de Ştiinţe ale AŞM:  

1) Să prezinte, pînă la 16 noiembrie 2015, la Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică al AŞM (Direcţia politici în sfera ştiinţei şi inovării):  

a) orarul şedinţelor consiliilor ştiinţifice ale organizaţiilor subordonate, consacrate audierii 

rapoartelor privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională a subdiviziunilor organizaţiei în anul 2015;  

b) data convocării şedinţelor de audiere a rapoartelor conducătorilor de programe de stat 

privind activitatea în anul 2015, ce se vor desfăşura în perioada 11 - 23 decembrie 2015; 

c) data convocării Adunării Secţiei de Ştiinţe, consacrate audierii rapoartelor privind 

activitatea ştiinţifică şi inovaţională, în anul de referinţă, a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării 

subordonate, a rapoartelor de activitate ale membrilor titulari şi membrilor corespondenţi ai AŞM, 

ce se vor desfăşura în perioada 18 - 27 ianuarie 2016. 

2) Să organizeze examinarea la Adunările Secţiilor de Ştiinţe (cu participarea membrilor 

CSŞDT şi a savanţilor de la organizaţiile ştiinţifice, instituţiile de învăţămînt superior) a rapoartelor 

de activitate a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării în anul 2015: 

a) rezultatele cercetărilor fundamentale şi aplicative; 

b) activitatea de inovare şi transfer tehnologic; 



c) activitatea de pregătire a cadrelor ştiinţifice;  

d) colaborare ştiinţifică internaţională; 

e) activitatea editorială; 

f) asigurarea bazei tehnico-materiale şi înzestrarea cu utilaj ştiinţific a organizaţiei din sfera 

ştiinţei şi inovării; 

g) raportul despre activitatea financiară.  

3) Să prezinte, pînă la 22 ianuarie 2016, în comun cu conducerea organizaţiilor din sfera 

ştiinţei şi inovării, rapoartele privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională a organizaţiilor din sfera 

ştiinţei şi inovării în anul 2015, varianta electronică şi scrisă, în conformitate cu anexa 1 a prezentei 

hotărîri, însoţite de informaţia sintetizată privind rezultatele ştiinţifice fundamentale şi aplicate 

obţinute în anul 2015 pe direcţii strategice (volumul informaţiei nu va depăşi 1 pagină/organizaţie). 

4) Să prezinte, pînă la 14 ianuarie 2016, la Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică al AŞM (Direcţia politici în sfera ştiinţei şi inovării), materiale informative care vor 

cuprinde cele mai importante rezultate ale cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicate, elaborări, 

lucrări ştiinţifice (volumul informaţiei nu trebuie să depăşească 1 pagină/secţie, textul să fie 

prezentat în Word, 12 pt., Times New Roman), însoţite de ilustraţii. 

5) Să prezinte, pînă la 22 ianuarie 2016, la Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică al AŞM (Direcţia politici în sfera ştiinţei şi inovării): 

a) decizia Secţiei de Ştiinţe privind aprecierea activităţii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi 

inovării subordonate, precum şi a eficienţei privind utilizarea resurselor financiare alocate din 

bugetul de stat în anul 2015; 

b) raportul despre activitatea Secţiei de Ştiinţe şi Filialei AŞM din mun. Bălţi în anul 2015 şi 

propuneri privind îmbunătăţirea activităţii ştiinţifice şi ştiinţifico-organizatorice; 

4. Conducătorii programelor de stat să prezinte la şedinţa CSŞDT din luna decembrie 2015, 

raportul privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională în cadrul programului de stat. Versiunile scrisă 

şi pe suport electronic ale raportului, conform anexelor P1, P2, E1, să le prezinte Centrului pentru 

Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative în termen de 5 zile după şedinţa CSŞDT.  

5. Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, Consiliul Consultativ de Expertiză, Centrul 

pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative, Centrul Proiecte Internaţionale, Clasterul 

educaţional - ştiinţific „UnivER SCIENCE” să prezinte, pînă la 15 ianuarie 2016, la Consiliul 

Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (Direcţia politici în sfera ştiinţei şi inovării) 

rapoartele de activitate în anul 2015 (pe hîrtie şi pe suport  electronic). 

6. Întreprinderea de Stat de Alimentaţie Publică „Crizantema”, Î.S. Uzina Experimentală 

„Aselteh”, Î.S. Uzina Experimentală Chimică „Izomer”, Î.S. Baza de Odihnă „Ştiinţa”, Î.S. 

Preventoriul autogestionar, Î.S. Autobaza AŞM, Î.S. Editorial - Poligrafică „Ştiinţa”, Î.S. Librăria  

„Cartea Academică”, Î.S. Tipografia AŞM, Î.S. „Bioreg” să prezinte, pînă la 15 ianuarie 2016, la 

Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (Direcţia politici în sfera ştiinţei şi 

inovării) rapoartele de activitate şi rapoartele economico - financiare pentru anul 2015, pe hîrtie şi 

pe suport electronic, după examinarea şi aprobarea prealabilă a acestora la consiliile de 

administrare. 

7. Organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării – membri de profil pot prezenta rezultatele 

ştiinţifice obţinute din alte surse de finanţare (cu indicarea obligatorie a sursei şi volumului 

finanţării cercetărilor), de cît cele realizate în cadrul proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării şi 

finanţate prin intermediul AŞM, într-un raport separat de raportul de bază (utilizînd formularele 

raportului organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi incluzînd datele privind: potenţialul uman şi 

logistic; descrierea celor mai importante rezultate; lista publicaţiilor şi brevetelor).  

8. Direcţia politici în sfera ştiinţei şi inovării, Centrul pentru Finanţarea Cercetării 

Fundamentale şi Aplicative, Direcţia politică economică şi finanţe, Direcţia relaţii externe, Secţia 



resurse umane, Direcţia juridică, Serviciul media, Direcţia logistică ale aparatului administrativ al 

CSŞDT al AŞM şi Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, în termen de pînă la 29 ianuarie 

2016, să facă bilanţul rapoartelor, prezentate de către organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării şi a 

activităţii proprii pe parcursul anului de referinţă. 

9. Direcţia politici în sfera ştiinţei şi inovării, în termen de pînă la 19 februarie 2016, să 

perfecteze şi să prezinte pentru aprobare CSŞDT al AŞM proiectul Raportului privind activitatea 

Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică şi rezultatele ştiinţifice principale 

obţinute în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2015. 

10. Sesiunea Asambleei AŞM să fie convocată la 3 martie 2016. 

11. Controlul privind executarea prezentei hotărîri îi revine doamnei dr. hab. Aurelia Hanganu, 

secretar ştiinţific general al AŞM. 

 

 

Preşedinte, 

academician       Gheorghe DUCA 

 

Secretar ştiinţific  

general, doctor habilitat    Aurelia HANGANU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


