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Privind aprobarea Regulamentului cu privire la 

înregistrarea și evidența rezultatelor activității de 

cercetare științifică  

 

 

În temeiul prevederilor art. 117-119 ale Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii 

Moldova nr. 259-XV din 15.07.2004 și în baza Acordului de colaborare dintre Academia de 

Ştiinţe a Moldovei și Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 26.05.2016, în scopul 

asigurării sistemului de înregistrare și evidență a rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică în 

baza de date „Rezultate ştiinţifice”, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei  H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la înregistrarea și evidența rezultatelor activității de 

cercetare științifică (se anexează).  

2. Organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării responsabile de realizarea proiectelor finanţate 

de la bugetul de stat integral sau parţial, conform rezultatelor concursului organizat de Consiliul 

Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, vor 

prezenta informațiile privind rezultatele ştiinţifice obţinute spre înregistrare, în strictă 

conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la înregistrarea și evidența rezultatelor 

activității de cercetare științifică, inclusiv pentru  proiectele care au finalizat anterior datei 

adoptării prezentei Hotărâri. 

3. Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică, a căror înregistrare este prevăzută de 

prezentul Regulament, se consideră realizate doar dacă acestea sunt incluse în baza de date 

„Rezultate ştiinţifice”.  

4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința tuturor organizaţiilor din sfera ştiinţei şi 

inovării.  

5. Controlul asupra executării prezentei hotărâri revine dnei dr. hab. Aurelia HANGANU, 

secretar ştiinţific general al Academiei de Ştiințe a Moldovei. 

 

 

 

Preşedinte,                                                                               Gheorghe DUCA 

academician  

 

Secretar ştiinţific general, 

doctor habilitat                                                       Aurelia HANGANU 


