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       Anex
la Hot rîrea CS DT al A. .M.
nr. 4 din 03 februarie 2009

PLANUL
edin elor Consiliului Suprem pentru tiin

i Dezvoltare Tehnologic  al A. .M. pe anul 2009

Nr.
d/o Denumirea m surii Raportori Responsabili de

preg tire
Termen de
realizare

1 2 3 4 5

1. Perfec ionarea cadrului normativ
1.1. Cu privire la Statutul i organigrama

Institutului de Integrare European i tiin e
Politice

dr. V. vircun Sec ia de tiin e
Socio-Umaniste

Aprilie

1.2. Cu privire la realizarea obiectivelor
programelor  de  stat  în  sfera  tiin ei  i
inov rii, preconizate în anul 2009

M.cor.
I.Tighineanu

Direc ia politici,
management i
monitorizare în
sfera tiin ei i

inov rii

Octombrie

2. Activitatea organizatoric
2.1. Cu privire la aprobarea Planului de ac iuni al

A. .M., consacrat s rb torii a 650 de ani de
la întemeierea Statului Moldovenesc

Dr. hab.
M. lapac

Sec ia tiin e
Socio-Umaniste

Februarie

2.2. Cu privire la finan area elabor rii i edit rii
volumelor VI i VII din Colec ia Academica
(Maria Bie u i Grigore Vieru)

Dr. hab.
M. lapac

Sec ia tiin e
Socio-Umaniste

Februarie

2.3. Cu privire la aprobarea Planului de ac iuni al
A. .M., consacrat înve nicirii memoriei
poetului Gr. Vieru

Dr. hab.
M. lapac

Sec ia tiin e
Socio-Umaniste

Martie

2.4. Cu privire la Conferin a tiin ific , dedicat
jubileului de 650 de ani de la îtemeierea
Statului Moldovenesc

Dr. hab.
M. lapac

Sec ia tiin e
Socio-Umaniste

Martie

2.5. Cu privire la instituirea i finan area colec iei
„Personalit i” (acad. D. Matcovschi i
acad. M. Dolgan)

Dr. hab.
M. lapac

Sec ia tiin e
Socio-Umaniste

Martie

2.6. Cu privire la tirajarea echipamentului
medical

Directorul
institutului

Institutul de
Inginerie

Electronic i
Tehnologii
Industriale

Aprilie

2.7. Cu privire la Sistemul on-line de expertizare
a proiectelor din sfera tiin ei i inov rii

Directorul
institutului

Institutul de
Dezvoltare a

Societ ii
Informa ionale

     Mai

2.8. Cu privire la instituirea Aleei savan ilor Dr. hab.
M. lapac

Sec ia tiin e
Socio-Umaniste

      Mai
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1 2 3 4 5
2.9. Cu privire la m surile de preg tire a

organiza iilor din sfera tiin ei i inov rii
subordonate A. .M. pentru activitate în
perioada de toamn -iarn  2009-2010

M.Vieru Direc ia logistic Iulie

3. Activitatea de cercetare i inovare
3.1. Cu privire la aprobarea concep iilor

programelor de stat pentru perioada 2010 –
2013

M.cor.
I.Tighineanu

Direc ia  politici,
management i
monitorizare în
sfera tiin ei i

inov rii

Aprilie

3.2. Cu privire la aprobarea proiectelor de
inovare i transfer tehnologic pentru
perioada 2010 – 2011

Dr. Gh.Cernei Agen ia pentru
Inovare i Transfer

Tehnologic

Mai

3.3. Cu privire la aprobarea proiectelor
independente (granturi) pentru tinerii
cercet tori

M. cor.
I.Tighineanu

Direc ia politici,
management i
monitorizare în
sfera tiin ei i

inov rii

Mai

3.4. Cu privire la aprobarea proiectelor de
achizi ionare a echipamentului tiin ific

M. cor.
I.Tighineanu

Direc ia politici,
management i
monitorizare în
sfera tiin ei i

inov rii

Mai

3.5. Cu privire la aprobarea i finan area
proiectelor comune de cercetare între A. .M.
i Ministerul Educa iei i tiin ei din Ucraina

pentru 2009-2010

eful direc iei Direc ia integrare
european i
colaborare

interna ional

Mai

3.6. Cu privire la executarea Hot rîrii de Guvern
„Cu privire la crearea Centrului
Interdepartamental de Apicultur ”

Directorul
institutului

Institutul de
Zoologie

Mai

3.7. Cu privire la sus inerea financiar  a
Conferin ei Interna ionale, consacrate
jubileului de 50 de ani de la fondarea
Institutului de Chimie – 26-28 mai 2009

Directorul
institutului

Institutul de
Chimie

Mai

3.8. Prognoza dezvolt rii geneticii i fiziologiei
plantelor în urm torii 4 ani

Directorul
institutului

Institutul de
Genetic i
Fiziologie a

Plantelor

Iunie

3.9. Prognoza dezvolt rii tiin elor filologice în
urm torii 4 ani

Directorul
institutului

Institutul de
Filologie

Iunie

3.10. Cu privire la activitatea tiin ific  a
Institutului de Economie, Finan e i
Statistic

Directorul
institutului

Institutul de
Economie, Finan e

i Statistic

Iunie

3.11. Cu privire la aprobarea i finan area
proiectelor comune de cercetare între A. .M.
i Fondul tiin ific Umanitar din Federa ia

Rus  pentru anii 2009-2010

eful direc iei Direc ia integrare
european i
colaborare

interna ional

Iulie

3.12. Oportunit i în dezvoltarea sistemului de
irigare i obiectivele tiin ei

Directorul
Centrului,
Directorul

Centrul Hortiviticol
Agen ia „Apele-

Moldovei”

Iulie

3.13. Cu privire la aprobarea i finan area
proiectelor comune de cercetare între A. .M.

eful direc iei Direc ia integrare
european i

august
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i Autoritatea Na ional  pentru Cercetare
tiin ific  din România pentru anii 2009-

2010

colaborare
interna ional

3.14. Cu privire la activitatea „Centrului
tehnologic-pilot de recondi ionare a pieselor
de ma ini agricole” i perspectivele de
dezvoltare a tehnologiilor ASE în condi ii de
producere

eful Centrului Institutul de Fizic
Aplicat

Septembrie

3.15. Cu privire la aprobarea proiectului
Memorandumului de în elegere între
Comunitatea European i Republica
Moldova de Asociere a Republicii Moldova
la Programul Cadru 7 al Comunit ii
Europene în domeniul cercet rii i
dezvolt rii tehnologice (2007-2013)

eful direc iei Direc ia integrare
european i
colaborare

interna ional

Septembrie

3.16. Situa ia actual , perspectivele de dezvoltare
i suportul tiin ific în ameliorarea sectorului

zootehnic

Directorul
institutului

I. .P.B.Z.M.V. Septembrie

3.17. Cu privire la Strategia energetic  a
Republicii Moldova

Directorul
institutului

Institutul de
Energetic

Octombrie

3.18. Prognoza dezvolt rii cercet rilor tiin ifice
în domeniul chimiei în urm torii 4 ani

Directorul
institutului

Institutul de
Chimie

Octombrie

3.19. Cu privire la jubileul de 60 de ani al
Serviciului Seismic al Republicii Moldova

Directorul
institutului

Institutul de
Geologie i
Seismologie

Noiembrie

3.20. Cu privire la activitatea tiin ific  a
Institutului de Matematic i Informatic

Directorul
institutului

Institutul de
Matematic i
Informatic

Noiembrie

3.21. Cu privire la rezultatele ob inute în cadrul
proiectelor de transfer tehnologic i
activit ilor de dezvoltare a structurii de
inovare

Dr. Gh.Cernei Agen ia pentru
Inovare i Transfer

Tehnologic

Noiembrie

3.22. Cu privire la rezultatele tiin ifice ob inute în
cadrul programelor de stat din sfera tiin ei i
inov rii, care se finalizeaz  în anul 2009

Conduc torii
programelor

Consiliile tiin ifice Noiembrie

3.23. Cu privire la implementarea tehnologiilor
informa ionale moderne în eficientizarea
diagnosticului tratamentului celor mai
frecvente maladii din Republica Moldova

Directorul
institutului

Institutul de
Neurologie i

Neurochirurgie

Noiembrie

3.24. Cu privire la aprobarea rapoartelor  privind
activitatea tiin ific i inova ional  a
organiza iilor din sfera tiin ei i inov rii în
anul 2009

Directorii
organiza iilor din

sfera tiin ei i
inov rii

Sec iile de tiin e,
Direc ia politici,
management i
monitorizare în
sfera tiin ei i

inov rii

Decembrie

4. Preg tirea i formarea continu  a cadrelor
4.1. Cu privire la completarea contingentului de

copii dota i pentru studii la Liceul Academic
Directorul
Liceului

Liceul Academic Iulie

4.2. Cu privire la distribuirea locurilor pentru
admiterea la studii prin doctorat i
postdoctorat în anul 2009

Dr. N.Stratan Centrul de instruire
universitar ,

postuniversitar i

August
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perfec ionare

4.3. Cu privire la activitatea Centrului de
instruire universitar , postuniversitar i
perfec ionare în anul 2009

Dr. N.Stratan Centrul de instruire
universitar ,

postuniversitar i
perfec ionare

Decembrie

5. Asigurarea logistic i financiar , dezvoltarea infrastructurii
5.1. Cu privire la valorificarea resurselor

financiare în prima jum tate a anului 2009
eful direc iei Direc ia finan e i

contabilitate
Iulie

5.2. Eficacitatea utiliz rii resurselor financiare,
destinate pentru repara ie, renovare i
amenajare

Vicepre edin ii
A. .M.

Sec iile de tiin e Septembrie

5.3. Cu privire la activit ile de renovare a bazei
tehnico-materiale a institu iilor academice

Vicepre edin ii
A. .M.

Sec iile de tiin e Octombrie


