
        CONSILIUL SUPREM PENTRU
TIIN I DEZVOLTARE

TEHNOLOGIC  AL ACADEMIEI
DE TIIN E A MOLDOVEI

THE SUPREME COUNCIL
ON SCIENCE AND TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT OF THE ACADEMY

OF SCIENCES OF MOLDOVA

HOT RÎRE

“24” iunie 2009
                          Nr. 94

mun. Chi in u

Cu privire la elaborarea strategiei cercet rii,
dezvolt rii i inov rii în condi ii de criz  economic

Aprofundarea crizei economice globale, consecin ele c reia afecteaz  grav economia rii i
posibilit ile dezvolt rii tiin ei autohtone, condi ioneaz  necesitatea elabor rii strategiei evolu iei
tiin ei în condi ii dificile de finan are bugetar . Analiza programelor de activitate a institutelor
tiin ifice ale A. .M., prezentate de c tre candida ii la func iile de director, denot  c  majoritatea

absolut  a acestora n-au inut cont de circumstan ele men ionate i de necesit ile socio-economice
stringente ale rii. Reie ind din cele men ionate i în conformitate cu art.73 lit.a) al Codului cu
privire la tiin i inovare Consiliul Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic  al A. .M.

H O T  R  T E:

1. A considera strict necesar elaborarea strategiei cercet rii, dezvolt rii i inov rii pentru
perioada anilor 2009-2010.

2. A crea comisia care va elabora strategia dezvolt rii tiin ei autohtone în perioada
ulterioar , în urm toarea componen :

- acad. Gheorghe Duca – pre edinte al A. .M., pre edinte al comisiei;
- acad. Teodor Furdui – prim-vicepre edinte al A. .M.;
- m.c. Ion Tighineanu – vicepre edinte al A. .M.;
- dr. hab. Mariana lapac - vicepre edinte al A. .M.;
- dr. hab. Ion Guceac – secretar tiin ific general al A. .M;
- dr. Viorelia Moldovan – B trînac – consilierul Pre edintelui Republicii Moldova pe

probleme de cultur , înv mînt i tiin ;
- Sergiu Sainciuc – viceministru al Economiei i Comer ului;
- Ion Perju – viceministru al Agriculturii i Industriei Alimentare;
- Mircea Buga – viceministru al S ii;
- Galina Bulat – viceministru al Educa iei i Tineretului;
- Oleg Rotaru – viceministru al Dezvolt rii Informa ionale;
- acad. Ion Bostan – rector al Universit ii Tehnice a Moldovei;
- acad. Mircea Bologa;
- acad.Boris G in ;
- acad. Valeriu Can er;
- m.c. Maria Duca – rector al Universit ii A. .M.;
- m.c. Grigore Belostecinic – rector al Academiei de Studii Economice din Moldova;
- m.c. Stanislav Groppa;
- m.c. Constantin Turt ;
- dr. hab., prof. univ. Ion Gajim – prorector pentru tiin i rela ii interna ionale al

Universit ii de Stat „Alecu Russo”, B i;



- dr. hab., prof. univ. Nicolae Cervenco – rector al Universit ii de Stat din Taraclia;
- dr., conf. Sergiu Zaharia – rector interimar al Universit ii de Stat din Comrat;
- dr. Gheorghe Popa – rector al Universit ii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Cahul;
- dr. Ghenadie Cernei – director al Agen iei pentru Inovare i Transfer Tehnologic;
- dr. Dorian Chiro ca – director al Agen ei de Stat pentru Proprietatea Intelectual ;
- dr. Aurelia Hanganu – director al Bibliotecii tiin ifice Centrale „Andrei Lupan”;
- dr. hab. Anatol Rotaru – ef direc ie politici, management i monitorizare în sfera

tiin ei i inov rii;
- dr. Victor Balmu  – ef al direc iei juridice;
- Svetlana Bor oi – ef direc ie finan ele în înv mînt, cultur i tiin , Ministerul

Finan elor;
- dr. hab. Nistor Grozavu – viceprimar, mun. Chi in u;
- Snejana Cvasnei – ef-adjunct, Direc ia politici, management i monitorizare, secretar

al comisiei.
3. Comisia, în termen de pîn  la 15 octombrie 2009, va elabora i prezenta CS DT spre

aprobare, strategia cercet rii, dezvolt rii i inov rii în condi ii de criz  economic .
4. În scopul racord rii programelor de activitate ale candida ilor la func ia de director la

viitoarea strategie a cercet rii, dezvolt rii i inov rii în condi ii de criz  economic , a
anula concursul pentru suplinirea posturilor de conducere vacante din cadrul
organiza iilor din sfera tiin ei i inov rii – membri institu ionali ai A. .M., anun at
prin Hot rîrea CS DT nr. 260 din 25 noiembrie 2008.

5. A prelungi termenul de exercitare a func iei de directori interimari a institutelor
tiin ifice ale A. .M. pîn  la 31.12.09.

6. Controlul asupra punerii în aplicare a prezentei Hot rîri revine dr. habilitat, profesor
universitar, Ion GUCEAC, secretar tiin ific general.

Pre edinte al A. .M.
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