
Planul de acţiuni al CSŞDT  

privind realizarea Hotărîrii Asambleei AŞM nr. XV/1 din 12 martie 2013 

 
Nr. 

d/o 
Acţiunile planificate Responsabili  

 

Termenul de 

realizare 

Rezultate preconizate 

 

1. Elaborarea şi aprobarea 

Direcţiilor strategice ale 

activităţii din sfera 

ştiinţei şi inovării. 

Secțiile de 

Științe, 

Direcția 

politici în sfera 

științei și 

inovării 

Semestrul I Organizarea cercetărilor 

conform noilor Direcții 

strategice. 

2.  Implementarea 

prevederilor pachetului 

de reforme în cercetare-

inovare în AŞM 

Secțiile de 

Științe,DPSȘI, 

DPEF, DJ, 

CFCFA, 

Centrul Media, 

UnAȘM, CCE, 

AITT 

Permanent, 

2013 

 

Realizarea obiectivelor 

incluse în pachetul de 

reforme. 

3. Implementarea Planului 

de acţiuni al Strategiei 

de cercetare-dezvoltare 

pînă în anul 2020  

 

 

 

Serviciul 

Resurse 

Umane, 

      DPSȘI, 

 

 

 

 

 

CPI, AITT  

 

 

 

 

Trimestrul IV 

 

 

Trimestrul II 

 

 

 

 

 

Trimestrul II 
(01.05.13) 

 

 

 

Monitorizarea 

implementării Planului de 

acțiuni: 

- Elaborarea regulamentului 

de instruire continuă a 

personalului din cercetare; 

- Revizuirea conceptului şi 

conţinutului studiilor 

doctorale; implicarea 

reprezentanților mediului de 

afaceri si societății civile în 

acest proces; 

- Introducerea schemei 

laboratoarelor TWINNING 

– posibilitatea angajării 

membrilor diasporei și a 

savanților străini. 

4. Evaluarea activității 

ştiinţifice, manageriale 

şi financiare a 

organizaţiilor din sfera 

ştiinţei şi inovării, în 

baza indicatorilor 

individuali şi colectivi 

de performanţă pe 

domenii de cercetare 

Secțiile de 

Științe, 

Direcția 

politici în sfera 

științei și 

inovării, 

CFCFA, CCE, 

DPEF 

Permanent, 

2013 

 

Monitorizarea activității 

organizațiilor din sfera 

științei și inovării. 

5.  Implementarea Planului 

de acţiuni în vederea 

realizării 

recomandărilor Curţii 

de Conturi în rezultatul 

auditului performanţei, 

aprobat de CSŞDT prin 

Hotărîrea nr.183 din 

 

 

DPSȘI, 

DPEF 

 

 

 

DPSȘI, DPEF 

 

 

Permanent, 

2013 

 

 

 
Ianuarie-februarie 

Realizarea măsurilor incluse 

în Planul de acțiuni: 

- Monitorizarea şi analiza 

activităţilor realizate în 

procesul de elaborare a 

CBTM, în scopul eficientizării 

procesului respectiv; 

- Elaborarea sistemului de 



27.09.2012 Secțiile de 

ştiințe,  

 

 

Serviciul audit 

intern 

 

Serviciul audit 

intern 

 

 

 

 

 

Permanent, 

2013 

Anual în 

decembrie 

raportare anuală privind 

realizarea obiectivelor 

programelor sectoriale şi 

eficienţa utilizării resurselor 

financiare; 

- Îndeplinirea declaraţiilor de 

interese de către auditorii 

interni; 

- Elaborarea procedurilor 

scrise şi formalizate privind 

activitatea proprie. 

6. Elaborarea Planului de 

acțiuni științifice 

dedicate aniversării a 

85-a din ziua nașterii 

scriitorului-academician 

Ion Druță. 

Secția de 

Științe 

Umanistice și 

Arte 

 

Trimestrul II 
(30.04.13) 

Va fi promovată prin 

demersuri expoziționale, 

mediatice, științifice și 

culturale imaginea 

personalității și operei 

literare a scriitorului-

academician Ion Druță. 

7. Modernizarea, şi 

ajustarea site-urilor, 

paginilor web, și 

plasarea operativă a 

informației  cu 

traducerea celor mai 

relevante rezultate în 

limba engleză și 

actualizarea permanentă 

a acestora 

Secțiile de 

ştiințe, 

Institutul de 

Dezvoltare a 

Societății 

Informațional, 

Centrul Media 

Permanent, 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vor fi create premise 

suplimentare privind 

promovarea rezultatelor 

științifice și va crește 

vizibilitatea produsului 

științific, obținut de 

instituțiile de cercetare, atât 

în țară, cât și peste hotarele 

ei. 

Va fi asigurat un grad sporit 

de credibilitate în societate 

al comunității științifice. 

8. Elaborarea și 

promovarea 

propunerilor privind 

colaborarea cu 

ambasadele acreditate 

în Republica Moldova. 

Secțiile de 

Ştiințe, 

DIECI  

  

 

Trimestrul II 
(01.05.13) 

Va fi extinsă colaborarea 

științifică internațională a 

instituțiilor academice de 

cercetare. 

Vor fi create noi oportunități 

privind suplimentarea bazei 

de finanțare a cercetării prin 

proiecte bi- și/sau 

multilaterale. 

9. Evaluarea și acreditarea 

internă a 

revistelor/publicațiilor 

științifice a instituțiilor 

de cercetare, cooptarea 

în colegiile de redacție 

a cercetătorilor străini, 

inclusiv a celor din 

diasporă în vederea 

îmbunătățirii calității 

studiilor publicate. 

Secțiile de 

Științe, 

Comisia pentru 

evaluarea și 

clasificarea 

revistelor 

științifice, 

DPSȘI 

 

Trimestrul III 
(01.09.13) 

Reevaluarea și clasificarea 

revistelor/publicațiilor 

științifice a instituțiilor de 

cercetare, conform 

cerințelor stipulate în noul 

regulament aprobat. 

10. Participarea la 

organizarea şi 

desfăşurarea 

Secţia de 

Științe 

Agricole 

Trimestrul I 
(martie-mai) 

Acad. B. Gaina va participa 

la ședințele comisiei de 

concurs a Ministerului 



Concursului de 

suplinire a funcţiilor 

vacante de directori ai 

instituţiilor din sectorul 

agroalimentar.   

Agriculturii și Industriei 

Alimentare. 

11. Organizarea 

Seminarului practic cu 

genericul „Proiecte 

internaţionale în 

complexul 

agroindustrial: realizări 

şi perspective” și ale 

altor seminare de profil 

naţionale, zonale, 

raionale şi locale 

Secţia de 

Științe 

Agricole, 

CPI, 

STCU 

Trimestrul II 
(mai) 

Va fi organizat seminarul 

practic cu participarea 

cercetătoriilor ştiinţifici din 

sectorul agroalimentar. 

12. Examinarea la şedinţa 

CSŞDT a activităţii 

ITA „Mecagro”, 

privind suportul 

ştiinţific întru 

asigurarea cu utilaj 

tehnic a sectorului 

agricol 

Secţia de 

Științe 

Agricole 

 

Trimestrul IV 
(octombrie) 

La ședința CSŞDT va fi 

audiat raportul de activitate 

a  

ITA „Mecagro”. 

13. Organizarea Conferinței  

regionale Humbold 

Koleg: Mutual 

influence and 

interference of science 

and society - NANO-

2013,  

13-16 September 2013, 

Chișinău, Moldova  

Secţia de 

Științe 

Inginerești și 

Tehnologice 

(SȘIT) 

Trimestrul III 
(septembrie) 

Secția va participa la 

Organizarea Conferinței  

regionale Humbold Koleg: 

Mutual influence and 

interference of science and 

society - NANO-2013. 

14. Organizarea Conferinței 

Internaționale a 

Nanotehnologiilor și 

Inginerie Biomedicală, 

care va avea loc la 

Chișinău între 18 și 20 

aprilie 2013, 

http://www.icnbme.sib

m.md/ 

SȘIT Trimestrul II 
(aprilie) 

Participarea în  organizarea 

unei secțiuni dedicate 

aniversarii de 80 de ani a 

mem.cor. S.Dimitrachi și T. 

Șișianu. 

 

15. Organizarea Şedinţei 

lărgite a Biroului 

Secţiilor privind 

aprobarea programelor 

de cercetare a 

instituţiilor din cadrul 

Secţiilor pentru anul 

2013  

Secţiile de 

Științe  

Trimestrul II 
(martie) 

Vor fi discutate şi aprobate 

programele de cercetare a 

instituțiilor academice şi  

centrelor din cadrul 

Secţiilor, pentru anul 2013. 

16. Examinarea rezultatelor 

ştiinţifice obţinute de 

organizaţiile din sfera 

Secţiile de 

Științe 

Trimestrul 

III-IV 

Vor fi identificate cele mai 

semnificative rezultate 

înregistrate în primul 

http://www.icnbme.sibm.md/
http://www.icnbme.sibm.md/


ştiinţei şi inovării din 

cadrul Secțiilor de 

Științe  pentru primul 

semestru al anului 2013 

semestru al anului 2013. 

17. Examinarea Planului de 

acţiuni privind ediţia III 

a Cărţii Roşii a RM la 

şedinţa Biroului Secţiei 

Biroul SŞNE Trimestrul II Va fi aprobat proiectul 

ediţiei a III-a a Cărţii Roşii a 

Republicii Moldova. 

18. Organizarea şi 

desfăşurarea 

seminarelor de profil 

naţionale, zonale, 

raionale şi locale. 

Secţiile de 

Științe 

Trimestrul II-

IV 

Vor fi organizate seminare 

de profil naţionale, zonale, 

raionale şi locale. 

19. Organizarea participării 

la expoziţia 

INFOINVENT-2013, 

MoldAgroteh, 

MoldFarmer 2013 

organizate la 

MOLDEXPO, Chișinău 

Secţiile de 

Științe  

Trimestrul I-

IV 

Institutele subordonate 

Secţiilor de Științe vor 

participa la expoziţiile 

nominalizate. 

20. Participarea la 

emisiunile televizate 

(TVM1, Prime, 

PublikaTV) şi 

radiofonice (TRM, 

Vocea Basarabiei, 

Noroc, Jurnal)   

 

Secţiile de 

Științe, 

Centru Media 

 

Permanent, 

2013 

Promovarea şi 

implementarea realizărilor 

cercetătorilor din instituţiile 

subordonate Secţiei. 

21. Reevaluarea și 

implementarea 

planurilor de 

înmatriculare la studii 

prin doctorat și 

postdoctorat conform 

noului Nomenclator al 

specialităților științifice, 

aprobat prin Hotărârea 

Guvernul Republicii 

Moldova nr.199 din 

13.03.2013 

Secţiile de 

Științe, 

UnAȘM, 

Direcția 

politici în sfera 

științei și 

inovării a 

CSȘDT 

Trimestrul II 
(01.05.13) 

Coordonarea cu CNAA a 

specialităților  incluse în 

Planul de admitere la 

doctorat și postdoctorat, 

conform noului nomenclator 

aprobat. 

22. Elaborarea, consultarea 

și prezentarea la ședința 

CSŞDT a programelor 

de finanțare a CDI prin 

pachete de informații  

Centrul pentru 

Finanțarea 

Cercetărilor 

Fundamentale 

și Aplicative 

(CFCFA) 

Trimestrul III 
(septembrie) 

Prezentarea programelor de 

finanțare CDI prin Pachetul 

de informații (asemănător 

practicilor UE). 

23. Demararea unui sistem 

de evaluare periodic 

ex ante, ex post, 

intermediare a 

programelor/proiectelor 

lansate; 

Evaluarea – pilot a 

CFCFA Trimestrul III 
 (septembrie) 

Prezentarea unor 

recomandări referitoare la 

implementarea sistemelor de 

Evaluare CDI pentru 

Programe/ Proiecte.  



impactului social-

economic in cazul unor 

programe de stat); 

24. Elaborarea unui modul 

de instruire pentru 

evaluatori CDI, in 

cadrul UnASM 

CFCFA, 

UnAȘM 

Trimestrul IV 
 (octombrie) 

Asigurarea unui suport 

UnASM în vederea 

pregătirii unui curricullum 

pentru instruirea 

evaluatorilor în CDI. 

25. Elaborarea sistemelor 

(criterii, indicatori) de 

evaluare a programelor 

si proiectelor CDI 

conform tendinţelor UE 

CFCFA  Trimestrul II 
(01.06.13) 

Elaborarea sistemelor 

conform indicatorilor 

stabiliți de UE. 

26. Pregătirea propunerilor 

pentru aplicarea 

integrală a indicatorilor 

EUROSTAT în C&D 

din Republica Moldova 

Consiliul 

Consultativ de 

Expertiză 

(CCE) 

Trimestrul I Realizat. 

 

Raportul a fost prezentat 

direcției politici la 2 aprilie 

2013. 

27. Elaborarea indicatorilor 

pentru stimularea 

financiară a autorilor de 

publicaţii ISI şi de 

brevete înregistrate în 

străinătate 

Institutul de 

Chimie al 

AȘM, 

CCE 

Trimestrul I 
(01.03.13) 

Realizat. 

 

A fost aprobară propunerea  

în cadrul Biroului CSȘDT. 

28. Reformarea procesului 

de evaluare a 

proiectelor prin 

introducerea expertizei 

străine, evaluarea în 

mai multe etape 

(introducerea şedinţelor 

consensuale)  

 

CCE Trimestrul II 
(01.06.13) 

Va fi antrenată diaspora 

științifică. În scopul 

implementării evaluării în 

mai multe etape a fost 

format noul Consiliu al 

CCE. S-a solicitat 

organizarea concursurilor 

AITT în baza de apeluri cu 

cadru de timp definit. Se 

poartă negocieri cu țările PE 

în scopul încheierii 

acordurilor bilaterale. 

29. Constituirea bazei de 

date a experţilor străini 

care pot fi implicați în 

procesul de expertiză  

CCE Trimestrul II 
(01.06.13) 

A fost preluată baza de date 

a diasporei științifice. 

30. Promovarea 

înregistrării experţilor 

din Republica Moldova 

în baza de date a 

experţilor europeni şi în 

bazele regionale ale 

experţilor 

CCE Trimestrul II 
(01.04.13) 

Realizat. 

A fost elaborat un ghid de 

înregistrare care s-a 

expediat la toți experții 

naționali din baza de date 

CCE. Alte baze de date 

regionale deschise  ale 

experților nu au fost 

identificate. 



31. Iniţierea negocierilor de 

asociere la Programul 

UE „Orizont 2020”  

 

Direcţia 

integrare 

europeană şi 

cooperare 

internaţională 

(DIECI) 

 

Trimestrul II, 

Trimestrul II, 

 

 

Trimestrul II, 

 

Permanent, 

2013 

- Crearea Comitetului 

Naţional „Orizont 2020”; 

- Elaborarea regulamentului 

intern privind activitatea 

Comitetului Naţional 

„Orizont 2020”; 

- Elaborarea Planului de 

Acţiuni al Comitetului 

Naţional „Orizont 2020”; 

- Coordonarea activităţilor 

în cadrul Comitetului 

Naţional „Orizont 2020”. 

32. Stimularea creşterii 

ratei de participare a 

cercetătorilor din 

Moldova la Programul 

„Orizont-2020”  

DIECI  

 

Permanent, 

2013 

 

 

Trimestrul 

IV, 

 

 

 

 

Permanent, 

2013 

 

 

 

 

 

Permanent, 

2013 

- Implementarea acţiunilor 

prevăzute în Planul de 

Acţiuni „Moldova spre 

Orizont 2020” (2011-2013); 

- Elaborarea unui nou plan 

de acţiuni privind creşterea 

participării comunităţii 

ştiinţifice din Moldova la 

Programul „Orizont 2020” 

(2014-2016). 

- Diseminarea informaţiei 

despre Programul „Orizont 

2020” prin intermediul 

paginei web: 

www.intemational.asm.md 

şi a standului mobil PC7; 

 

- Plasarea pe pagina web 

www.intemational.asm.md,

www.asm.md şi a 

instituţiilor din sfere 

cercetare-dezvoltare din 

Republica Moldova a 

banner-ului oficial „Orizon 

2020”. 

33. Implementarea 

prevederilor ce ţin de 

asigurarea 

componentelor 

Spaţiului European de 

Cercetare în domeniul 

ştiinţei şi tehnologiilor  

 

DIECI  

 

Trimestrul 

II, 

 

 

Trimestrul 

III 

- Examinarea documentelor 

de fundamentare şi de 

funcţionare a noului 

Program Cadru al UE; 

 - Înaintarea propunerilor 

pentru modificarea cadrului 

normativ naţional şi 

armonizarea acestuia cu 

legislaţia comunitară din 

domeniu. 

34. Crearea precondiţiilor 

de introducere treptată a 

expertizei internaţionale 

în procesul naţional de 

evaluare  

DIECI  

 

Trimestrul 

II-IV, 

 

 

 

- Includerea prevederilor ce 

stipulează posibilitatea 

expertizării mutuale a 

proiectelor naţionale de 

cercetare în Acordurile 

http://www.intemational.asm.md/
http://www.asm.md/


 

 

 

 

Trimestrul 

II-IV 

 

bilaterale cadru încheiate de 

AŞM cu instituţiile 

partenere din Belarus, 

Azerbaidjan, Ucraina;       

- Încheierea noilor acorduri 

cadru cu Georgia, Armenia 

care să prevadă expres 

posibilitatea expertizării 

mutuale a proiectelor 

naţionale de cercetare. 

35. Elaborarea strategiei de 

colaborare a UnASM 

cu instituțiile de 

învățământ superior din 

Republica Moldova și 

de peste hotare 

Universitatea 

Academiei de 

Științe a 

Moldovei 

(UnAŞM) 

 

Trimestrul 

II 

 

Pregătirea de cadre 

științifice în cadrul 

Clusterului educațional-

științific UnivER 

SCIENCE. 

36. Diseminarea 

rezultatelor cercetării 

științifice realizate în 

UnASM  

UnAŞM  Permanent, 

2013 

 

Inițierea unor proiecte de 

transfer tehnologic. 

37. Inițierea și încheierea 

unor acorduri de 

colaborare în domeniul 

învățământului superior 

și cercetării cu instituții 

de învățământ superior 

de peste hotare 

UnAŞM  Trimestrial Colaborare internațională. 

38. Monitorizarea, 

restructurarea şi 

optimizarea sferei de 

cercetări în domeniul 

ştiinţelor medicale 

Secţia de 

Ştiinţe 

Medicale 

(SŞM) 

Permanent Rezultatele restructurării. 

39. Crearea bazei de date a 

potenţialului uman ce 

activează în sfera de 

cercetare şi inovare  

Secţiile de 

Ştiinţe 

Trimestrul I Completarea bazei de date 

cu listele persoanelor cu 

grad științific. 

40. Organizarea Forumului 

de cercetare în 

aprecierea căilor de 

optimizare şi direcţiilor 

de cercetare in 

medicina 

SŞM  Trimestrul 

III-IV 

Perfectarea și completarea 

direcțiilor prioritare în 

medicină. 

41. Estimarea posibilităţilor 

de creare a reţelei 

naţionale de centre şi 

laboratoare de excelenţă 

Secţia de 

Ştiinţe 

Trimestrul II 

(01.05.13) 

Posibilitatea creării 

centrelor naționale şi 

laboratoarelor de excelenţă. 

42. Implementarea 

rezultatelor 

Programului Naţional 

de combatere a 

cancerului 

Institutul 

Oncologic 

Trimestrul IV Evaluarea cercetărilor în 

domeniul dat. 

43. Prezentarea în cadrul Secția Științe Trimestrul III Aprobarea priorităților de 



ședinței CSȘDT a 

raportului cu privire la 

contribuţia ştiinţei 

academice la abordarea 

și soluționarea 

problemelor stringente 

ale sferei economice  

Sociale și 

Economice 

(SŞSE) 

cercetare în cadrul 

interacțiunii științei 

economice și a practicilor 

sociale. 

44. Prezentarea în cadrul 

ședinței CSȘDT a 

raportului cu privire la 

starea și perspectivele 

cercetărilor în domeniul 

mass-media 

SŞSE  Trimestrul III Constituirea  în cadrul ICJP 

a unui grup de cercetări în 

domeniul mass-media. 

45. Prezentarea în cadrul 

ședinței CSȘDT a 

raportului cu privire la 

contribuţia ştiinţei 

academice la 

promovarea imaginii 

Republicii Moldova pe 

plan internaţional 

SŞSE  Trimestrul IV Aprobarea recomandărilor 

cu privire la acțiunile de 

promovare a imaginii RM și 

fortificarea relațiilor de 

colaborare internațională. 

46. Prezentarea în cadrul 

ședinței CSȘDT a 

raportului cu privire la 

perspectivele de 

dezvoltare ale Centrului 

de Cercetări 

Demografice 

SŞSE  Trimestrul IV Aprobarea listei priorităților 

de cercetare în domeniul 

demo-economic. 

47. Prezentarea în cadrul 

ședinței CSȘDT a 

informației cu privire la 

practicile și perspective 

de stabilire a tirajului 

publicațiilor științifice  

SŞSE Trimestrul IV Recomandări privind  

criteriile de stabilire a 

tirajului publicațiilor 

științifice. 

48. Modificarea 

a) Regulamentelor 

privind selectarea 

rezidenţilor şi 

administratorilor 

parcurilor ştiinţifico-

tehnologice şi 

incubatoarelor de 

inovare, 

b) Regulamentului 

privind organizarea şi 

funcţionarea 

Incubatoarelor de 

Inovare 

c)  Regulamentului 

privind organizarea şi 

funcţionarea Parcurilor 

Ştiinţifico Tehnologice 

Agenția pentru 

Inovare și 

Transfer 

Tehnologic 

(AITT) 

Trimestrul II 
(mai-iunie) 

Aprobarea regulamentelor. 



49. a) Modificarea 

regulamentului de 

monitorizare a 

proiectelor de inovare 

și transfer tehnologic; 

b) Modificarea 

Regulamentului de 

finanțare a proiectelor 

de inovare și transfer 

tehnologic. 

AITT  Trimestrul III 
(septembrie) 

 

 

 

 

Trimestrul IV 
(noiembrie) 

 

 

 

a. Aprobarea 

regulamentului; 

 

 

 

b. Aprobarea 

regulamentului. 

 

50. Implementarea în RM a 

voucher-ului pentru 

inovare 

AITT  Trimestrul II-

IV 
(mai-noiembrie) 

Elaborarea proiectului de  
Hotărîre a Guvernului cu 

privire la implementarea 

voucher-ului pentru inovare 

în RM. 

51. Promovarea rezultatelor 

cercetării prin 

participarea la expoziţii 

naţionale şi 

internaţionale, 

evenimente de brokeraj, 

conferinţe, mese 

rotunde, etc. 

AITT Trimestrul I-

IV 
(30.01.13- 02.02.13) 

 

(19.11.13- 22.11.13) 
 

(12.03.2013) 

 

 

 

Trimestrul 

II-IV 
(aprilie-decembrie) 

 

Trimestrul 

III-IV 

Trimestrul 

II  
        (mai-iunie) 

Organizarea a: 

- 3 expoziţii:  

1) Fabricat în Moldova; 

2) Infoinvent; 

3) Expoziția realizărilor 

comunității științifice 2012. 

 

 

- 4 mese rotunde; 

 

- 2 conferinţe; 

 

- 3 evenimente de brokeraj;  

 

– concursului Cel mai bun 

elev inovator, ediția a VI-a. 

52. Organizarea brokeraj-

ului inovațional în baza 

bursei invențiilor 

AITT  Trimestrul III 
 

Determinarea potențialului 

în cadrul cercetărilor 

științifice: 

1.coordonarea cu 

conducătorii de teme de 

cercetări aplicative; 

2. completarea anchetei 

formularului de catalog al 

inovațiilor (Bursa 

invențiilor); 

 3. Promovarea rezultatelor 

științifice cu potențial  

inovativ mediului de afaceri. 

53. Iniţierea unor acţiuni de 

informare a regiunii 

transnistrene privind 

posibilitatea creării unui 

Parc – ştiinţific sau a 

unui Incubator de 

Inovare pe lângă 

AITT  Trimestrul  

III 
(iulie-septembrie) 

Inițierea creării unui Parc – 

ştiinţific sau a unui 

Incubator de Inovare pe 

lângă instituţiile de 

învăţământ superior din 

regiunea transnistreană. 



instituţiile de 

învăţământ superior din 

regiunea transnistreană 

54. Continuarea 

activităţilor în cadrul 

reţelei „Enterprise 

Europe Network 

(EEN)” în vederea 

internaţionalizării 

activităţii agenţilor 

economici din 

Republicii Moldova 

AITT  Trimestrul III 
(iulie-septembrie) 

Implementarea acţiunilor 

prevăzute în Planul de lucru 

pentru 2013-2014. 

 

55. Dezvoltarea relaţiilor cu 

Agenţiile de profil 

inovaţional: 

AITT  Trimestrul II-

III 
(aprilie-septembrie) 

 

 

Trimestrul IV 
(decembrie) 

Identificarea Agenţiilor; 

 

 

Acorduri de colaborare 

încheiate. 

 

 

 

 

 

*Lista abrevierilor: 

 

DPSȘI – Direcția politici în sfera științei și inovării. 

DJ – Direcția juridică. 

DIECI – Direcția Integrare Europeană și Cooperare Internațională. 

CPI – Centrul Proiecte Internaționale. 

STCU – Centrul Științifico-Tehnologic din Ucraina.  

DPEF - Direcția politică economică și finanțe. 

CFCFA - Centrul pentru Finanțarea Cercetărilor Fundamentale și Aplicative.  

CCE – Consiliul Consultativ de Expertiză. 

SȘSE – Secția Științe Sociale și Economice. 

SȘM– Secția de Științe Medicale. 

SȘIT – Secția Științe Inginerești și Tehnologice. 

UnAȘM - Universitatea Academiei de Științe. 

AITT – Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic. 


