CONSILIUL SUPREM PENTRU
ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE
TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

THE SUPREME COUNCIL
ON SCIENCE AND TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT OF THE ACADEMY
OF SCIENCES OF MOLDOVA

HOTĂRÎRE
„31” octombrie 2013

Nr. 268
mun. Chişinău

Cu privire la sesiunea anuală a Asambleei AŞM,
consacrată rezultatelor activităţii în sfera ştiinţei
şi inovării în anul 2013
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 2013, 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 H O T Ă R Ă Ş T E:
1. Se aprobă structura Raportului privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională a
organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2013 (se anexează).
2. Conducătorii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, în termen de pînă la
25 decembrie 2013, să examineze la şedinţele consiliilor ştiinţifice rapoartele subdiviziunilor
subordonate privind realizarea proiectelor incluse în Lista programelor/proiectelor din sfera
ştiinţei şi inovării pe anul 2013, 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 15 noiembrie 2013, 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 2013;
b) data convocării şedinţelor de audiere a rapoartelor conducătorilor de programe de
stat privind activitatea în anul 2013, ce se vor desfăşura în perioada 3 - 10 decembrie 2013;
c) data convocării Adunării Secţiei de Ştiinţe, consacrate audierii rapoartelor privind
activitatea ştiinţifică şi inovaţională a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării subordonate
privind activitatea în anul 2013 şi a rapoartelor de activitate a membrilor titulari şi membrilor
corespondenţi ai AŞM, ce se vor desfăşura în perioada 10 - 17 ianuarie 2014.
2) Să organizeze examinarea la adunările secţiilor de ştiinţe (cu participarea membrilor
CSŞDT şi a savanţilor de la organizaţiile ştiinţifice, instituţiile de învăţămînt superior) rapoartele
de activitate ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării în anul 2013 privind:
a) rezultatele cercetărilor fundamentale şi aplicative;

b) activitatea de inovare şi transfer tehnologic;
c) activitatea de pregătire a cadrelor ştiinţifice;
d) colaborarea 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 20 ianuarie 2014, 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 2013;
b) raportul despre activitatea Secţiei de ştiinţe în anul 2013 şi propuneri privind
îmbunătăţirea activităţii ştiinţifice şi ştiinţifico-organizatorice;
c) 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 2013,
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 2013
pe direcţii strategice (volumul informaţiei nu va depăşi o pagină/organizaţie).
4) Să prezinte, pînă la 20 ianuarie 2014, 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 o pagină/secţie, textul
să fie prezentat în Word, 12 pt., Times New Roman), însoţite de ilustraţii.
5) Să prezinte raportul despre activitatea Secţiei de ştiinţe în anul 2013 şi propuneri privind
îmbunătăţirea activităţii ştiinţifice şi ştiinţifico-organizatorice în cadrul Sesiunilor a XVI-a, a
XVII-a şi a XVIII-a a Asambleei AŞM corespunzător, după cum urmează:
1) Coordonatorii Secţiei Ştiinţe Sociale şi Economice şi Secţiei Ştiinţe Umanistice şi Arte
– la 10 martie 2014, ora 14.00;
2) Coordonatorul Secţiei Ştiinţe Medicale – la 11 martie 2014, ora 14.00;
3) Coordonatorii Secţiei Ştiinţe Naturale şi Exacte, Secţiei Ştiinţe Agricole şi Secţiei
Ştiinţe Inginereşti şi Tehnologice - la 13 martie 2014, ora 9.00.
4. Conducătorii programelor de stat să prezinte la şedinţa CSŞDT din luna decembrie
2013 raportul privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională în cadrul programului de stat.
Versiunea scrisă şi cea electronică a raportului, conform anexelor P1, P2, E1 vor fi prezentate
Centrului pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative în termen de 5 zile după
şedinţa CSŞDT.
5. Agenţia de Inovare şi Transfer Tehnologic, Consiliul Consultativ de Expertiză, Centrul
pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative, Centrul Proiecte Internaţionale,
Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan”, Institutul de Dezvoltare a Societăţii
Informaţionale, Filiala AŞM din mun. Bălţi, Universitatea AŞM, Liceul AŞM să prezinte, pînă la
15 ianuarie 2014, la Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (Direcţia
politici în sfera ştiinţei şi inovării) rapoartele de activitate în anul 2013 (în scris şi varianta
electronică).

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 Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Î.S. EditorialPoligrafică „Ştiinţa”, Î.S. Librăria „Cartea Academică”, Î.S. Tipografia Academiei de Ştiinţe a
Moldovei, Î.S. „Bioreg”, pînă la 15 ianuarie 2014, să prezinte la Consiliul Suprem pentru
Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (Direcţia politici în sfera ştiinţei şi inovării) rapoartele de
activitate şi rapoartele economico-financiare pentru anul 2013 (în scris 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 vor putea prezenta
rezultatele ştiinţifice obţinute din alte surse de finanţare (cu indicarea obligatorie a sursei şi
volumului finanţării cercetărilor), decît 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,
Serviciul resurse umane, Direcţia juridică, Serviciul media, Direcţia logistică ale aparatului
administrativ al CSŞDT al AŞM, în termen de pînă la 31 ianuarie 2014, să facă bilanţul
rapoartelor, prezentate de 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 20 februarie 2014, să
elaboreze 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 2013.
10. Sesiunea a XVI-a a Asambleei AŞM va fi convocată la 27 martie 2014.

Preşedinte,
Academician

Gheorghe DUCA

Secretar ştiinţific general,
Membru corespondent

Ion GUCEAC

Anexa P1
FIŞA PROGRAMULUI DE STAT_____________________________________
I. Denumirea programului de stat

Denumirea direcţiei strategice

II.

III.

Termenul executării

IV.

Volumul finanţării, mii lei

V.

Conducătorul programului

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice

Consiliul ştiinţific al programului

VI.

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice a membrilor consiliului

Denumirea proiectelor, conducătorii proiectelor şi instituţiile de cercetare unde se
realizează proiectele din cadrul programelor de stat

VII.

Scopul major al programului (până la 100 de cuvinte)

VIII.

Rezultatele ştiinţifice obţinute în raport cu obiectivelor programului de stat (1 pag.)

IX.

X.

XI.

XII.

Propuneri şi recomandări pentru obţinerea rezultatelor ştiinţifice performante în
cadrul programului (până la 100 de cuvinte)

Propuneri şi recomandări pentru implementare (până la 100 de cuvinte)
Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi, etc.)

Conducătorul programului de stat ________________________
(semnătura)

Anexa P2
Indicatorii de activitate în cadrul Programului de Stat
___________________________________________ în anul 2013
Total
Numărul proiectelor
1

2

Sumele alocate, mii lei
% alocaţiilor pentru cercetări fundamentale
% alocaţiilor pentru cercetări aplicate
Suma finanţelor, alocate pentru deplasări
Suma finanţelor, alocate pentru echipament
Executori, total
Membri ai AŞM
Cercetători ştiinţifici
Doctori habilitaţi
Doctori
Cercetători ştiinţifici până la 35 ani
Doctoranzi
Numărul publicaţiilor
Monografii în ediţii internaţionale
Monografii în alte ediţii din străinătate
Articole în reviste cu factor de impact mai
mare de 1
Articole în reviste cu factor de impact 0,1-1.0
Articole în alte reviste editate în străinătate
Monografii editate în ţara
Articole în reviste naţionale, categoria A
Articole în reviste naţionale, categoria B
Articole în reviste naţionale, categoria C
Articole în culegeri
Participarea la foruri ştiinţifice
Brevete
Hotărâri de acordare a brevetelor
Certificate de drept de autor
Produse, tehnologii noi
Implementări
Numărul de articole în reviste recenzate,
raportat la unitate de cercetător ştiinţific
Alocaţii pentru echipament, raportate la
alocaţiile totale de bani (%)
Cofinanţarea raportată la alocaţiile din buget
(%)

Conducătorul programului de stat ________________________

Inclusiv pe proiecte
3
4

5

Anexa E1
Imagine
I.
II.

Denumirea elaborării
Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată elaborarea

III. Organizaţia-executor
Denumirea organizaţiei
Localitate
Telefon / Fax
E-mail / Pagina WEB
IV. Autorii elaborării
Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, telefon, e-mail

V. Descrierea elaborării (pînă la 150 cuvinte)
VI. Tipul elaborării:
Se evidenţiază tipul elaborării:
Inovaţie / optimizare (îmbunătăţirea unui produs sau a unei idei existente).

VII. Caracteristici tehnice şi economice, încercări experimentale
Caracteristicile tehnice. Sinecostul produsului. Comparaţi sinecostul cu preţurile produselor de pe
piaţă.
A fost deja efectuată exploatarea experimentală a elaborării? Descrieţi rezultatele.

VIII. Stadiul de pregătire pentru implementare
Se evidenţiază stadiul de pregătire pentru implementare:
Crearea obiectului de inovare. Fabricarea mostrelor de laborator Încercări de laborator. Experienţele
de teren. Transmiterea la Comisia de Stat pentru Încercarea Soiurilor de Plante. Elaborarea
documentelor necesare. Pregătirea pentru transfer tehnologic. Pregătirea pentru implementare.
Volumul implementării

IX. Domeniul de implementare

X. Posibilităţile de realizare pe piaţa autohtonă şi mondială
Descrieţi posibilitatea de implementare a rezultatelor ştiinţifice pe piaţa locală. Care este
volumul pieţei naţionale?

XI. Beneficiar (pentru elaborări finanţate din surse extrabugetare)
XII. Avantaje (în comparaţie cu produsele analoage existente), efectul economic şi

social preconizat sau real.

