
Anexa 1 

Aprobat prin Hotărîrea       

CSŞDT nr.144 din 27.06.13 

 

Regulamentul 
privind Sfatul academicienilor al Academiei de 

Ştiinţe a Moldovei 

 

I. Dispoziţii generale 

 

1. Regulamentul privind Sfatul academicienilor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (în continuare –Sfatul 

academicienilor) este elaborat în baza Codului cu privire la ştiinţă si inovare al Republicii 

Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare si a Statutului Academiei 

de Ştiinţe, aprobat prin Hotărîrea Asambleei Academiei de Ştiinţe nr. 2 din 29 octombrie 2004, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

2. Prezentul Regulament reglementează procedura de constituire, atribuţiile şi  structura Sfatului 

academicienilor. 

 

3. Sfatul academicienilor este un organ colegial, consultativ care are misiunea de a promova consolidarea 

comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova , valorile ei şi propagarea prestigiului Academiei de Ştiinţe, 

de a examina şi a propune soluţii pentru rezolvarea celor mai majore probleme care apar în sfera ştiinţei şi 

inovării. 

 

II. Modul de constituire a Sfatului academicienilor 

 

4. Numărul de membri ai Sfatului  academicienilor constituie 11 persoane. 

 

5. Dreptul de a propune candidaturi pentru includerea în Sfatul academicienilor în calitate de membru  îl 

au secţiile de ştiinţe ale AŞM. 

 

6. Candidatul recomandat pentru Sfatul academicienilor trebuie să întrunească următoarele cerinţe: 

-  să contribuie considerabil la dezvoltarea ştiinţei în Republica Moldova; 

-  să fie recunoscut ca persoană notorie şi să dispună de rezultate remarcabile în domeniile pe care îl 

reprezintă. 

- să dispună de practică managerială şi experienţă de consolidare a comunităţii ştiinţifice. 

 

III. Atribuţiile Sfatului academicienilor 

 

7. Sfatul academicienilor are următoarele atribuţii: 

- contribuie prin activitate personală la dezvoltarea ştiinţei, tehnicii şi culturii naţionale;  

- participă la elaborarea programelor de dezvoltare ştiinţifică, social-economică şi culturală a ţării;  

- contribuie la consolidarea comunităţii ştiinţifice, la creşterea prestigiului Academiei de Ştiinţe;  

- propune spre examinare probleme ştiinţifice, de inovare şi organizatorice;  

- aduce la cunoştinţă opiniei publice şi autorităţilor publice punctele lor de vedere asupra 

problemelor ce ţin de ştiinţă şi societate;  

- are drept de acces liber la instituţiile publice. 

- propune spre examinare forurilor ştiinţifice, biroului Secţiei, Adunării Secţiei şi Asambleei 

Academiei probleme ştiinţifice, de inovare şi organizatorice; 

- elaborează recomandări şi propuneri în scopul realizării misiunii şi scopului său; 

- participă în informarea opiniei publice autohtone şi de peste hotare referitoare la direcţiile 

principale de activitate ale sale.  



IV. Structura şi modul de activitate a Sfatului academicienilor 

 

 

8. Sfatul academicienilor este constituit din membri titulari ai Academiei de Ştiinţe care sunt aleşi de 

Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM. 

 

9. Preşedintele, vicepreşedintele, secretarul  Sfatului academicienilor sunt aleşi de adunarea Sfatului 

academicienilor prin vot deschis cu 50% plus unu. 

 

10. Mandatul membrilor, preşedintelui, vicepreşedintelui, secretarului Sfatului academicienilor  este de 4 

ani şi nu poate depăşi două termene consecutive. 

 

11. Atribuţiile preşedintelui. 

- conduce activitatea Sfatului academicienilor; 

- convoacă adunarea Sfatului academicienilor; 

- prezidează Adunarea Sfatului academicienilor; 

- reprezintă Sfatul  academicienilor în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice, cu organizaţiile din 

sfera ştiinţei şi inovării; 

- aprobă planul de activitate a Sfatului academicienilor. 

 

12. Atribuţiile vicepreşedintelui: 

a) îndeplineşte atribuţiile preşedintelui în lipsa sau la indicaţia acestuia. 

 

13.  Atribuţiile secretarului: 

- realizează lucrările de secretariat; 

- realizează activitatea organizaţională pentru pregătirea şedinţelor Sfatului academicienilor; 

- monitorizează executarea deciziilor Sfatului academicienilor 

V. Atribuţiile membrilor Sfatului academicienilor 

 

14. Membrii Sfatului academicienilor au următoarele atribuţii: 

- de a înainta propuneri pentru examinare în cadrul şedinţelor adunării; 

- de a participă la elaborarea documentelor aprobate de Sfatul academicienilor; 

- de a participă la conferinţe, expoziţii, măsuri culturale desfăşurate de către Academia de Ştiinţe 

- de a reprezenta, la indicaţia preşedintelui, interesele Sfatului în organele de stat. 

 

15. Membrii Sfatului academicienilor au următoarele obligaţii 

- de a participă activ  în activitatea desfăşurată de Sfatul academicienilor;  

- de a îndeplini indicaţiile preşedintelui Sfatului academicienilor;  

- de a prezintă anual preşedintelui darea de seamă referitoare la activitatea sa în cadrul Sfatului 

academicienilor. 

VI. Modul de activitate a adunării Sfatului academicienilor 

 

16. Şedinţele adunărilor Sfatului academicienilor se desfăşoară periodic, dar nu mai rar decît o dată în 

jumătate de an sau în conformitate cu decizia preşedintelui. 

 

17. Deciziile sunt adoptate cu majoritatea simplă de voturi şi poartă un caracter de recomandare. 


