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„  31 ” octombrie 2013               Nr.  269 

mun. Chişinău 

 

Privind modificarea Regulamentului 

cu privire la decernarea Premiilor  

Academiei de Științe a Moldovei 

 

 În conformitate cu art. 74. lit. k), art. 86. lit. r), art. 154. lit. d) din Codul cu privire la 

ştiinţă şi inovare, pct. 5. lit. k) și pct. 26 din Regulamentul privind finanţarea activităţilor în 

sfera ştiinţei şi inovării, Anexa nr. 2 la Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de 

Ştiinţe a Moldovei aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 27 din 22.01.2009, şi în scopul 

aprecierii şi stimulării activităţii oamenilor de ştiinţă, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi 

Dezvoltare Tehnologică al AŞM  H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Regulamentul cu privire la decernarea Premiilor Academiei de Științe a Moldovei, 

aprobat prin Hotărîrea CSȘDT nr. 184 din 27.09.2012, se modifică și se completează, după cum 

urmează: 

a) La pct. 3 sintagma „nu mai tîrziu de unu octombrie” se substituie cu sintagma „la ultima 

ședință din luna decembrie”; 

b) La pct. 22, litera b) cuvîntul „curent” se substituie cu „precedent”; 

c) La pct. 22, litera e) sintagma „în curs” se substituie cu „precedent”; 

d) La pct. 22, litera h) sintagma „de concurs” se substituie cu „precedent”; 

e) La pct. 24 după cuvîntul „exemplare” se pune semnul ortografic două puncte; 

f) La pct. 27 sintagma „1 noiembrie a anului în curs” se substituie cu sintagma „25 ianuarie 

a anului următor celui în care este anunțat concursul”; 

g) La pct. 28 cuvîntul „anual” se substituie cu sintagma „pentru fiecare concurs”; 

h) La pct. 45 sintagma „pînă la 31 decembrie a anului în curs” se substituie cu sintagma „la 

sesiunea Asambleei din anul următor celui în care este anunțat concursul”; 

i) Pct. 47 se exclude; 

j) La anexa nr. 1 cuvintele „curent” și sintagma „de concurs” se substituie cu „precedent”. 

 

2. Prevederile prezentei hotărîri intră în vigoare de la data adoptării. 

3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îi revine dlui  mem. cor. Ion Guceac, 

secretar ştiinţific general al AŞM. 

 

 

Preşedinte, 

Academician        Gheorghe DUCA 

Secretar ştiinţific general, 

Membru corespondent      Ion GUCEAC 


