
Aprobat   
prin Hotărârea CSŞDT al AŞM  

        nr. 2  din 14.01.2014 

 

    REGULAMENT 

cu privire Ia decernarea Premiului „Pârghia lui Arhimede"  

Prezentul regulament este elaborat şi aprobat în baza art. 73 lit. k), m), art. 74 

lit. k) ale Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259 din 

15.07.2004 (Monitorul Oficial 125-129/663, 30.07.2004), p. 27 al Acordului de 

parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2013, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 714 din 12.09.2013 (Monitorul Oficial 206-211/818, 

20.09.2013). 

I.   Dispoziţii generale 

1. În scopul aprecierii şi stimulării activităţii reprezentanţilor mass-media 

privind reflectarea tematicii ştiinţifice, promovării realizărilor cercetătorilor din ţara sub 

semnul relansării economiei naţionale si constituirii societăţii bazate pe cunoaştere, 

integrării în spaţiul internaţional de cercetare, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă si 

Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (în continuare – CSŞDT) 

instituie Premiul „Pârghia lui Arhimede". 

2. Concursul pentru decernarea Premiului „Pârghia lui Arhimede" este 

organizat anual de către CSŞDT în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

3. Câştigătorilor la concurs li se înmânează Diploma de laureat al Premiului 

„Pârghia lui Arhimede" şi un premiu bănesc. Numărul de premii şi valoarea lor se 

stabilesc printr-o hotărâre a CSŞDT şi se acordă din fondul de rezervă sau din alte surse 

în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

4. Prezentul Regulament stabileşte principiile de desfăşurare a concursului, 

condiţiile de participare, modalitatea de prezentare a materialelor pentru concurs, 

criteriile şi termenele de evaluare a acestora. 

 

   II.  Condiţii de participare la concurs 

5. La concurs pot participa jurnaliştii de la toate publicaţiile din ţară, de la 

posturile de radio şi televiziune, care au publicat, difuzat în anul de referinţa articole, 

schiţe, ştiri, reportaje, interviuri sau emisiuni consacrate evenimentelor ştiinţifice, 

personalităţilor din sfera ştiinţei si inovării, realizărilor sau reformelor din cadrul 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei (în continuare - AŞM). 

6. Pentru a participa la concursul de creaţie pentru decernarea Premiului  

„Pârghia lui Arhimede", persoanele interesate depun o cerere. 

7. La cerere se anexează: 

a)  ediţiile cu publicaţiile din ziare şi reviste; 

b)  copii ale ştirilor, interviurilor, altor genuri de presă, difuzate de agenţiile de 

presă. 



c)   rapoarte cu privire la emisiunile radiofonice şi TV, realizate pe parcursul 

anului, consacrate sferei ştiinţei şi inovării, în care vor fi evidenţiate: tematica 

problemelor abordate, data şi durata prezentării subiectelor, denumirea instituţiei, 

numele savantului/savanţilor care au participat la discuţiile publice ştiinţifice. 

8. La concurs se admit autorii care vor prezenta: 

a)  cel puţin 10 publicaţii în presa scrisă pe tematica ştiinţifică; 

b)  o serie din 10 şi mai multe emisiuni, prezentate la radio şi TV privind 

problematica din sfera ştiinţei si inovării, realizări ale savanţilor, care au avut o largă 

rezonanţă socială; 

c)  cel puţin 20 de materiale relevante difuzate prin intermediul agenţiilor de 

presă, preluate şi date publicităţii în mass-media din ţară. 

 III.  Recepţionarea şi evaluarea dosarelor de participare la concurs 

9. Pentru demararea concursului, prin hotărârea CSŞDT al AŞM se stabileşte 

numărul de premii şi valoarea bănească a acestora, şi se instituie o Comisie specială (în 

continuare – Comisia), constituită din reprezentanţii secţiilor de ştiinţe, preşedintele 

Consiliului Sindicatului al AŞM, condusă de secretarul ştiinţific general al AŞM. 

Anunţul privind condiţiile de participare la concurs şi termenele de depunere a 

dosarelor se plasează pe site-ul AŞM. 

 10. Comisia recepţionează şi înregistrează dosarele pentru participare la 

concurs. 

11. Materialele înaintate la concurs nu se recenzează şi nu se restituie autorilor. 

 

12. Fiecare membru al Comisiei va examina materialele prezentate la concurs 

şi va propune candidaturi pentru premiere.  

13. Totalizarea rezultatelor se va face prin vot secret. 

14. Şedinţa Comisiei este deliberativă, dacă la ea participă 2/3 din membrii 

acesteia. 

15. Sunt considerate învingătoare candidaturile care au obţinut mai mult de 

50% din voturile membrilor Comisiei de concurs. 

16. Decizia şi procesul verbal al şedinţelor Comisiei se înaintează CSŞDT 

pentru aprobare. 

 IV.  Termenele de desfăşurare a concursului 

17.  Depunerea cererilor şi propunerilor de participare la concurs se desfăşoară 

în termen de 10 zile de la data publicării anunţului. 

18.  Dosarele se examinează şi se evaluează în cel mult 10 zile.  

19.  CSŞDT examinează materialele prezentate de Comisia de concurs şi 

aprobă decizia finală cu privire la decernarea Premiului „Pârghia lui Arhimede”. 


