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        „Aprobat” 
Hotărîrea Consiliului Suprem 

pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică al AŞM 

nr. 205 din 25 septembrie 2014 
   

R E G U L A M E N T U L 

Secţiei de Ştiinţe Agricole a Academiei de Ştiinţe a Moldovei  
 

I. Dispoziţii generale 

 1. Regulamentul Secţiei de Ştiinţe Agricole a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (în continuare 

Regulament) reglementează misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile, drepturile şi responsabilităţile 

Secţiei de Ştiinţe Agricole. 

 

 2. Prezentul regulament este elaborat în conformitatea cu prevederile Codului cu privire la 

ştiinţă şi inovare nr.269-XV din 15 iulie 2004 cu modificările şi completările ulterioare, Statutului 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Regulamentului Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică. 

 

 3. Secţia de Ştiinţe Agricole a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (în continuare Secţia de ştiinţe) 

reprezintă o unitate ştiinţifică şi ştiinţifico – organizatorică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 

întruneşte în componenţa sa membri titulari, membri corespondenţi, membri de onoare, profesori 

cercetători/universitari, conferenţiari cercetători/universitari şi cercetători ştiinţifici, precum şi 

organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării cu statut de membri instituţionali, membri de profil şi membri 

afiliaţi ai Academiei de Ştiinţe, care activează în domeniile ştiinţelor agricole. 

 

 4. Secţia de ştiinţe se subordonează Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică.  

 

 5. Secţia de ştiinţe se călăuzeşte în activitatea sa de Constituţia Republicii Moldova, alte acte 

legislative ale Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, de hotărârile şi 

ordonanţele Guvernului, de actele normative ale Asambleei A.Ş.M (în continuare Asamblee), ale 

Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare al A.Ş.M, dispoziţiile preşedintelui Academia de 

Ştiinţe a Moldovei şi Regulamentul Secţiei de ştiinţe, aprobat de Consiliul Suprem. 

 

 6. Aparatul secţiei de ştiinţe este constituit din coordonator, secretar ştiinţific, şi după caz, un 

specialist principal. Atribuţiile lor sunt stabilite în fişele de post personale şi contractele individuale de 

muncă. 

  

II. Misiunea, atribuţiile, drepturile, responsabilităţile şi funcţiile de bază  

 ale Secţiei de ştiinţe  

7. Misiunea principală a Secţiei de ştiinţe constă în organizarea şi efectuarea cercetărilor ştiinţifice 

fundamentale şi aplicative în domeniile de profil ale Secţiei, pregătirea şi promovarea cadrelor 

ştiinţifice de înaltă calificare. 

 

8. Atribuţiile Secţiei de ştiinţe  
a) coordonează dezvoltarea cercetărilor ştiinţifice şi a tehnologiilor avansate din republică în  

domeniile ştiinţelor de profilul Secţiei, dirijează activitatea ştiinţifică, ştiinţifico-metodică 

şi ştiinţifico-organizatorică a instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării din cadrul Secţiei de 

ştiinţe; 

b) este responsabilă de nivelul de dezvoltare a ştiinţelor agricole în Republica Moldova; 

c) elaborează şi înaintează propuneri privind strategia dezvoltării sferei ştiinţei şi inovării în 

domeniile ştiinţelor de profilul Secţiei; 
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d) determină direcţiile prioritare şi strategice ale sferei de cercetare-dezvoltare în domeniile 

ştiinţelor agricole; 

e) coordonează, în comun cu Consiliile tehnico-ştiinţifice ale Ministerului Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, activitatea instituţiilor de profil şi celor afiliate, iar la solicitare, şi a 

subiectelor din sfera ştiinţei şi inovării, care nu sunt încadrate în componenţa Secţiei de 

ştiinţe şi care nu beneficiază de alocaţii de la bugetul de stat; 

f) elaborează concepţii şi programe privind dezvoltarea ştiinţei şi inovării în domeniile 

ştiinţelor agricole; 

g) contribuie, în comun cu Consiliile tehnico-ştiinţifice ale Ministerului Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, la implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice şi tehnologiilor 

avansate; 

h) organizează, în comun cu Consiliile tehnico-ştiinţifice ale Ministerului Agriculturii şi 

Industriei Alimentare efectuarea expertizei şi avizarea proiectelor şi programelor de stat 

din sfera cercetare-dezvoltare ce ţin de domeniile Secţiei de ştiinţe; 

i) participă, în comun cu Consiliile tehnico-ştiinţifice ale Ministerului Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, la organizarea concursurilor de programe de stat, proiecte din sfera 

ştiinţei şi inovării în domeniile ştiinţelor agricole, finanţate de la bugetul de stat şi 

organizează realizarea acestora; 

j) participă, în comun cu Consiliile tehnico-ştiinţifice ale Ministerului Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, la elaborarea şi avizarea proiectelor de legi şi actelor normative în 

domeniile ştiinţelor agricole; 

k) contribuie la promovarea şi afirmarea valorilor naţionale şi universale din domeniile 

ştiinţelor agricole; 

l) coordonează, în comun cu Consiliile tehnico-ştiinţifice ale Ministerului Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, realizarea politicii în sfera pregătirii cadrelor ştiinţifice de înaltă 

calificare din republică; 

m) în comun cu UASM menţine şi dezvoltă şcolile ştiinţifice; 

n) coordonează, în comun cu Consiliile tehnico-ştiinţifice ale Ministerului Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, interacţiunea sectoarelor de cercetare ştiinţifică academice, 

universitare şi de ramură; 

o) coordonează activităţile privind relaţiile internaţionale în sfera ştiinţei şi inovării de 

profilul Secţiei;  

p) înaintează propuneri referitor la distribuirea alocaţiilor bugetare instituţiilor finanţate de la 

bugetul de stat, conform direcţiilor strategice ale sferei ştiinţei şi inovării pe profilul 

Secţiei; 

q) contribuie la editarea rezultatelor ştiinţifice, revistelor şi lucrărilor ştiinţifice, precum şi la 

propagarea ştiinţelor agricole în mass-media; 

r) propune distribuirea posturilor vacante de membri ai Academiei conform specialităţilor; 

s) alege candidaţi pentru titlul de membru titular (academician), membru corespondent, 

membru de onoare şi Doctor Honoris Cauza ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei; 

t) participă la alegerea directorilor şi directorilor adjuncţi în problemele ştiinţei ai 

organizaţiilor cu statut de membri instituţionali, de profil şi afiliaţi din cadrul Secţiei; 

u) coordonează organizarea manifestărilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale; 

v) stimulează creaţia ştiinţifică prin prezentarea lucrărilor ştiinţifice la concursuri şi premii; 

w) promovează în componenţa Asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei a 13 doctori 

habilitaţi, aleşi de Adunarea doctorilor habilitaţi şi doctorilor în ştiinţe a Secţiei de ştiinţe; 

x) participă, în comun cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, la optimizarea 

infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării din cadrul Secţiei;  

y) gestionează alocaţiile financiare destinate asigurării cu echipament şi materiale 

consumabile pentru activitatea Biroului Secţiei, prezentate într-un alineat aparte în devizul 

de cheltuieli al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică.   

z) îndeplineşte şi alte activităţi, determinate de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică. 
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III. Structura Secţiei de ştiinţe    

9. Secţia de Ştiinţe Agricole include: 

a. membri titulari, membri corespondenţi, membri de onoare şi cercetători ştiinţifici; 

b. organizaţii din sfera de cercetare şi inovare - membri instituţionali, membri de profil, membri 

afiliaţi; 

c. filiale ştiinţifico-tehnologice şi de producţie cu diverse forme juridice de organizare; 

d. staţiuni ştiinţifico-practice, ştiinţifico-pedagogice şi altele; 

e. alte organizaţii auxiliare. 

 

10. Pe lângă Secţia de Ştiinţe activează societăţi ştiinţifice de profil. 

 

 

IV. Conducerea Secţiei de ştiinţe  

 11. Organul suprem al Secţiei de ştiinţe este Adunarea generală a Secţiei de ştiinţe, formată din 

membri titulari, membri corespondenţi şi 13 doctori şi doctori habilitaţi, aleşi pe o perioadă de patru ani 

(cel mult pentru două termene consecutive) de Adunarea doctorilor şi doctorilor habilitaţi a Secţiei de 

ştiinţe.  

12. Dreptul de a propune candidaturi pentru alegerea în funcţie de membru al Adunării Secţiei îl au 

Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al A.Ş.M., senatele  universităţilor, 

consiliile ştiinţifice ale instituţiilor de cercetare şi consiliile facultăţilor instituţiilor de învăţămînt 

superior, care au doctorantură şi consilii ştiinţifice specializate de susţinere a tezelor de doctorat. Pot să 

înainteze cîte o candidatură acele institute şi facultăţi, al căror personal scriptic cuprinde cel puţin 13 

doctori şi doctori habilitaţi pe specialităţile ştiinţifice de profilul Secţiei. 

 

13. Candidatul trebuie să posede titlul ştiinţific de doctor habilitat sau de doctor în ştiinţe, 

experienţă în activitatea de cercetare şi/sau inovare de cel puţin 5 ani, să efectueze şi/sau să coordoneze  

cercetări asupra unei teme ştiinţifice, aprobate în modul stabilit de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă de 

Dezvoltare Tehnologică. 

 

14. Se consideră alese candidaturile din cele incluse în lista de votare care au obţinut, în ordinea 

descrescândă, mai mult de 50% din voturile celor prezenţi la adunare. Rezultatele alegerilor se aprobă 

prin vot deschis de Adunarea doctorilor habilitaţi şi doctorilor în ştiinţe. 

 

15. Sesiunile Adunării Secţiei de Ştiinţe pot fi ordinare şi extraordinare. Sesiunile ordinare se 

convoacă după necesitate, dar nu mai rar decât o dată pe an. Sesiunile extraordinare se convoacă la 

propunerea coordonatorului Secţiei, la cererea a 2/3 din membrii Biroului Secţiei, la solicitarea a cel 

puţin ½ din numărul membrilor Adunării Secţiei sau prin Hotărârea Adunării membrilor titulari şi 

membrilor corespondenţi ai Secţiei de Ştiinţe Agricole. 

 

16. Adunarea este deliberativă, dacă la sesiunea ei participă cel puţin 2/3 din personalul scriptic al 

Adunării. Hotărârile Adunării se adoptă cu votul majorităţii din personalul scriptic al Adunării. 

 

17. Adunarea poate decide, prin majoritatea voturilor membrilor Adunării referitor la modul de 

adoptare a hotărârilor –prin vot secret sau deschis, privind problemele ce ţin de competenţa Secţiei, cu 

excepţia alegerea coordonatorului, secretarului ştiinţific şi membrilor Biroului Secţiei, precum şi 

distribuirea posturilor vacante de membri ai Academiei conform specialităţilor. 

 

18. Preşedinte al Adunării Secţiei de Ştiinţe Agricole este coordonatorul Secţiei, iar secretar – 

secretarul ştiinţific al Secţiei. 

 

19.Adunarea Generală a Secţiei de Ştiinţe:  

a) identifică direcţiile prioritare de dezvoltare a ştiinţei şi inovării în domeniile de profil ale 

Secţiei şi liniile directoare ale activităţii Secţiei de Ştiinţe şi le propune Consiliului Suprem 

pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică spre aprobare; 



 

4 

b) propune concepţii şi programe privind dezvoltarea ştiinţei şi inovării în domeniul ştiinţelor 

agricole; 

c) examinează şi aprobă rapoartele anuale privind activitatea ştiinţifică, inovaţională şi 

managerială a organizaţiilor tutelate de Secţie; 

d) propune distribuirea posturilor vacante de membri ai Academiei conform specialităţilor; 

e) alege, prin vot secret, coordonatorul Secţiei, secretarul ştiinţific  şi alţi membri ai Biroului 

Secţiei, precum şi directorii şi vicedirectorii în problemele ştiinţei ai organizaţiilor din sfera 

ştiinţei şi inovării, care activează ca membrii instituţionali. Coordonatorul Secţiei secretarul 

ştiinţific al Secţiei, componenţa nominală a Biroului Secţiei, precum şi directorii aleşi ai 

organizaţiilor care activează ca membri instituţionali se confirmă de către Consiliul Suprem 

pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică; 

f) examinează probleme ce ţin de optimizarea reţelei instituţiilor şi organizaţiilor din subordine şi 

înaintează propuneri Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică; 

g) examinează  la solicitarea a cel puţin ½ din numărul membrilor Adunării problema revocării 

înainte de termen a întregii componenţe a Biroului Secţiei sau a unor membri ai lui şi să aleagă 

în locul lor noi membri ai Biroului pentru termenul rămas până la alegerile ordinare ale 

Biroului Secţiei; 

h) adoptă hotărîrea cu privire la excluderea înainte de termen a unor membri ai Biroului prin vot 

secret al majorităţii din personalul scriptic al Adunării  care ulterior se înaintează spre aprobare 

Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică; membrii noi ai Biroului se aleg în 

conformitate cu Statutul Academiei şi prezentul Regulament;  

i) examinează şi alte probleme ce ţin de activitatea şi competenţa Secţiei de Ştiinţe. 

 

20. Organul executiv al Secţiei de Ştiinţe este Biroul Secţiei constituit din coordonatorul Secţiei 

şi secretarul ştiinţific al Secţiei din oficiu, din alţi membri aleşi prin vot secret pe o perioadă de 4 ani 

de către Adunarea Secţiei de Ştiinţe din rândurile membrilor titulari, membrilor corespondenţi, 

doctorilor habilitaţi şi doctorilor în ştiinţe din cadrul Secţiei. În funcţie de membru al Biroului se 

consideră alese candidaturile care au obţinut un număr de voturi nu mai puţin de 50 la sută plus unu 

din personalul scriptic al Adunării Secţiei de ştiinţe. 

  

21. Biroul dirijează activitatea Secţiei în perioada dintre sesiunile Adunării Secţiei de ştiinţe. 

  

22. Biroul Secţiei este în drept să adopte hotărâri dacă la şedinţă asistă majoritatea absolută (50 

la sută plus unu) a membrilor Biroului, hotărârile se adoptă prin vot deschis cu majoritatea absolută de 

voturi a membrilor Biroului prezenţi la şedinţă, cu excepţia cazurilor cînd Biroul adoptă o hotărâre 

despre votul secret. 

  

23. Biroul Secţiei de ştiinţe: 

a. convoacă Adunările Secţiei; 

b. organizează pregătirea pentru examinare la sesiunile Adunării Secţiei de ştiinţe a problemelor 

ştiinţifice şi ştiinţifico-organizatorice ce ţin de competenţa Secţiei; 

c. asigură îndeplinirea hotărârilor Adunărilor Secţiei de Ştiinţe şi a organelor ierarhic superioare; 

promovează direcţiile prioritare ale ştiinţei şi inovării în domeniile ştiinţelor agricole; 

d. examinează şi aprobă Regulamentul Secţiei de Ştiinţe cu majoritatea absolută de voturi din 

numărul personalului scriptic al acesteia. Regulamentul  intră în vigoare din data aprobării de 

Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologica; 

e. examinează şi aprobă programele de cercetare-dezvoltare, planurile şi dările de seamă anuale 

despre activitatea instituţiilor şi membrilor Academiei din cadrul Secţiei de Ştiinţe; 

f. organizează, în comun cu Comisia de expertiză a Secţiei, evaluarea programelor, proiectelor şi 

planurilor de cercetare ştiinţifică şi inovare, precum şi a rezultatelor obţinute; 

g. înaintează Consiliului Suprem pentru Ştiinţa şi Dezvoltare Tehnologică propuneri privind 

repartizarea mijloacelor financiare instituţiilor ştiinţifice din subordine; 

h. organizează funcţionarea şi coordonarea activităţii ştiinţifice şi metodice a instituţiilor 

ştiinţifice din subordine; 
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i. coordonează candidatura la funcţia de redactori-şefi şi consiliul redacţional ai revistelor 

ştiinţifice de profil; 

j. aprobă rezultatele alegerii directorilor adjuncţi, secretarilor ştiinţifici, şefilor de laboratoare 

(centre, secţii, etc.) a institutelor care activează ca membri instituţionali din cadrul Secţiei;  

k. aprobă componenţa consiliilor ştiinţifice ale instituţiilor care activează în cadrul Secţiei ; 

l. examinează în comun cu Consiliile tehnico-ştiinţifice ale Ministerului Agriculturii şi Industriei 

Alimentare şi prezintă Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică spre 

aprobare statutul, organigrama şi alte acte normative ale instituţiilor şi organizaţiilor din 

subordine; 

m. distribuie funcţiile membrilor Biroului; 

n. iniţiază, de comun acord cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, propuneri privind 

optimizarea reţelei instituţiilor de cercetări ştiinţifice din cadrul Secţiei; 

o. iniţiază propuneri cu privire la crearea Consiliilor şi Comisiilor ştiinţifice de problemă în 

domeniile ştiinţelor agricole; 

p. prezintă pentru aprobare la şedinţa Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică raportul anual despre activitatea Secţiei şi a Biroului; 

q. iniţiază şi promovează relaţiile ştiinţifice pe plan naţional şi internaţional; 

r. prezintă propuneri cu privire la eliberarea din funcţie a directorilor instituţiilor care activează 

ca membri instituţionali din cadrul Secţiei; 

s. exercită controlul asupra respectării Statutului Academiei de către instituţiile şi membrii 

Academiei din cadrul Secţiei; 

t. înaintează candidaturi în funcţia de directori interimari ai instituţiilor din cadrul Secţiei; 

u. coordonează şi efectuează controlul asupra pregătirii cadrelor ştiinţifice de înaltă calificaţie; 

v. stimulează creaţia ştiinţifică şi culturală prin prezentarea la concursuri şi premii; 

w. înaintează Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică propuneri privind 

decernarea distincţiilor de stat şi ale Academiei, precum şi premierea directorilor instituţiilor 

din cadrul Secţiei de Ştiinţe pentru rezultate distinse obţinute în activitatea ştiinţifică, 

ştiinţifico-organizatorică, de pregătire a cadrelor ştiinţifice şi de implementare a rezultatelor 

obţinute; 

x. coordonează, în comun cu Consiliile tehnico-ştiinţifice ale Ministerului Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, activitatea de implementare şi propagare a rezultatelor cercetărilor 

ştiinţifice; 

y. exercită şi alte activităţi. 

 

24. Coordonatorul Secţiei de ştiinţe  

a) organizează şi dirijează activitatea Secţiei de Ştiinţe şi a Biroului, coordonează şi     

monitorizează activitatea ştiinţifică şi ştiinţifico-organizatorică a instituţiilor din subordine, 

gestionează şi alte sfere de activitate determinate de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi 

Dezvoltare Tehnologică; 

b) reprezintă Secţia de Ştiinţe în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice, cu agenţi 

economici, cu organizaţii ştiinţifice internaţionale şi cu alte organizaţii; 

c) anual prezintă CSŞDT  raportul Secţiei de Ş5iinţe despre activitatea ştiinţifică şi organizatorică 

a instituţiilor, membrilor titulari şi a membrilor corespondenţi din cadrul Secţiei;  

d) prezidează Adunarea Secţiei, Adunarea membrilor titulari şi membrilor corespondenţi din 

cadrul Secţiei, Adunarea doctorilor habilitaţi şi doctorilor în ştiinţe a Secţiei şi şedinţele 

Biroului Secţiei; 

e) avizează demersurile directorilor instituţiilor din subordine privind acordarea concediilor 

anuale. 

 

25. Coordonatorul Secţiei de Ştiinţe poartă răspundere de activitatea Biroului în faţa Adunării 

Secţiei, Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică şi a Preşedintelui Academiei de 

Ştiinţe. 

         26. Academicianul-coordonator (coordonatorul) se subordonează secretarului ştiinţific general. 
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27. Secretarul ştiinţific al Secţiei de ştiinţe: 

a) este ales la propunerea preşedintelui Academiei de Ştiinţe, de Adunarea Secţiei prin vot secret 

din rândurile membrilor titulari, membrilor corespondenţi, doctorilor şi doctorilor habilitaţi în 

ştiinţe din cadrul Secţiei şi aprobat de către Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică pe o perioadă de 4 ani (dar cel mult pentru două termene consecutive); candidatul 

se consideră ales în condiţiile obţinerii nu mai puţin de 50 la sută plus unu voturi din numărul 

celor prezenţi la Adunare cu drept de vot deliberativ; 

b) contribuie la dirijarea şi coordonarea operativă a activităţii Secţiei în conformitate cu Hotărârile 

Biroului, exercită şi alte funcţii stabilite de coordonatorul Secţiei; 

c) coordonează activitatea vicedirectorilor pe probleme ştiinţifice şi secretarilor ştiinţifici ai 

organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării  din cadrul Secţiei; 

d) asigură pregătirea materialelor pentru şedinţele Biroului, Adunarea Secţiei, Adunarea 

membrilor titulari şi membrilor corespondenţi din cadrul Secţiei, Adunarea doctorilor habilitaţi 

şi doctorilor în ştiinţe a Secţiei de ştiinţe; 

e) exercită funcţiile coordonatorului Subsecţiei de Ştiinţe în lipsa acestuia; 

f) este secretarul Adunării Secţiei de ştiinţe, Adunării membrilor titulari şi membrilor 

corespondenţi ai Secţiei, Adunării doctorilor habilitaţi şi doctorilor în ştiinţe a Secţiei. 

g) este responsabil de organizarea şi asigurarea lucrărilor de secretariat ale Biroului Secţiei de 

ştiinţe. 

 

28. Adunarea membrilor titulari şi membrilor corespondenţi a Secţiei de ştiinţe: 

a) este constituită din membrii titulari şi membrii corespondenţi ai Secţiei de ştiinţe, care 

activează în Republica Moldova; 

b) se convoacă la propunerea coordonatorului Secţiei de ştiinţe, după necesitate; 

c) alege, în modul stabilit, candidaturi pentru titlul de membru titular, membru corespondent şi 

membru de onoare ai Academiei de Ştiinţe şi le înaintează Adunării generale a membrilor 

titulari şi membrilor corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe; 

d) este deliberativă, dacă la sesiunile ei participă cel puţin 2/3 din membrii titulari şi membrii 

corespondenţi ai acesteia, care activează în Republica Moldova, iar hotărârile ei se adopta cu 

votul a 2/3 din personalul cu drept de vot deliberativ prezent la Adunare, dar nu mai puţin de 

50 la sută plus unu din personalul scriptic al membrilor titulari şi membrilor corespondenţi ai 

Secţiei de ştiinţe; 

e) examinează la propunerea coordonatorului şi a Biroului Secţiei şi alte probleme, inclusiv 

ştiinţifice şi ştiinţifico-organizatorice, ce ţin de activitatea Secţiei de ştiinţe.  

 

 29. Adunarea doctorilor şi doctorilor habilitaţi a Secţiei de ştiinţe:  

1) este constituită din toţi doctorii şi doctorii habilitaţi, antrenaţi în procesul de cercetare-dezvoltare inovare 

şi transfer tehnologic al organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării ce ţin de profilul secţiei de ştiinţe;  

2) este convocată la propunerea Consiliului Suprem, a coordonatorului secţiei de ştiinţe sau la cererea 

majorităţii membrilor Adunării generale a secţiei de ştiinţe, după necesitate;  

3) alege reprezentanţi în Adunarea generală a secţiei de ştiinţe;  

4) este prezidată de coordonatorul secţiei de ştiinţe;  

5) este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi peste 50% din numărul reprezentanţilor organizaţiilor din 

sfera ştiinţei şi inovării. 

 

V. Alegerea directorului:  

a). organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării – membru instituţional  

30. Directorul organizaţiei de drept public-membru instituţional al Academiei de Ştiinţe este ales 

de Adunarea Secţiei de Ştiinţe prin vot secret. 

 

31. Hotărârea despre organizarea alegerilor pentru suplinirea postului de director al organizaţiei 

de drept public din sfera ştiinţei şi inovării este luată de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică, la propunerea Biroului Secţiei de Ştiinţe. Concursul pentru ocuparea postului de director 
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se anunţă în presa republicană cu cel puţin o lună înainte de alegeri, specificându-se termenul şi 

condiţiile concursului. 

 

32. Dreptul de a înainta candidaturi la postul de director al organizaţiei de drept public îl au 

Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, Biroul Secţiei de Ştiinţe, consiliul ştiinţific 

al organizaţiei, membrii titulari şi membrii corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe de profilul ştiinţific 

al instituţiei. 

 

33. Propunerile despre înaintarea candidaturilor sunt prezentate la Secţia de Ştiinţe. Sunt admişi 

la alegeri numai candidaţii care şi-au exprimat în scris acordul de a participa la concurs. 

 

34. Candidatul depune la Direcţia generală personal şi secretariat a A.Ş.M. următoarele 

documente: 

a. scrisoare de recomandare autorizată de organizaţia care îl înaintează sau de organizaţia în care 

activează cu lucrul de bază persoana care l-a recomandat; 

b. curriculum - vitae; 

c. fişa personală de evidenţă a cadrelor;  

d. copia documentelor despre studii superioare, gradul ştiinţific şi titlul ştiinţifico-didactic; 

e. lista lucrărilor ştiinţifice, ştiinţifico-didactice şi a brevetelor; 

f. programul de activitate; 

g. două fotografii color.  

 

35. Direcţia generală personal şi secretariat transmite dosarele candidaţilor la Biroul Secţiei de 

Ştiinţe în termen de 5 zile după expirarea perioadei de depunere a documentelor. Biroul Secţiei 

transmite spre examinare organizaţiei de drept public din sfera ştiinţei şi inovării lista candidaturilor 

înregistrate cu cel puţin 10 zile înainte de data alegerilor. 

 

36. Adunarea Secţiei de ştiinţe examinează programul de activitate al fiecărui candidat la postul 

de director, precum şi rezultatele votării  în organizaţia respectivă. 

 

37. Alegerea directorului organizaţiei de drept public din sfera ştiinţei şi inovării - membru 

instituţional al Academiei are loc prin vot secret la Adunarea Secţiei de Ştiinţe în prezenţa a cel puţin 

2/3 din personalul scriptic al Adunării. Fiecare membru al Adunării Secţiei votează numai pentru un 

singur candidat. Se consideră ales candidatul care a obţinut nu mai puţin de 50 la sută plus unu din 

voturile personalului scriptic prezent la Adunarea Secţiei. 

 

38. În cazul când nici unul din candidaţi n-a obţinut numărul necesar de voturi în primul tur de 

scrutin, al doilea şi, în caz de necesitate, al treilea tur de scrutin se organizează numai în prezenţa a 

două candidaturi care au obţinut cel mai mare număr de voturi.  

 

39. Dacă în rezultatul votării directorul n-a fost ales, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi 

Dezvoltare Tehnologică, în coordonare cu Biroul Secţiei de Ştiinţe, numeşte în organizaţia de drept 

public din sfera ştiinţei şi inovării - membru instituţional al Academiei de Ştiinţe un director interimar 

pe o perioadă până la un an, după care se anunţă un nou concurs.  

40. Directorul nou ales este confirmat de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică, şi încheie cu preşedintele Academiei de Ştiinţe un contract managerial şi de administrare 

a patrimoniului organizaţiei.  

 

b). organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării – de profil 

 

41. Directorul organizaţiei de drept public de profil este ales prin vot secret de Comisiile de 

Concurs a Ministerelor de profil în componenţa cărora sunt incluşi membri ai Biroului Secţiei de 

ştiinţe a AŞM. 
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42. Dacă în rezultatul votării director nu a fost ales, Ministerul, în coordonare cu Academia de 

Ştiinţe a Moldovei, numeşte în organizaţia de drept public din sfera ştiinţei şi inovării de profil un 

director interimar pe o perioadă de până la un an, după care se anunţă un nou concurs. 

 

43. Directorul organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării – membru de profil al Academiei de 

Ştiinţe a Moldovei este numit în funcţie de către fondator, după coordonarea candidaturii cu Academia 

de Ştiinţe a Moldovei.  

 

VI. Dispoziţii finale 

 44. Prezentul Regulament poate fi modificat şi/sau completat la propunerea Biroului Secţiei, a 

unei treimi din numărul total al membrilor Adunării Secţiei sau a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi 

Dezvoltare Tehnologică. 

Modificarea şi/sau completarea se face în modul stabilit pentru aprobarea Regulamentului.  


