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

 Secţiei Ştiinţe Sociale şi Economice a Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 

 

I. Dispoziţii generale 

1. Regulamentul Secţiei Ştiinţe Sociale şi Economice, elaborat în baza Codului 

cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004, cu 

modificările şi completările ulterioare, Statutului Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi 

a Regulamentului Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, 

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

Secţiei Ştiinţe Sociale şi Economice a Academiei de Ştiinţe a Moldovei.  

  2. Secţia Ştiinţe Sociale şi Economice  (în continuare Secţia) 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 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Regulamentul Secţiei de Ştiinţe, aprobat de 

Consiliul Suprem. 

3. Secţia este responsabilă de organizarea condiţiilor pentru dezvoltarea 

adecvată a cercetărilor în domeniile de profil în organizaţiile Secţiei, de coordonarea 

cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicative, precum şi a activităţilor de 

cooperare ştiinţifică pe plan naţional şi internaţional în domeniile respective ale 

ştiinţei (ştiinţe economice, drept, sociologie, ştiinţe politice, relaţii internaţionale, 

ştiinţele comunicării, psihologie, ştiinţe ale educaţiei, ştiinţe militare, ştiinţe 

administrative), de îndrumarea ştiinţifico-metodică şi ştiinţifico-organizatorică a 

organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării din cadrul Secţiei. 

4. Secţia, reprezentând o unitate ştiinţifico-organizatorică a Academiei de 

Ştiinţe a Moldovei, se subordonează Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică al Academiei de Ştiinţe (în continuare Consiliul Suprem) şi prezintă 

anual darea de seamă despre activitatea sa Adunării generale a Secţiei, Asambleei 

AŞM şi Consiliului Suprem. 

5. Secţia întruneşte în componenţa sa membri titulari, membri corespondenţi, 

membri de onoare, cercetători ştiinţifici, precum şi organizaţii din sfera ştiinţei şi 

inovării cu statut de membru instituţional, membru de profil şi membru afiliat al 

Academiei de Ştiinţe care activează în domeniul ştiinţelor de profilul Secţiei. 
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II. Funcţiile, atribuţiile şi direcţiile principale  

de activitate  ale Secţiei  

6. Funcţiile de bază ale Secţiei rezidă în organizarea cercetărilor ştiinţifice 

fundamentale şi aplicative în domeniul ştiinţelor sociale şi economice ce contribuie la 

dezvoltarea ştiinţei, culturii, societăţii şi economiei naţionale; coordonarea 

cercetărilor ştiinţifice în domeniile respective ale ştiinţei, propuse spre realizare în 

cadrul organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării cu statut de membru instituţional, 

membru de profil şi de membru afiliat al Academiei de Ştiinţe de  profilul Secţiei; 

promovarea cooperării ştiinţifice internaţionale şi integrării în spaţiul european de 

cercetare ştiinţifică; pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare în domeniile de 

profil ale Secţiei. 

7. În baza Statutului Academiei de Ştiinţe, principalele direcţii ale activităţii 

Secţiei de Ştiinţe sunt: 

a) elaborarea şi promovarea concepţiilor şi strategiilor privind dezvoltarea 

domeniilor ştiinţifice de profilul Secţiei;  

b) participarea la elaborarea politicilor în sfera ştiinţei şi inovării în domeniile de 

profil ale Secţiei; 

c) prognozarea direcţiilor dezvoltării sferei ştiinţei şi inovării; determinarea 

direcţiilor prioritare şi a priorităţilor strategice ale sferei ştiinţei şi inovării în 

domeniile ştiinţifice de profilul Secţiei; 

d) organizarea elaborării programelor de stat, programelor ştiinţifice academice 

şi interinstituţionale, precum şi identificarea modalităţilor şi mecanismelor de 

executare a acestora; 

e) organizarea concursurilor de proiecte în domeniile ştiinţelor de profilul 

Secţiei, finanţate din bugetul de stat; 

f) promovarea politicii de dezvoltare a potenţialului intelectual şi ştiinţific uman 

din organizaţiile din cadrul Secţiei;  

h) promovarea activităţilor ce ţin de realizarea politicii de integrare europeană în 

domeniul ştiinţei şi de cooperare ştiinţifică internaţională; valorizarea relaţiilor cu 

diaspora ştiinţifică; 

i) asigurarea interacţiunii între sectoarele academic şi universitar ale sferei 

ştiinţei şi inovării de profilul Secţiei; 

j) coordonarea ştiinţifico-metodică a activităţii instituţiilor din sfera ştiinţei şi 

inovării încadrate în aria ştiinţelor sociale şi economice. 

8. În scopul asigurării realizării funcţiilor de bază şi direcţiilor principale de 

activitate, Secţia de Ştiinţe: 

a) coordonează desfăşurarea şi dezvoltarea cercetărilor în sferele ştiinţifice de 

profil, dirijează activitatea ştiinţifică, ştiinţifico-metodică şi ştiinţifico-organizatorică 

a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării din cadrul Secţiei; 

b) participă la determinarea priorităţilor strategice ale cercetărilor ştiinţifice, 

elaborarea tematicii pentru programele şi proiectele de cercetare-dezvoltare de 

profilul Secţiei; 

c)  organizează, în comun cu Consiliul consultativ de expertiză, evaluarea şi 

avizarea proiectelor şi programelor de stat din sfera ştiinţei şi inovării ce ţin de 

domeniile de profil ale Secţiei; 
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      d)  focalizează eforturile oamenilor de ştiinţă la aprofundarea cercetărilor 

ştiinţifice a problematicii investigate şi asigură mobilizarea personalului ştiinţific 

antrenat în realizarea adecvată a proiectelor instituţionale în desfăşurare;  

e) supraveghează sporirea impactului social al activităţii ştiinţifice prin 

concentrarea eforturilor colaboratorilor asupra cercetării aspectelor actuale ale 

proceselor social-politice şi economice, căutarea şi oferirea răspunsurilor pertinente 

la probleme care frământă societatea;  

f) contribuie la asigurarea unei diseminări ample a rezultatelor cercetărilor 

efectuate, în vederea creşterii vizibilităţii activităţii ştiinţifice şi sporirii gradului de 

conştientizare de către populaţie a importanţei abordării ştiinţifice a realităţilor social-

politice şi economice; 

g) contribuie la eficientizarea implementării realizărilor ştiinţifice obţinute, 

activizarea identificării surselor de cofinanţare pentru realizarea cercetărilor, 

valorificarea oportunităţilor în ceea ce  priveşte atragerea surselor externe și 

sponsorizarea activităţii ştiinţifice; 

h) promovează formarea şi consolidarea colectivelor provizorii, 

interdisciplinare, mixte, cu scopul realizării mai eficiente a cercetărilor; 

i) coordonează realizarea politicii în sfera pregătirii cadrelor ştiinţifice de înaltă 

calificare pe profilul Secţiei, precum şi acţiunile privind dezvoltarea şcolilor 

ştiinţifice; consolidarea conlucrării cu instituţiile de învăţământ superior; 

k) coordonează relaţiile de colaborare şi cooperare ştiinţifică pe plan naţional şi 

internaţional în domeniul ştiinţific de profilul Secţiei; promovează extinderea 

participării la manifestările ştiinţifice internaţionale, inclusiv cele desfăşurate 

tradiţional de instituţiile pe profilul Secţiei  

l) participă la organizarea concursurilor de programe de stat, proiecte din sfera 

ştiinţei şi inovării pe profilul Secţiei finanţate de la bugetul de stat şi monitorizează 

realizarea acestora; 

m) promovează extinderea conlucrării cu structurile decizionale, consolidarea 

colaborării cu organele administraţiei publice centrale şi locale în vederea creşterii 

eficienţei procesului decizional şi legislativ; participa la elaborarea şi avizarea 

proiectelor de legi şi acte normative privind politica ştiinţifică, socială şi economică a 

ţării; 

n) contribuie la promovarea rezultatelor ştiinţifice, la propagarea ştiinţei prin 

editarea revistelor şi lucrărilor ştiinţifice; susţine organizarea manifestărilor ştiinţifice 

naţionale şi internaţionale; 

o) stimulează creaţia ştiinţifică şi culturală prin prezentarea lucrărilor ştiinţifice 

la concursuri şi premii; 

 

III. Structura Secţiei  

9. Secţia de Ştiinţe include: 

a) membri titulari, membri corespondenţi, membri de onoare şi cercetători 

ştiinţifici; 

b) organizaţii din sfera ştiinţei  inovare - membri instituţionali, membri de profil, 

membri afiliaţi; 
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c) organizaţii auxiliare şi alte structuri de susţinere şi promovare a cercetărilor 

ştiinţifice. Pe lângă Secţie pot să activeze societăţi ştiinţifice de profil. 

 

IV. Conducerea Secţiei 

10. Organul suprem al Secţiei este Adunarea Generală a Secţiei, formată din 

membri titulari, membri corespondenţi, 13 doctori habilitaţi şi doctori în ştiinţe. 

Ultimii sunt aleşi, prin vot secret, pe o perioadă de 4 ani (cel mult pentru două 

termene consecutive) de Adunarea doctorilor habilitaţi şi doctorilor în ştiinţe a 

Secţiei.  

11. Sesiunile Adunării Generale a Secţiei pot fi ordinare şi extraordinare. 

Sesiunile ordinare se convoacă după necesitate, dar nu mai rar de două ori pe an. 

Sesiunile extraordinare se convoacă la propunerea academicianului coordonator al 

Secţiei, la cererea cel puţin a 50 % din membrii Biroului Secţiei, la solicitarea a cel 

puţin ½ din numărul membrilor Adunării Generale a Secţiei sau prin hotărârea 

Adunării membrilor titulari şi membrilor corespondenţi ai Secţiei.  

12. Adunarea Generală a Secţiei este deliberativă dacă la sesiunea ei participă 

cel puţin 2/3 din personalul scriptic al Adunării. Hotărârile Adunării se adoptă prin 

vot deschis cu votul majorităţii din personalul scriptic al Adunării, după caz - 

hotărârile se adoptă prin vot secret cu majoritatea simplă de voturi. 

13. Preşedinte al Adunării Generale a Secţiei este academicianul coordonator al 

Secţiei, iar secretar – secretarul ştiinţific al Secţiei. 

14. Adunarea Generală a Secţiei: 

a) examinează şi aprobă darea de seamă privind activitatea Secţiei; 

b) determină direcţiile prioritare de dezvoltare a ştiinţei şi inovării, priorităţile 

strategice ale cercetărilor ştiinţifice de profil, precum şi direcţiile principale de 

activitate a Secţiei şi le propune Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică spre aprobare; 

c) propune concepţii şi programe privind dezvoltarea ştiinţei şi inovării în 

domeniile de profil; 

d) examinează şi aprobă rezultatele activităţii ştiinţifice şi ştiinţifico-

organizatorice a membrilor Academiei de Ştiinţe şi a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi 

inovării de profilul Secţiei; 

e) propune distribuirea posturilor vacante de membru titular şi membru 

corespondent ai Academiei conform specialităţilor; 

f) alege, prin vot secret, academicianul coordonator, secretarul ştiinţific şi Biroul 

Secţiei, directorii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării - membrilor instituţionali;  

g) examinează chestiuni ce ţin de crearea, desfiinţarea şi reorganizarea 

organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării din subordine şi înaintează propuneri 

Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică; 

h) examinează, la solicitarea a cel puţin ½ din numărul membrilor Adunării 

Generale a Secţiei, problema revocării înainte  de termen a întregii componenţe a 

Biroului Secţiei sau a unor membri ai lui şi alege, în modul stabilit, în locul lor noi 

membri ai Biroului pentru termenul rămas până la alegerile ordinare ale Biroului 

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

Ştiinţe. 

15. Organul executiv al Adunării Secţiei este Biroul Secţiei constituit din 

academicianul coordonator şi secretarul ştiinţific ai Secţiei din oficiu, din alţi 5 

membri aleşi prin vot secret pe o perioadă de 4 ani de către Adunarea Generală a  

Secţiei din rândurile membrilor titulari, membrilor corespondenţi, doctorilor habilitaţi 

şi doctorilor în ştiinţe din cadrul Secţiei.  

16. Biroul dirijează activitatea Secţiei în perioada dintre sesiunile Adunării 

Secţiei.  

17. Biroul Secţiei este în drept să adopte hotărâri dacă la şedinţă asistă 

majoritatea (50 la sută plus unu) a membrilor Biroului, hotărârile se adoptă prin vot 

deschis cu majoritatea voturilor, după caz Biroul poate adopta hotărârea despre votul 

secret.  

18. Biroul Secţiei: 

a) convoacă Adunările Generale ale Secţiei; 

b) organizează pregătirea pentru examinare la sesiunile Adunării Generale a 

Secţiei a problemelor ştiinţifice şi ştiinţifico-organizatorice ce ţin de competenţa 

Secţiei; 

c) examinează mersul îndeplinirii hotărârilor Adunării Generale a Secţiei şi ale 

organelor ierarhic superioare şi a controlului executării lor de către organizaţiile din 

sfera ştiinţei şi inovării din subordine; 

d) promovează direcţiile prioritare ale ştiinţei şi inovării ce ţin de profilul Secţiei 

de Ştiinţe; 

e) examinează şi aprobă programele de cercetare-dezvoltare, planurile şi dările 

de seamă anuale/multianuale despre activitatea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi 

inovării şi a membrilor Academiei din cadrul Secţiei; 

f) organizează, în comun cu Consiliul consultativ de expertiză, 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 organizaţiilor din sfera ştiinţei şi 

inovării din subordine; 

h) organizează funcţionarea şi coordonarea activităţii organizaţiilor din sfera 

ştiinţei şi inovării din subordine; 

i) aprobă la propunerea consiliilor ştiinţifice ale instituţiilor de cercetare în 

funcţie redactorii-şefi şi membrii consiliilor redacţionale ale revistelor ştiinţifice de 

profil; 

j) aprobă rezultatele alegerii directorilor adjuncţi, secretarilor ştiinţifici, şefilor 

de secţie (sector), precum şi componenţa consiliilor ştiinţifice ale organizaţiilor din 

sfera ştiinţei şi inovării – membrilor instituţionali din subordine;  

k) examinează şi prezintă Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică spre aprobare statutul, structura şi alte acte normative ale organizaţiilor 

din sfera ştiinţei şi inovării din subordine;  

l) iniţiază propuneri privind crearea şi lichidarea organizaţiilor din sfera ştiinţei 

şi inovării de profil, unităţilor  ştiinţifice auxiliare, structurilor tehnologice şi 
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inovaţionale, consiliilor şi/sau comisiilor ştiinţifice de problemă în domeniile de 

profil, precum şi a comisiilor de expertiză pe domenii; 

m) recomandă şi aprobă candidaturi ale cercetătorilor cu performanţe în 

cercetare ştiinţifică pentru menţiuni şi distincţii;  

n) examinează rezultatele evaluării activităţii şi acreditării organizaţiilor din 

sfera ştiinţei şi inovării din subordine; 

o) monitorizează activitatea de pregătire a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare; 

 p) prezintă Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică datele 

despre rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică, inovaţională, managerială a 

Secţiei şi a Biroului; 

r) exercită şi alte activităţi. 

19.  Academicianul coordonator al Secţiei: 

a) este conducător al Secţiei şi al Biroului Secţiei. Academicianul coordonator al 

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

Adunarea Generală a Secţiei din rândurile membrilor titulari, membrilor 

corespondenţi sau a doctorilor habilitaţi din cadrul Secţiei. Se consideră ales 

candidatul care a obţinut un număr de voturi nu mai puţin de 50 la sută plus unu din 

numărul celor prezenţi la Adunarea Generală a Secţiei.  

b) organizează şi dirijează activitatea Secţiei şi a Biroului, coordonează şi 

monitorizează activitatea ştiinţifică şi ştiinţifico-organizatorică a organizaţiilor din 

sfera ştiinţei şi inovării de profilul Secţiei; 

c) reprezintă Secţia în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice, cu  

organizaţiile ştiinţifice naţionale şi internaţionale de profilul Secţiei; 

d) prezintă anual Asambleei AŞM, Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi 

Dezvoltare Tehnologică raportul Secţiei de Ştiinţe despre activitatea ştiinţifică şi 

organizatorică a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, a membrilor titulari şi a 

membrilor corespondenţi din cadrul Secţiei; 

e) prezidează Adunarea Secţiei, Adunarea doctorilor habilitaţi şi doctorilor în 

ştiinţe a Secţiei şi şedinţele Biroului Secţiei; 

20. Revocarea din funcţie a academicianului coordonator al Secţiei se iniţiază la 

propunerea a cel puţin 50 la sută din membrii Adunării Secţiei.  

21. Secretarul ştiinţific al Secţiei: 

a) Secretarul ştiinţific al Secţiei de Ştiinţe este ales prin vot secret, la propunerea 

preşedintelui Academiei de Ştiinţe, de Adunarea Secţiei din rândurile membrilor 

Secţiei şi este confirmat 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 cu drept de vot deliberativ la Adunarea Generală a 

Secţiei; 

b) secretarul ştiinţific al Secţiei contribuie la dirijarea şi coordonarea operativă a 

activităţii Secţiei în conformitate cu hotărârile Adunării şi ale Biroului, exercită şi alte 

atribuţii stabilite de academicianul coordonator al Secţiei; 

c) participă la coordonarea activităţii conducerii organizaţiilor din sfera ştiinţei 

şi inovării din cadrul Secţiei; 
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d) asigură pregătirea materialelor pentru şedinţele Biroului, Adunarea Generală 

Secţiei, Adunarea membrilor titulari şi membrilor corespondenţi ai Secţiei, Adunarea 

doctorilor habilitaţi şi doctorilor în ştiinţe ai Secţiei de Ştiinţe; 

e) exercită funcţiile academicianului coordonator al Secţiei în lipsa acestuia; 

f) este responsabil de organizarea şi asigurarea lucrărilor de secretariat ale 

Biroului Secţiei. 

22. Adunarea membrilor titulari şi membrilor corespondenţi ai Secţiei: 

a) este constituită din membrii titulari şi membrii corespondenţi ai Secţiei; 

b) se convoacă la propunerea academicianului coordonator al Secţiei, după 

necesitate; 

c) este deliberativă dacă la sesiunile ei participă cel puţin 2/3 din membrii 

titulari şi membrii corespondenţi ai acesteia, iar hotărârile ei se adopta cu votul a 

majorităţii simple a  personalului scriptic prezent la adunare. Lista personalului 

scriptic al Adunării membrilor titulari şi membrilor corespondenţi ai Secţiei se 

identifică şi se aprobă de Biroul secţiei. Personalul scriptic include toţi membrii 

Adunării Generale a Secţiei cu excepţia celor care din motive obiective (starea 

sănătăţii, deplasare peste hotare, domiciliere în alt stat ş.a.), nu pot participa la 

Adunarea Generală a Secţiei; 

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

corespondent al Academiei de Ştiinţe şi le înaintează Adunării Generale a membrilor 

titulari şi membrilor corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe; 

e) examinează, la propunerea academicianului coordonator şi a Biroului Secţiei, 

şi alte probleme, inclusiv ştiinţifice şi ştiinţifico-organizatorice, ce ţin de activitatea 

Secţiei.  

23. Adunarea doctorilor habilitaţi şi doctorilor în ştiinţe a Secţiei:  

a) este constituită din doctorii şi doctorii habilitaţi din Republica Moldova 

antrenaţi nemijlocit în activităţi de cercetare-dezvoltare ale organizaţiilor din sfera 

ştiinţei şi inovării ce ţin de profilul  Secţiei;  

b) se convoacă la propunerea Consiliului Suprem, Academicianului coordonator 

al Secţiei sau la cererea majorităţii membrilor Adunării Generale a Secţiei, după 

necesitate şi este deliberativă dacă la ea sunt prezenţi peste 50% din numărul 

reprezentanţilor organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării pe profilul Secţiei; 

c) alege, prin vot secret şi în modul stabilit, reprezentanţii săi în componenţa  

Asambleei A.Ş.M. şi Adunării Generale a Secţiei; 

d) examinează direcţiile prioritare de dezvoltare a ştiinţei şi inovării de profil şi 

liniile directoare ale activităţii Secţiei de Ştiinţe. 

e) este prezidată de coordonatorul secţiei de ştiinţe.  

 

V. Dispoziţii finale 

24. Regulamentul Secţiei de Ştiinţe Sociale şi Economice este examinat şi 

aprobat de Biroul Secţiei cu majoritatea de voturi şi intră în vigoare din data aprobării 

de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică. 

25. Regulamentul poate fi modificat şi/sau completat de Adunarea Secţiei, la 

propunerea Biroului Secţiei, a unei treimi din numărul total al membrilor Adunării 

Secţiei sau a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică. 
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26. Propunerile se fac cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii Adunării 

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

Regulamentului. 
  

 

 

 

 

 


