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Cu privire la Planul de ac iuni pentru
preg tirea Sesiunii Asambleei ASM
consacrat  activit ii Academiei în anul
2008

Consiliul Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic  al Academiei de tiin e a
Moldovei HOT TE:

1. Conduc torii organiza iilor din sfera tiin ei i inov rii, în termen de pîn  la 01
decembrie 2008, s  examineze la edin ele consiliilor tiin ifice rapoartele subdiviziunilor
subordonate privind realizarea proiectelor incluse în Lista programelor/proiectelor din sfera
tiin ei i inov rii pe anul 2008, inclusiv raportul despre activitatea financiara, asigurînd

transparen a i participarea larg  a cercet torilor titulari ai organiza iei.
2. Membrii titulari i membrii coresponden i ai Academiei de tiin e a Moldovei s

prezinte, pîn  la 15 decembrie 2008, la birourile Sec iilor de tiin e rapoartele de activitate în
anul 2008, conform anexei A.

3. Academicienii coordonatori ai Sec iilor de tiin e ale A M:
3.1. S  prezinte, pîn  la 10 noiembrie 2008, la Consiliul Suprem pentru tiin i

Dezvoltare Tehnologic  al A. .M.( Direc ia politici, management i monitorizare în sfera
tiin ei i inov rii):

- orarul edin elor consiliilor tiin ifice ale organiza iilor subordonate consacrate
audierii rapoartelor privind activitatea tiin ific i inova ional  în anul 2008 a
subdiviziunilor organiza iei;

- data convoc rii Adun rii sec iei de tiin e, consacrat  audierii rapoartelor privind
activitatea tiin ific i inova ional în anul 2008 a organiza iilor subordonate ce
se vor desf ura în perioada 08-15 decembrie 2008.

3.2. S  examineze, în termen de pîn  la 20 decembrie 2008 la edin ele birourilor
sec iilor de tiin e rapoartele anuale ale membrilor academiei ai sec iei.

3.3. S  examineze la Adun rile sec iilor de tiin e (cu participarea membrilor Consiliului
Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic i a savan ilor de la organiza iile tiin ifice,
institu iile de înv mînt superior) rapoartele de activitate a organiza iilor din sfera tiin ei i
inov rii în anul 2008 privind:
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- rezultatele cercet rilor fundamentale i aplicative;
- activitatea de inovare i transfer tehnologic;
- activitatea de preg tire a cadrelor tiin ifice;
- activitatea interna ional ;
- activitatea editorial ;
- asigurarea bazei tehnico-materiale i înzestrarea cu utilaj tiin ific a organiza iei

din sfera tiin ei i inov rii.
- raportul despre activitatea financiara
3.4. S  prezinte, pîn  la 24 decembrie 2008, la Consiliul Suprem pentru tiin i

Dezvoltare Tehnologic  al A. .M. (Direc ia politici, management i monitorizare în sfera
tiin ei i inov rii):

- decizia sec iei de tiin e privind aprecierea activit ii organiza iilor din sfera tiin ei i
inov rii subordonate, precum i a eficien ei privind utilizarea resurselor financiare
alocate din bugetul de stat în anul 2008;

- în comun cu conducerea organiza iilor din sfera tiin ei i inov rii rapoartele privind
activitatea tiin ific i inova ional  a organiza iilor din sfera tiin ei i inov rii în
anul 2008, varianta electronic i scris , în conformitate cu anexa 1 a Hot rîrii
CS DT.  al  A M.  nr. din 06 noiembrie 2008, înso ite de informa ia sintetizat
privind rezultatele tiin ifice fundamentale i aplicate ob inute în anul de referin  pe
direc ii strategice (volumul informa iei nu va dep i 1 pagin /organiza ie);

- raportul despre activitatea sec iei de tiin e în anul 2007 i propuneri privind
îmbun irea activit ii tiin ifice i tiin ifico-organizatorice .

3.5 S  prezinte pîn  la 15 ianuarie 2009, materiale informative ce s  cuprind  cele mai
importante rezultate ale cercet rilor tiin ifice fundamentale i aplicate, elabor ri, lucr ri
tiin ifice (volumul informa iei nu trebuie s  dep easc  1 pagin /sec ie, textul s  fie prezentat

în Word, 12 pt., Times New Roman) înso ite de ilustra ii.
4. S  se examineze, în perioada 01-05 decembrie 2008 la edin ele CS DT rapoartele

conduc torilor de programe de stat privind activitatea în anul 2008.
5. Conduc torii programelor de stat pîn  la 17 decembrie 2007 s  prezinte la Consiliul

Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic  al A M (Direc ia management în sfera tiin ei
i inov rii) rapoarte privind activitatea tiin ific i inova ional în cadrul programelor de stat

(în scris i varianta electronic ) conform anexelor P1, P2, E1.
6. S  se examineze, în termen de pîn  la 27 decembrie 2007 la edin a CS DT

rapoartele privind activitatea tiin ific i inova ional  a sec iilor de tiin e în anul 2008.
7. Agen ia de inovare i transfer tehnologic, Centrul de instruire universitar ,

postuniversitar i perfec ionare, Consiliul consultativ de expertiz , Biblioteca tiin ific
Central , Uzina Experimental  „ASELTEX”, Întreprinderea Experimental  „IZOMER”,
Întreprinderea Editorial - Poligrafic  " tiin a", Tipografia A. .M., s  prezinte pîn  la 24
decembrie 2008 la Consiliul Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic  (Direc ia



3

management în sfera tiin ei i inov rii) rapoartele de activitate în anul 2008 (în scris i varianta
electronic ).

8. Direc ia politici, management i monitorizare în sfera tiin ei i inov rii, Direc ia
integrare european i cooperare interna ional , Direc ia personal i secretariat, Direc ia finan e
i contabilitate, Direc ia juridic , Direc ia logistic  ale aparatului administrativ a C.S. .D.T. al

A. .M., în termen de pîn  la 15 ianuarie 2009 vor face bilan ul rapoartelor prezentate de c tre
organiza iile din sfera tiin ei i inov rii i a activit ii proprii pe parcursul anului de referin .

9. Direc ia politici, management i monitorizare în sfera tiin ei i inov rii în termen de
pîn  la 30 ianuarie 2009 va perfecta i va prezenta pentru aprobare CS DT al A M. proiectul
Raportului privind activitatea tiin ific i inova ional  a Academiei de tiin e în anul 2008.

10. Controlul privind realizarea prezentei Hot rîrii se pune în sarcina secretarului
tiin ific general al A. .M., academicianul  B. Gaina.

Pre edinte al A. .M. Gh. DUCA
academician

Secretar tiin ific
general al A. .M.
academician B. GAINA
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Anexa A

S T R U C T U R A
raportului de activitate în anul 2008 pentru membrii titulari i membrii coresponden i ai A M

1. Titlul, numele i prenumele
2. Activitatea tiin ific

Conduc tor al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, proiectelor independente
(institu ionale, granturi, de transfer tehnologic, interna ionale)

Rezultatele tiin ifice principale
Num rul de publica ii tiin ifice total:
inclusiv
Articole în reviste interna ionale
Articole în reviste locale
Monografii
Manuale
Dic ionare
Participarea la foruri tiin ifice
Activitatea inova ional
Num rul de cereri prezentate
Num rul de hot rîri pozitive ob inute
Num rul de brevete ob inute
Num rul de brevete implementate
Denumirea seminarelor tiin ifice organizate

3. Rezultatele tiin ifice ob inute în anul de referin  ( pân  la 100 cuvinte)

4. Activitatea didactic
Num rul cursurilor inute
Num rul total de persoane la care a i fost conduc tor
tiin ific al tezei de doctorat

Num rul persoanelor la care a i fost conduc tor tiin ific
i care au sus inut teza

Num rul manualelor, materialelor didactice editate

5. Activitatea managerial

6. Informa ii generale
Premii, titluri etc.

7. Alte activit i

Semn tura
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Anexa P1

FI A PROGRAMULUI DE STAT_____________________________________

I. Denumirea programului de stat

II. Denumirea direc iei strategice

III. Termenul execut rii

IV. Volumul finan rii, mii lei

V. Conduc torul programului
Numele, prenumele, titluri tiin ifice i onorifice

VI. Consiliul tiin ific al programului
Numele, prenumele, titluri tiin ifice i onorifice a  membrilor consiliului

VII. Denumirea proiectelor, conduc torii proiectelor i  institu iile  de cercetare unde se
realizeaz  proiectele din cadrul programelor de stat

VIII. Scopul major al programului (pân  la 100 de cuvinte)

IX. Rezultatele tiin ifice  ob inute în raport cu obiectivelor programului de stat (1 pag.)

X. Propuneri i recomand ri pentru ob inerea rezultatelor tiin ifice performante în cadrul
programului (pân  la 100 de cuvinte)

XI. Propuneri i recomand ri pentru implementare (pân  la 100 de cuvinte)

XII. Beneficiarul (ministere, institu ii de stat sau private, întreprinderi, etc.)

Conduc torul programului de stat ________________________
(semn tura)
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Anexa P2

Indicatorii de activitate în cadrul Programului de Stat ___________________________________________
în anul 2008

Total

Inclusiv pe proiecteNum rul proiectelor

1 2 3 4 5
Sumele alocate, mii lei

% aloca iilor pentru cercet ri fundamentale

% aloca iilor pentru cercet ri aplicate

Suma finan elor, alocate pentru deplas ri

Suma finan elor, alocate pentru echipament

Executori, total

Membri ai A. .M.

Cercet tori tiin ifici

Doctori .habilita i

Doctori

Cercet tori tiin ifici pân  la 35 ani

Doctoranzi

Num rul publica iilor

Articole în reviste recenzate, total

Na ionale/interna ionale

Articole în reviste tiin ifice cu factor de
impact mai mari decît  0.2
Monografii

Brevete

Hot râri de acordare a brevetelor

Certificate de drept de autor

Produse, tehnologii noi

Implement ri

Num rul de articole în reviste recenzate,
raportat la unitate de cercet tor tiin ific
Aloca ii pentru echipament, raportate la
aloca iile totale de bani (%)
Cofinan area raportat  la aloca iile din buget
(%)

Conduc torul programului de stat ________________________
(semn tura)
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Anexa E1
Imagine

I. Denumirea elabor rii

II. Denumirea i codul proiectului în cadrul c ruia a fost realizat  elaborarea

III. Organiza ia-executor
Denumirea organiza iei
Localitate
Telefon / Fax
E-mail / Pagina WEB

IV. Autorii elabor rii
Numele, prenumele, titluri tiin ifice i onorifice, telefon, e-mail

V. Descrierea elabor rii (pîn  la 150 cuvinte)

VI. Tipul elabor rii:
Se eviden iaz  tipul elabor rii:
Inova ie / optimizare (îmbun irea unui produs sau a unei idei existente).

VII. Caracteristici tehnice i economice, încerc ri experimentale
Caracteristicile tehnice. Sinecostul produsului. Compara i sinecostul cu pre urile produselor de pe pia .
A fost deja efectuat  exploatarea experimental  a elabor rii? Descrie i rezultatele.

VIII. Stadiul de preg tire pentru implementare
Se eviden iaz  stadiul de preg tire pentru implementare:
Crearea obiectului de inovare. Fabricarea mostrelor de laborator Încerc ri de laborator. Experien ele de
teren. Transmiterea la Comisia de Stat pentru Încercarea Soiurilor de Plante.Elaborarea documentelor
necesare. Preg tirea pentru transfer tehnologic. Preg tirea pentru implementare. Volumul implement rii

IX. Domeniul de implementare

X. Posibilit ile de realizare pe pia a autohton i mondial
Descrie i posibilitatea de implementare a rezultatelor tiin ifice pe pia a local . Care este volumul
pie ei na ionale?

XI. Beneficiar (pentru elabor ri finan ate din surse extrabugetare)

XII. Avantaje (în compara ie cu produsele analoage existente), efectul economic i social
preconizat sau real.


