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 HOTĂRÎRE   

   
„  17 ” decembrie 2014           Nr. 284  

 mun. Chişinău  

 
Cu privire la anunţarea concursului  

pentru decernarea premiilor Academiei  

de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2014 

 

 În temeiul art. 86. lit. r) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova 

nr. 259-XV din 15.07.2004, pct. 93, subpct. 13) al Statutului Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 

pct. 3  şi 4 din Regulamentul cu privire la decernarea premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 

aprobat prin Hotărârea CSŞDT nr.184 din 27.09.2012, modificat prin Hotărârea CSŞDT nr. 116 

din 02.06.2014, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de 

Ştiinţe a Moldovei  H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se anunţă concursul pentru decernarea premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

2. Se aprobă domeniile ştiinţifice pentru care se decernează premiile AŞM pentru anul 

2014 conform anexei nr. 1. 

3. Se aprobă mărimea premiilor băneşti, după cum urmează: 

1) „Savantul Anului” - un premiu în mărime de  50000 de lei; 

2) „Tânărul  Savant al Anului” - un premiu în mărime de  20000 de lei; 

3) „Pentru realizări ştiinţifice valoroase ale savanţilor” - şase premii a câte 20000 de 

lei fiecare; 

4) „Pentru realizări ştiinţifice valoroase ale tinerilor savanţi” - şase premii a câte 

10000 de lei fiecare; 

5) „Pentru realizări ştiinţifice valoroase ale savanţilor din diasporă „Paul Goma” - un 

premiu în mărime de 30000 de lei. 

4. Se aprobă calendarul activităţilor de organizare şi desfăşurare a concursului pentru 

decernarea premiilor AŞM conform anexei nr. 2. 

5. Premiile nominalizate în pct. 3 al prezentei hotărâri se acordă din Fondul de rezervă al 

AŞM. 

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data anunţării concursului. 

7. Controlul asupra executării prezentei hotărâri îi revine dnei doctor habilitat Aurelia 

Hanganu, secretar ştiinţific general interimar al AŞM. 

 

Preşedinte, 

academician                                                             Gheorghe DUCA 

Secretar știinţific  

general interimar,                                        

doctor habilitat       Aurelia HANGANU 


