
                                                                                                                    

 
CONSILIUL SUPREM PENTRU 

ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE 

TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI  

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI 

 

SUPREME COUNCIL ON SCIENCE 

AND TECHNOLOGICAL 

DEVELOPMENT OF THE ACADEMY 

OF SCIENCES OF MOLDOVA  

 

 HOTĂRÎRE   
   
“ 30 ” iulie 2015  Nr. 180 

 mun. Chişinău  

 
Cu privire la raportul despre activitatea 

ştiinţifică şi inovaţională a Secţiei Ştiinţe 

Naturale şi Exacte în prima jumătate  

a anului 2015 

 

 
          În temeiul prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare nr.259-XV din 15 iulie 

2004, Acordului de parteneriat  între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 

2009-2012, Direcţiilor strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovaţii pentru anii  

2013-2020, aprobate prin Hotărârea Parlamentului nr.150 din 14 iunie 2013, eforturile 

instituţiilor de cercetare din cadrul Secţiei Ştiinţe Naturale şi Exacte a AŞM, în prima jumătate a 

anului 2015, au fost orientate spre realizarea acţiunilor prevăzute de planurile de activitate 

elaborate şi aprobate în modul corespunzător. Masurile întreprinse în perioada de raportare au 

contribuit la eficientizarea procesului de cercetare-inovare şi la sporirea responsabilităţii 

persoanelor şi instituţiilor implicate în realizarea obiectivelor schiţate. 

          

          În urma audierii raportului privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională a instituţiilor din 

cadrul Secţiei Ştiinţe Naturale şi Exacte a AŞM pentru prima jumătate a anului 2015, Consiliul 

Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă raportul privind activitatea de cercetare-inovare a instituţiilor subordonate 

Secţiei Ştiinţe Naturale şi Exacte a AŞM in prima jumătate a anului 2015, prezentat de 

academicianul Aurelian Gulea (raportul se anexează). 

 

2. Secţia Ştiinţe Naturale şi Exacte a AŞM şi instituţiile subordonate vor continua să 

întreprindă acţiunile necesare în vederea realizării obiectivelor prevăzute de planurile 

de cercetare-inovare pentru anul 2015. 

 

3. Se pune în sarcina preşedintelui AŞM, acad. Gheorghe Duca, monitorizarea în 

continuare a activităţii ştiinţifice a instituţiilor de cercetare subordonate Secţiei Ştiinţe 

Naturale şi Exacte a AŞM în vederea îndeplinirii integrale a sarcinilor trasate pentru 

anul curent. 

 

 Preşedinte, 

 academician                                                                                           Gheorghe DUCA 

 

 Secretar şţiinţific general,  

 doctor habilitat                                    Aurelia HANGANU 


