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Cu privire la activitatea de cercetare în instituţiile 

Secţiei Ştiinţe Umanistice şi Arte a AŞM în prima 

jumătate a anului 2015 

 

Conform Codului cu privire la ştiinţă şi inovare nr.259-XV din 15 iulie 2004, Acordul de 

parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2014, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.731 din 08 septembrie 2014, direcţiile strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi 

inovării pentru anii 2013-2020, aprobate prin Hotărîrea Parlamentului nr.150 din 14 iunie 2013, 

eforturile instituţiilor de cercetare din cadrul Secţiei Ştiinţe Umanistice şi Arte a AŞM în prima 

jumătate a anului 2015 au fost concentrate în vederea realizării acţiunilor prevăzute în planurile de 

activitate, elaborate şi aprobate în consecinţă. Măsurile întreprinse în perioada de timp menţionată 

au contribuit la eficientizarea procesului de cercetare în general, a managementului instituţiilor de 

cercetare, în particular, la sporirea responsabilităţii persoanelor şi instituţiilor implicate în realizarea 

planurilor de activitate şi a obiectivelor schiţate. 

În temeiul acestora, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei 

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

 

1. Se aprobă raportul privind activitatea Secţiei Ştiinţe Umanistice şi Arte a AŞM în 

prima jumătate a anului 2015, prezentat de dna dr. Natalia Procop, secretar ştiinţific 

al Secţiei. 

2. Secţia Ştiinţe Umanistice şi Arte, precum şi instituţiile  subordonate vor continua să 

întreprindă acţiunile necesare în vederea realizării în măsură deplină a activităţilor 

prevăzute de planurile de cercetare ştiinţifică pentru anul 2015.  

3. Se pune în sarcina vicepreşedintelui AŞM, mem. cor. Ion GUCEAC, monitorizarea în 

continuare a activităţii ştiinţifice a instituţiilor de cercetare din cadrul Secţiei Ştiinţe 

Umanistice şi Arte în vederea îndeplinirii integrale a sarcinilor trasate pentru anul 

curent. 

 

 

 

Preşedinte, 

academician                                                                  Gheorghe DUCA 
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