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  APROBAT  

prin Hotărîrea CSŞDT al AȘM  

        nr. 270 din 17.12.2015 

 

R E G U L A M E N T 

cu privire la decernarea premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 

Capitolul I 

Dispoziţii generale 

 1. În conformitate cu art. 74. lit. k), art. 86. lit. r), art. 154. lit. d) din Codul cu privire la 

ştiinţă şi inovare, pct. 5. lit. k) şi pct. 26 din Regulamentul privind finanţarea activităţilor în sfera 

ştiinţei şi inovării, Anexa nr. 2 la Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a 

Moldovei, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 809 din 29.10.2015, şi în scopul aprecierii şi 

stimulării activităţii oamenilor de ştiinţă Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (în continuare – CSŞDT) instituie premiile 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei (în continuare – premiile AŞM). 

 2. Activitățile ce ţin de organizarea, desfăşurarea şi totalizarea rezultatelor concursului 

pentru decernarea premiilor AŞM este efectuată de către CSŞDT în conformitate cu prevederile 

prezentului Regulament. 

3. Prin hotărîrea CSŞDT, din luna decembrie a anului în curs, se anunţă concursul pentru 

decernarea premiilor AŞM și se aprobă suma destinată premiilor. Mijloacele financiare necesare 

premierii se alocă din bugetul AŞM şi din alte surse în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

4. După aprobarea hotărîrii CSŞDT cu privire la demararea concursului pentru decernarea 

premiilor AŞM pe pagina web http://asm.md/ şi opţional în Revista Akademos sau în alte surse 

media se publică următoarea informaţie: 

 a) hotărîrea CSŞDT privind anunţarea concursului; 

 b) calendarul concursului, în care vor fi menţionate principalele acţiuni ce urmează a fi 

întreprinse şi termenii de realizare a acestora. 

 5. Prin hotărîrea CSŞDT cu privire la concursul pentru decernarea premiilor AŞM se 

stabilesc nominalizările, domeniile ştiinţifice şi numărul premiilor, care pot fi schimbate anual, 

către data anunțării concursului: 

a) Premiul „Savantul Anului”; 

b)  Premiul „Tînărul Savant al Anului”; 

și premiile nominale: 

c) în domeniul biologie „Boris Melnic”(în anul cu cifră finală impară); 

d) în domeniul inginerie „Dumitru Ghițu” (în anul cu cifră finală impară); 

e) în domeniul agicultură „Ilie Untilă” (în anul cu cifră finală impară); 

f) în domeniul limbă și literatură „Grigore Vieru”(în anul cu cifră finală impară); 

g) în domeniul social și economic „Paul Bran” (în  anul cu cifră finală impară); 

h) în domeniul medicină clinică „Constantin Țîbîrnă” (în anul cu cifră finală impară); 

i) Premiul pentru realizări științifice valoroase ale savanților din diasporă „Paul Goma” 

(în anul cu cifră finală impară); 

j) în domeniul drept, științele politice, științe ale educației „Constantin Stere” (în anul cu 

cifră finală pară); 

k) în domeniul chimie „Nicolae Gărbălău” (în anul cu cifră finală pară); 

l) în domeniul arte „Maria Bieșu” (în anul cu cifră finală pară);  

m) în domeniul fizică „Andrei Andrieș” (în anul cu cifră finală pară); 

n) în domeniul matematică  și informatică  „Vladimir Andrunachevici” (în anul cu cifră 

finală pară); 

o) în domeniul biomedicină „Vasile Anestiade” (în anul cu cifră finală pară). 

 6. Premiile AŞM se acordă pentru realizările ştiinţifice din ultimii doi ani. 

 7. Expertiza în cadrul concursului pentru decernarea premiilor AŞM este organizată de 

către Instituţia Publică Consiliul Consultativ de Expertiză (în continuare – CCE). 

 8. Tuturor premianţilor li se conferă titlul de Laureat al premiului AŞM, se înmînează 

diploma de laureat şi un premiu bănesc. 

http://asm.md/
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Capitolul II 

Condiţii de participare 

  9. Pentru participare la concursul de decernare a premiilor AŞM candidaţii depun cereri 

conform modelului din anexa nr. 1 la prezentul Regulament. Candidații care au obținut în 

perioada de referință premii din bugetul de stat sau municipal nu pot participa cu aceleași 

rezultate științifice la prezentul concurs. 

 10. Secţiile de Ştiinţe ale AŞM, consiliile ştiinţifice ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi 

inovării, senatele instituţiilor de învăţămînt superior şi asociaţiile obşteşti din sfera ştiinţei, 

inovării și artei sunt în drept să recomande un singur candidat pentru participare la concursul de 

decernare a premiilor AŞM pentru fiecare nominalizare. 

            11. La concurs, de asemenea, pot participa persoane și din proprie inițiativă având 

recomandarea a doi membri titulari ai AȘM.  

            .  La concurs nu se admite de a participa 2 ani consecutiv la aceeași nominalizare, în 

cazul în care a fost premiat în ediția precedentă.  

 12. La nominalizarea Savantul Anului și Tînărul savant al anului prioritate se acordă 

realizărilor valoroase ce au contribuit esenţial la dezvoltarea ştiinţei fundamentale şi aplicative, 

care au impact asupra dezvoltării Republicii Moldova prin contribuţia la soluţionarea 

problemelor ce ţin de necesităţile curente ale societăţii. 

            13. La nominalizarea Savantul Anului pot participa candidaţii care:  

            1) au realizat (obţinut) în perioada de referinţă cel puţin: 

 a) o monografie, un manual sau alte cărţi (individuale sau colective) sau  

 b) 3 articole în reviste cotate ISI, din care minim un articol să fie semnat ca autor ori prim 

autor sau 

 c) 8 articole ştiinţifice în alte reviste înregistrate în baze de date internaţionale sau în 

registrul naţional al revistelor ştiinţifice de profil de tip A, B şi C, din care 3 articole să fie 

semnate ca autor ori prim autor sau 

 2) au realizat (obţinut) în perioada de referinţă: 

 a) brevete acordate/ eliberate în ţară sau peste hotare, sau 

 b) produse, echipamente, instalaţii, materiale noi, dispozitive, soiuri de plante 

implementate, hărţi, placarde publicate confirmate prin acte şi documente ce indică locul, 

volumul şi efectul economic. 

          14. La nominalizarea Tînărul savant al anului pot candida persoane care nu au 

împlinit vârsta de 36 de ani și care: 

 1) au publicat în perioada de referinţă cel puţin: 

 a) o monografie, un manual sau alte cărţi (individuale sau colective) sau  

 b) un articol în revistă cotată ISI sau 

 c) 5 articole ştiinţifice în alte reviste înregistrate în baze de date internaţionale sau în 

Registrul naţional al revistelor ştiinţifice de profil de tip A, B şi C, din care un articol să fie 

semnat ca autor ori prim autor sau 

 2) au realizat (obţinut) în perioada de referinţă: 

 a) brevete acordate/ eliberate în ţară sau peste hotare sau 

 b) produse, echipamente, instalaţii, materiale noi, dispozitive, soiuri de plante, hărţi, 

placarde publicate confirmate prin acte şi documente ce indică locul, volumul şi efectul 

economic. 

            15. La nominalizarea Premiul pentru realizări ştiinţifice valoroase ale savanţilor din 

diasporă „Paul Goma” pot participa oameni de ştiinţă, literatură şi artă din diasporă, 

originari din Republica Moldova, dar domiciliaţi în străinătate și care au publicat în ultimii 2 ani: 

 a) o monografie, un manual sau alte cărţi (individuale sau colective) sau  

 b) 3 articole în reviste cotate ISI, din care minim un articol să fie semnat ca autor ori prim 

autor sau 

 c) 8 articole ştiinţifice în alte reviste înregistrate în baze de date internaţionale sau în 

registrul naţional al revistelor ştiinţifice de profil de tip A, B şi C, din care 3 articole să fie 

semnate ca autor ori prim autor. 

           2) au realizat (obţinut) în perioada de referinţă: 
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           a) brevete acordate/ eliberate în ţară sau peste hotare sau 

           b) produse, echipamente, instalaţii, materiale noi, dispozitive, soiuri de plante, hărţi, 

placarde publicate confirmate prin acte şi documente ce indică locul, volumul şi efectul 

economic. 

 

 16. La nominalizările pe domenii ştiinţifice pot participa candidaţii care au realizat 

(obţinut) în perioada de referinţă în domeniul nominalizat cel puţin: 

a) o monografie, un manual sau alte cărţi (individuale sau colective) sau 

b) 1 articol în reviste cotate ISI, sau 

c) 8 articole ştiinţifice în alte reviste înregistrate în baze de date internaţionale sau în 

registrul naţional al revistelor ştiinţifice de profil de tip A, B, din care 3 articole să fie 

monoautor. 

            2) au realizat (obţinut) în perioada de referinţă: 

 a) brevete acordate/ eliberate în ţară sau peste hotare sau 

 b) produse, echipamente, instalaţii, materiale noi, dispozitive, soiuri de plante, hărţi, 

placarde publicate confirmate prin acte şi documente ce indică locul, volumul şi efectul 

economic. 

 

           17. Activitatea sau rezultatele obținute în legătură cu ocuparea unui post de conducere 

urmare căruia este implementată o bază electronică, elaborate documente de politici, strategii, 

rapoarte, informații, analize nu pot fi calificate ca realizări științifice personale ci ale instituției în 

cadrul căreia a fost obținut produsul. 

 18. Candidaţii poartă răspundere pentru veridicitatea informaţiei prezentate. În cazul 

depistării informaţiei false dosarul de participare va fi respins de către Comisia de evaluare a 

dosarelor. 

 

 

Capitolul III 

Prezentarea lucrărilor 

 19. Un candidat poate fi recomandat şi depune dosarul doar la unul dintre premiile AŞM 

indicate la pct. 5 din prezentul Regulament. 

 20. La cererea de participare (Anexa nr.1) se anexează: 

 a) curriculum-vitae; 

 b) rezumatul rezultatelor ştiinţifice individuale şi colective cu referire la originalitatea şi 

aportul adus la dezvoltarea ştiinţei şi/sau a elaborărilor tehnico-ştiinţifice, cu referire la avantajul 

şi importanţa lor pentru economia naţională, volumul şi locul implementării (maxim 2 pagini); 

 c) extrasul din procesul verbal al şedinţei organizaţiei menţionate în pct. 10 al prezentului 

Regulament la care a fost înaintat candidatul; 

 d) fişa de autoevaluare în care sunt indicate realizările şi punctajul divizat la numărul de 

coautori, în corespundere cu Anexa nr.2 a prezentului Regulament; 

 e) lista lucrărilor publicate în ultimii 2 ani, confirmată prin semnătura secretarului 

ştiinţific al organizaţiei şi validată prin aplicarea ştampilei; 

 f) originalul monografiilor, manualelor, lucrărilor ştiinţifice menţionate în dosarul de 

participare şi copiile celorlalte lucrări înaintate la concurs; 

 g) după caz, documentele care confirmă elaborările de materiale noi, dispozitive, 

tehnologii şi tehnici moderne, crearea soiurilor şi hibrizilor de culturi agricole, rase de animale şi 

păsări, crearea de tulpini de microorganisme, semnificaţia altor rezultate obţinute şi eficienţa lor, 

copii ale brevetelor acordate/eliberate în ţară sau peste hotare; 

 h) după caz, documentele care confirmă valoarea lucrărilor ştiinţifice şi eficacitatea 

implementării în ţară şi/sau peste hotare şi/sau volumul de vînzări pe parcursul anului precedent 

în ţară şi/sau peste hotare; 

 j) declaraţia pe proprie răspundere a candidatului că lucrarea/lucrările prezentate la 

concurs sunt rezultatul creaţiei ştiinţifice proprii, în caz contrar asumîndu-şi suportarea 

consecinţelor eventuale conform deontologiei profesionale şi legislaţiei în vigoare; 

 k) copia buletinului de identitate al candidatului. 
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            21. O realizare științifică poate fi prezentată doar la un singur indicator de evaluare a 

rezultatelor activității științifice. 

 22. Candidaţii pot prezenta şi alte documente sau materiale care confirmă valoarea 

rezultatelor obţinute în original, confirmate de entitatea eminentă. 

            23. Nu se includ în lista realizărilor monografiile, lucrările științifice/de artă de valoare, 

editarea cărora a fost finanțată în cadrul concursului pentru editarea monografiilor, lucrărilor 

științifice/de artă de valoare, organizat de AȘM. 

 24. Materialele ce se referă la activitatea candidatului se prezintă în două exemplare: pe 

suport de hîrtie şi pe suport electronic (se anexează DVD-ul sau CD-ul cu informația completă 

asemănător dosarului pe suport de hârtie). 

 25. Materialele prezentate la concurs nu se restituie candidatului, cu excepţia celor 

prezentate în original (monografii, manuale, culegeri de studii, reviste etc.) şi se păstrează în 

arhiva CSŞDT. 

 26. Dosarele de participare care nu corespund cerinţelor prezentului Regulament nu se 

înregistrează. 

 27. Cererile de participare se înregistrează pe parcursul a treizeci de zile din data 

anunţării concursului pentru decernarea Premiilor AŞM. 

 

Capitolul IV 

Procedura de evaluare a dosarelor  
 28. Printr-o dispoziţie a preşedintelui AŞM pentru fiecare concurs se creează o Comisie 

de evaluare a dosarelor dintr-un număr impar de persoane, din componenţa căreia pot face parte 

membri titulari şi membri corespondenţi, reprezentanţi ai Secţiilor de Ştiinţe, Consiliului sindical 

al AŞM. 

 29. CSŞDT desemnează o persoană din cadrul Direcţiei politici în sfera ştiinţei şi inovării 

în funcţie de secretar al Comisiei de evaluare a dosarelor pentru asistenţă tehnică. 

 30. Şedinţele Comisiei de evaluare a dosarelor sunt deliberative, dacă la acestea participă 

2/3 din membrii acesteia. 

 31. Membrii Comisiei de evaluare a dosarelor nu au dreptul să participe la concurs. 

 32. Secretarul Comisiei de evaluare a dosarelor recepţionează şi înregistrează dosarele de 

participare pînă la data indicată în punctul 27 al prezentului Regulament şi eliberează 

candidatului un înscris confirmativ în acest sens cu indicarea numărului şi datei de înregistrare. 

 33. După data indicată în punctul 27 al prezentului Regulament Comisia de evaluare a 

dosarelor se întruneşte în şedinţe pentru a examina corectitudinea dosarelor înregistrate şi 

corespunderea acestora condiţiilor de participare conform prezentului Regulament, în termen de 

o săptămînă. 

 34. Admiterea sau neadmiterea dosarelor de participare se decide prin votul majorităţii 

simple a membrilor prezenţi ai Comisiei de evaluare a dosarelor şi este consemnată în procesul-

verbal al şedinţei. 

 35. Dosarele de participare ce corespund condiţiilor de participare sunt înaintate CCE în 

termen de pînă la două săptămîni de la data indicată în punctul 27 al prezentului Regulament, cu 

consemnarea acestui fapt în scrisoare la care se anexează lista dosarelor înaintate. 

            36. Actele confirmative sunt recunoscute dacă conțin semne distinctive (ex: Pentru 

monografii, manuale, alte cărți: CZU, ISBN, descrierea Camerei Naționale a Cărții, mențiunea 

privind recomandarea Consiliului Științific/Senat; articole științifice (dacă nu este prezentat 

originalul): copia copertei și cuprinsul revistei, copia casetei tehnice, copia articolului; brevete/ 

produse intelectuale: copia certificatului, extras din buletinul oficial al statului emitent; alte acte 

emise de persoane juridice: antet, număr de înregistrare, semnătura conducătorului, ștampila). 

 37. CCE evaluează dosarele de participare în conformitate cu Regulamentul cu privire la 

organizarea şi efectuarea expertizei în sfera ştiinţei şi inovării, anexat la Acordul de parteneriat 

între Guvern şi AŞM, precum și în corespundere cu indicatorii de performanţă recomandaţi 

pentru evaluarea rezultatelor cercetării ştiinţifice pe domenii şi cu punctajul corespunzător, 

conform Anexei prezentului Regulament.  

 38. Neprezentarea actelor confirmative privind rezultatele științifice obținute permite 

CCE să nu ia în calcul rezultatele declarate de candidat. 
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 39. Directorul CCE transmite Comisiei de evaluare a dosarelor rezultatele expertizei nu 

mai tîrziu de o lună din ziua recepţionării dosarelor spre evaluare. 

 40. Comisia de evaluare a dosarelor face publice rezultatele expertizei în ziua primirii 

acestora (de la CCE) prin publicarea lor pe pagina web http://asm.md/ (numele şi punctajul total 

acumulat de candidat).  

 41. Participanții pot depune contestație cu referință la încălcările de procedură în formă 

scrisă, în adresa Comisiei de evaluare a dosarelor pe parcurusl a trei zile lucrătoare, începând cu 

ziua în care rezultatele au fost făcute publice. Concluziile expertului nu se supun contestațiilor, 

reevaluarea dosarului expertizat nu se admite. Recepționarea cererilor de contestare este 

efectuată de către secretarul Comisiei de evaluare. Contestațiile din partea altor subiecți nu 

constituie obiect de examinare. 

 42. Soluţionarea cererilor de contestare a rezultatelor expertizei se efectuează pe 

parcursul a cinci zile lucrătoare similar procedurii iniţiale de recepţionare şi examinare a 

dosarelor de participare, dar de către Comisia de evaluare. 

 43. După expirarea termenului de contestare şi soluţionare a cererilor de contestare, 

Comisia de evaluare a dosarelor, în baza rezultatelor expertizei, propune CSŞDT în baza votului 

secret cîte două candidaturi pentru fiecare nominalizare din punctul 5 al prezentului Regulament. 

 44. CSŞDT examinează propunerile Comisiei de evaluare a dosarelor, alege în baza 

votului secret laureaţii premiilor AŞM în conformitate cu nominalizările la care aceştia au 

candidat. 

45. După adoptarea hotărîrii CSŞDT cu privire la decernarea premiilor AŞM pe pagina 

web http://asm.md/ şi opţional în Revista Akademos sau în alte surse media se publică 

următoarea informaţie: 

 a) lista candidaţilor care au înaintat dosare de participare; 

 b) lista candidaţilor care au fost admişi pentru participare; 

 d) copia hotărîrii CSŞDT cu privire la decernarea premiilor AŞM. 

46. Gala festivă pentru decernarea premiilor AŞM este organizată la Sesiunea Asambleei 

AȘM. 

 

Capitolul V 

Dispoziţii finale şi tranzitorii 

 47. Prezentul Regulament poate fi modificat, completat sau abrogat numai prin hotărîrea 

CSŞDT.

http://asm.md/
http://asm.md/
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Anexa nr. 1 

 

Cerere de participare la concursul pentru decernarea premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 

Nume:  Denumirea instituţiei/întreprinderii: 

Prenume: 

Funcţia: Localitatea: 

Tel. Adresa: 

Fax. 

E-mail: Cod poştal: 

  

 Solicit participarea la Concursul pentru decernarea premiilor Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei la nominalizarea ________________________________________________ 

domeniul de ştiinţe _____________________________________. 

Punctajul obţinut în urma autoevaluării este de ____ puncte (conform Anexei prezentului 

Regulament). 

 

Anexez următoarele materiale: 

- curriculum vitae; 

- rezumatul rezultatelor ştiinţifice individuale şi colective din perioada de referință; 

- extrasul din procesul verbal al şedinţei în cadrul căreia a fost înaintat candidatul sau 

recomandarea din partea unui membru titular sau a unui membru corespondent al AŞM; 

- fişa de autoevaluare; 

- lista lucrărilor publicate în perioada de referință, confirmată prin semnătura secretarului 

ştiinţific al organizaţiei şi validată prin aplicarea ştampilei; 

- cărţile depuse la dosarul de participare (se prezintă lista) sau copiile celorlalte lucrări (se 

prezintă lista); 

- documentele şi alte materiale care confirmă semnificaţia lucrării/lucrărilor ştiinţifice prezentate 

spre examinare; 

- documentele care confirmă valoarea lucrărilor ştiinţifice şi eficacitatea implementării în ţară 

şi/sau peste hotare şi/sau volumul de vînzări pe parcursul anului precedent (anilor precedenţi)  în 

ţară şi/sau peste hotare; 

- declaraţie pe proprie răspundere a participantului la concurs că lucrarea/lucrările prezentate 

spre examinare sunt rezultatul creaţiei ştiinţifice proprii, în caz contrar asumîndu-şi suportarea 

consecinţelor eventuale conform deontologiei profesionale şi legislaţiei în vigoare; 

- copia buletinului de identitate; 

- total  ___  file. 

 

Prin prezenta confirm legalitatea şi corectitudinea datelor cuprinse în prezenta cerere. 

 

 Data:___________                                                     Semnătura______________ 


