
 

PREZIDIUL 

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE 

A MOLDOVEI 

 

 

PRESIDIUM OF THE 

ACADEMY OF SCIENCES 

OF MOLDOVA 

   

 

  
HOTĂRÂRE 

  

  

  

 

 4  iunie 2019                                        Nr.  69 

  mun. Chişinău     

 

Cu privire la aprobarea Planului calendaristic                   

al evenimentelor preconizate   

de Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2019 

 
 

În scopul promovării ştiinţei și în temeiul art. 72, lit. h al Codului cu privire la știință și 

inovare al Republicii Moldova (nr. 259 din 15 iulie 2004), cu modificările și completările ulterioare, 

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei HOTĂRĂŞTE: 

 

1) Se aprobă Planul calendaristic al evenimentelor preconizate de AŞM pentru a fi 

desfăşurate în anul 2019 (conform anexei). 

2) Secţia management academic şi relaţii externe, de comun acord cu Secţiile de ştiinţe ale 

AŞM, sunt responsabile pentru perfectarea în termen a documentelor necesare şi 

dispoziţiilor, conform prezentei hotărâri. 

3) Secția finanțe, buget și analiză economică a AŞM va efectua verificarea şi monitorizarea 

devizului de cheltuieli pentru evenimentele încadrate în fiecare compartiment de 

manifestări, conform prezentei hotărâri. 

4) Secția logistică a AŞM va asigura organizarea procedurii de achiziție a serviciilor și 

mărfurilor necesare pentru organizarea evenimentului.  

5) Controlul asupra prezentei hotărâri revine doamnei doctor habilitat Liliana Condraticova, 

secretar științific general al AŞM. 

 

 

Președinte,  

academician                                                                                                  Ion TIGHINEANU  

 

Secretar știinţific general,                                         

doctor habilitat                               Liliana CONDRATICOVA  
 



 

Planul calendaristic  

al evenimentelor preconizate de AŞM pentru a fi desfăşurate în anul 2019 

Anexa 1 

Nr. Eveniment 

(expoziţii, lecturi academice, mese rotunde etc.) 

Perioada  Responsabil  

I Evenimente 

dedicate Zilei 

Academiei de 

Ştiinţe a 

Moldovei:  

 

1) Ziua Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei (expoziţie de artă plastică 

Emil Childescu şi Tudor Zbârnea, 

prelegere T. Zbârnea „Muzeul Naţional 

de Artă al Moldovei – provocări şi 

perspective în context naţional şi 

internaţional”, şedinţa festivă dedicată 

Zilei AŞM (12 iunie 2019); 

2) Conferința națională cu 

participare internațională „Știința în 

Nordul Republicii Moldova: realizări, 

probleme, perspective” (ediția a treia), 

Filiala Nord AŞM (21-22 iunie 2019); 

3) Lecturi academice, susţinute de 

membrul corespondent Ion Dediu 

Reflecții privind semnarea și 

realizarea Convenției de mediu la nivel 

național (24 iunie 2019); 

3) Lecturi academice Fizica 

semiconductorilor şi energetica 

fotovoltaică, susţinute de 

academicianul Alexei Simaşchevici 

(27 iunie 2019); 

Iunie 2019 Dr. hab. Liliana 

Condraticova 

Secţia MARE 

Secţiile de 

ştiinţe ale AŞM 

 

II Evenimente 

dedicate 

implicării 

ştiinţei în 

educaţie, 

cultură, 

societate şi 

patrimoniu 

 Iulie – 

octombrie 

2019 

Dr. hab. Liliana 

Condraticova 

Secţia MARE 

Secţiile de 

ştiinţe ale AŞM 

 

III Evenimente 

dedicate Zilei 

Mondiale 

pentru ştiinţă 

şi Pace 

 Noiembrie – 

decembrie 

2019 

Dr. hab. Liliana 

Condraticova 

Secţia MARE 

Secţiile de 

ştiinţe ale AŞM 

 


