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CONSILIUL SUPREM PENTRU 
 ŞTIIN łĂ ŞI DEZVOLTARE 

TEHNOLOGIC Ă AL ACADEMIEI DE 
ŞTIIN łE A MOLDOVEI 

 

SUPREME COUNCIL ON  
SCIENCE AND TECHNOLOGICAL 

DEVELOPMENT OF THE ACADEMY  
OF SCIENCES OF MOLDOVA 

  
H O T Ă R Î R E 

 

“27” mai 2010  nr. 87 

 mun. Chişinău  
 

 
 

Cu privire asigurarea transparenŃei în procesul  
decizional în cadrul Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei  
 
Întru asigurarea transparenŃei, eficienŃei şi sporirii gradului de responsabilitate în procesul 

decizional al Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei, informării multilaterale, stimulării participării 
directe a cetăŃenilor, a asociaŃiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părŃi interesate la 
procesul decizional, în temeiul art. 9 alin. (1) şi art. 14 ale Legii privind transparenŃa în procesul 
decizional nr. 239 din 13.11.2008 şi punctelor 3, 7, 20 şi 37 din Regulamentul cu privire la 
procedurile de asigurare a transparenŃei în procesul decizional aprobat prin Hotărîrea Guvernului 
nr. 96 din 16.02.2010, Consiliul Suprem pentru ŞtiinŃă şi Dezvoltare Tehnologică  
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
1. A asigura accesul la proiectele de dispoziŃii ale Preşedintelui Academiei de ŞtiinŃe a 

Moldovei, proiectele hotărîrilor Consiliului Suprem pentru ŞtiinŃă şi Dezvoltare Tehnologică şi 
Asambleei Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei, cu cel puŃin 15 zile lucrătoare pînă la examinarea 
deciziei, prin: 

a) plasarea acestora pe pagina web oficială a Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei 
www.asm.md (responsabil dr. Svetlana Alexeeva); 

b) difuzarea lor organizaŃiilor din sfera ştiinŃei şi inovării subordonate Academiei de 
ŞtiinŃe a Moldovei, după caz, în mass-media centrală sau locală (responsabil dr. Maria Donica); 

c) punerea la dispoziŃia părŃilor interesate (la solicitare) a proiectelor de decizie şi a 
materialelor aferente acestuia (responsabil dr. Maria Donica); 

2. A asigura recepŃionarea şi sinteza recomandărilor cetăŃenilor, asociaŃiilor constituite în 
corespundere cu legea, altor părŃi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii, la 
deciziile adoptate şi alte informaŃii referitoare la procesul decizional din cadrul Academiei de 
ŞtiinŃe a Moldovei, inclusiv programele (planurile) anuale de activitate şi plasarea acestora pe 
pagina web oficială www.asm.md (responsabil dr. Anatol Spivacenco); 

3. A analiza recomandările  parvenite şi a decide asupra acceptării sau respingerii fiecărei 
recomandări în parte (responsabili – persoanele responsabile de pregătirea proiectelor de decizii). 

4. A publica pe pagina web oficială a Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei www.asm.md: 
dispoziŃiile Preşedintelui Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei, hotărîrile Consiliului Suprem pentru 
ŞtiinŃă şi Dezvoltare Tehnologică şi Asambleei Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei, alte informaŃii 
referitoare la procesul decizional din cadrul Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei, inclusiv 
programele (planurile) anuale de activitate (responsabil dr. Svetlana Alexeeva). 



5. A elabora şi adopta, prin derogare de la prevederile pct. 1-2 ale prezentei hotărîri, 
proiectele de decizii urgente în cazul situaŃiilor excepŃionale, al căror regim este stabilit de lege, 
argumentînd necesitatea adoptării urgente a deciziilor fără consultarea cetăŃenilor, asociaŃiilor 
constituite în corespundere cu legea, altor părŃi interesate, informînd publicul în termen de cel 
mult 10 zile după adoptarea deciziilor urgente, în modul prevăzut de pct.1 al prezentei hotărîri.  

6. A aplica prevederile prezentei hotărîri asupra proiectelor de acte legislative, 
proiectelor de acte normative ale Guvernului şi proiectelor de acte normative ale Academiei de 
ŞtiinŃe a Moldovei, care pot avea impact social, economic, de mediu (asupra modului de viaŃă şi 
drepturilor omului, asupra culturii, sănătăŃii şi protecŃiei sociale, asupra colectivităŃilor locale, 
serviciilor publice). 

7. A desemna coordonatorul procesului de consultare publică, responsabil pentru 
monitorizarea respectării cerinŃelor de asigurare a transparenŃei în procesul de elaborare şi 
adoptare a proiectelor de decizii şi întocmirea raportului anual privind asigurarea transparenŃei 
procesului decizional (responsabil DirecŃia politici, management şi monitorizare în sfera ştiinŃei 
şi inovării). 

8. A desemna persoane responsabile pentru elaborarea şi prezentarea trimestrială în 
DirecŃia politici, management şi monitorizare în sfera ştiinŃei şi inovării a dărilor de seamă 
privind transparenŃa în procesul decizional : 

a) proiectele hotărîrilor Consiliului Suprem pentru ŞtiinŃă şi Dezvoltare Tehnologică şi 
Asambleei Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei, deciziile adoptate şi alte informaŃii referitoare la 
procesul decizional din cadrul Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei, inclusiv programele (planurile) 
anuale de activitate - DirecŃia politici, management şi monitorizare în sfera ştiinŃei şi inovării (dr. 
Maria Donica); 

b) privind proiectele de dispoziŃii ale Preşedintelui Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei – 
DirecŃia personal şi secretariat (Ion VîrŃanu); 

c) privind proiectele de acte legislative, proiectelor de acte normative ale Guvernului şi 
proiectelor de acte normative ale Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei - DirecŃia juridică (Raileanu 
Anelea); 

9. A obliga organizaŃiile din sfera ştiinŃei şi inovării subordonate Academiei de ŞtiinŃe a 
Moldovei să asigure respectarea strictă a prevederilor legislaŃiei privind transparenŃa în procesul 
decizional  şi să adopte decizii similare întru executarea legislaŃiei în cauză. 

10. A pune în sarcina secretarului ştiinŃific general, doctor habilitat Ion GUCEAC 
controlul asupra executării prezentei hotărîri. 

 
 
Preşedinte al AŞM 
academician          Gh. DUCA 
 
Secretar ştiin Ńific  
general al AŞM  
doctor habilitat          I. GUCEAC 


