
       Anexa 2 
la hotărîrea CSŞDT al AŞM          
nr. 6 din 17 ianuarie 2011 

 
PLANUL 

calendaristic privind problemele ce urmează a fi examinate în cadrul şedinŃelor 
Consiliului Suprem pentru Ştiin Ńă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM pentru anul 2011 

 
Nr. 
d/o 

 
Denumirea problemei Raportor 

Responsabil de 
pregătire 

Termen de 
realizare 

1 2 3 4 5 

   01.                                                                                 Ianuarie  

1.1. Cu privire la Structura-cadru şi Schema-tip 
ale unităŃilor şi subdiviziunilor instituŃiilor 
şi organizaŃiilor de drept public din sfera 
ştiinŃei şi inovării 

Academicienii 
coordonatori ai 
SecŃiilor de ştiinŃe 

DirecŃia politică 
economică şi 

finanŃe, DirecŃia 
juridică 

Ianuarie 
(ultima zi 
de joi a 
lunii) 

1.2. Cu privire la transmiterea unor bunuri 
materiale la balanŃa contabilă a Institutului 
de Chimie 

Vicepreşedintele 
AŞM 
M.Vieru 

DirecŃia logistică Ianuarie 
(ultima zi 
de joi a 
lunii 

1.3. Cu privire la prelungirea termenului de 
prezentare a raportului final pentru 
proiectele de transfer tehnologic 

Directorul general 
al AgenŃiei pentru 
Inovare şi Transfer 

Tehnologic  
Dr. Gh.Cernei 

AgenŃia pentru 
Inovare şi Transfer 

Tehnologic 

Ianuarie 
(ultima zi 
de joi a 
lunii) 

1.4. Cu privire la organizarea concursului de 
creare a incubatoarelor de inovare pe lîngă 
instituŃiile de învăŃămînt superior din 
Republica Moldova 

Directorul general 
al AgenŃiei pentru 
Inovare şi Transfer 

Tehnologic  
Dr. Gh.Cernei 

AgenŃia pentru 
Inovare şi Transfer 

Tehnologic 

Ianuarie 
(ultima zi 
de joi a 
lunii) 

1.5. Cu privire la reorganizarea PŞT 
„Academica” şi II „Inovatorul” 

Directorul general 
al AgenŃiei pentru 
Inovare şi Transfer 

Tehnologic  
Dr. Gh.Cernei 

AgenŃia pentru 
Inovare şi Transfer 

Tehnologic 

Ianuarie 
(ultima zi 
de joi a 
lunii) 

1.6. Cu privire la acordarea statutului de 
rezident 

Directorul general 
al AgenŃiei pentru 
Inovare şi Transfer 

Tehnologic  
Dr. Gh.Cernei 

AgenŃia pentru 
Inovare şi Transfer 

Tehnologic 

Ianuarie-
decembrie 
(ultima zi 
de joi a 
lunii) 

1.7. Cu privire la rezultatele concursului 
bilateral cu Italia 

Directorul CPI 
Dr. L.Romanciuc 

Centrul Proiecte 
InternaŃionale 

Ianuarie-
februarie 
(ultima zi 
de joi a 
lunii) 

1.8. Cu privire la decorarea cu distincŃii de stat Secretarul ştiinŃific 
general al AŞM 
Dr.hab. I.Guceac 

Comisia creată Lunar, pe 
măsura 
acumulării 
dosarelor 

1.9. Cu privire la confirmarea în funcŃie a 
cadrelor 

Şeful DirecŃiei 
personal şi 
secretariat  
I. VîrŃanu 

DirecŃia personal şi 
secretariat 

Lunar 
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1.10. Cu privire la decorarea cu distincŃii ale 
AŞM 

Secretarul ştiinŃific 
general al AŞM 
Dr.hab. I.Guceac 

Comisia creată Lunar, pe 
măsura 
acumulării 
dosarelor 

1.11. Cu privire la anunŃarea concursului 
proiectelor internaŃionale 

Directorul CPI 
Dr. L.Romanciuc 

Centrul Proiecte 
InternaŃionale 

Pe parcursul 
anului 

02.  Februarie   
     
2.1. Cu privire la transmiterea în folosinŃă 

temporară a încăperilor nelocuibile ale 
imobilului AŞM din str. Academiei, 1 

Vicepreşedintele 
AŞM 
M.Vieru 

DirecŃia logistică Februarie 
(ultima zi 
de joi a 
lunii 

2.2. Cu privire la prezentarea raportului privind 
activitatea AITT în anul 2010 

Directorul general 
Dr. Gh.Cernei 

AgenŃia pentru 
Inovare şi Transfer 

Tehnologic 

Februarie 
(ultima zi 
de joi a 
lunii) 

2.3. Cu privire la aprobarea rezultatelor 
concursului de proiecte privind organizarea 
a 2 incubatoare de inovare în cadrul 
universităŃilor din Republica Moldova 

Directorul general 
al AgenŃiei pentru 
Inovare şi Transfer 

Tehnologic  
Dr. Gh.Cernei 

AgenŃia pentru 
Inovare şi Transfer 

Tehnologic 

Februarie 
(ultima zi 
de joi a 
lunii) 

2.4. Cu privire la aprobarea rezultatelor 
concursului de selectare a administratorului 
PŞT „ACADEMICA” 

Directorul general 
al AgenŃiei pentru 
Inovare şi Transfer 

Tehnologic  
Dr. Gh.Cernei 

AgenŃia pentru 
Inovare şi Transfer 

Tehnologic 

Februarie 
(ultima zi 
de joi a 
lunii) 

2.5. Cu privire la aprobarea statelor de personal 
ale AgenŃiei pentru Inovare şi Transfer 
Tehnologic pentru anul 2011 

Directorul general 
al AgenŃiei pentru 
Inovare şi Transfer 

Tehnologic  
Dr. Gh.Cernei 

AgenŃia pentru 
Inovare şi Transfer 

Tehnologic 

Februarie 
(ultima zi 
de joi a 
lunii) 

2.6. Cu privire la aprobarea proiectelor de 
dezvoltare şi funcŃionare a PŞT 
„Academica”, „Inagro”, „Micronanoteh” 
pe anul 2011 

Directorul general 
al AgenŃiei pentru 
Inovare şi Transfer 

Tehnologic  
Dr. Gh.Cernei 

AgenŃia pentru 
Inovare şi Transfer 

Tehnologic 

Februarie 
(ultima zi 
de joi a 
lunii) 

2.7. Cu privire la aprobarea listei proiectelor de 
inovare şi transfer tehnologic pentru anul 
2011 

Directorul general 
al AgenŃiei pentru 
Inovare şi Transfer 

Tehnologic  
Dr. Gh.Cernei 

AgenŃia pentru 
Inovare şi Transfer 

Tehnologic 

Februarie-
august 

(ultima zi 
de joi a 
lunii) 

03.  Martie   
3.1. Cu privire la proiectul editorial academic 

„Patrimoniul Cultural” 
Directorul 
Institutului 
Patrimoniului 
Cultural 
Dr.hab. A. Dănilă  

SecŃia de ŞtiinŃe 
Socio-umaniste 

Martie 
(ultima zi 
de joi a 
lunii) 

3.2. Cu privire la aprobarea şi derularea 
procedurii de parteneriat public-privat 
privind crearea Centrului de Tehnologii 
Ionizante 

Directorul general 
al AgenŃiei pentru 
Inovare şi Transfer 

Tehnologic  
 Dr. Gh.Cernei 

AgenŃia pentru 
Inovare şi Transfer 

Tehnologic 

Martie 
(ultima zi 
de joi a 
lunii) 

3.3. Cu privire la aprobarea Regulamentului 
privind procedura de utilizare a mijloacelor 

Secretarul ştiinŃific 
general  

DirecŃia politică 
economică şi 

Martie 
(ultima zi 
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din fondul de rezervă al CSŞDT Dr.hab I.Guceac 
 

finanŃe de joi a 
lunii) 

3.4. Cu privire la anunŃarea concursului 
conceptelor programelor de stat, proiectelor 
din cadrul acestora 

Vicepreşedintele 
AŞM,  
Mem. cor. 
I.Tighineanu 

 

DirecŃia  politici, 
management şi 
monitorizare în 
sfera ştiinŃei şi 

inovării 

Martie- 
aprilie 

(ultima zi 
de joi a 
lunii) 

3.5. Cu privire la anunŃarea concursului 
proiectelor pentru tinerii cercetători 

Secretarul ştiinŃific 
general  
Dr.hab I.Guceac 
 

DirecŃia politici, 
management şi 
monitorizare în 
sfera ştiinŃei şi 

inovării 

Martie -
aprilie 

(ultima zi 
de joi a 
lunii) 

3.6. Cu privire la anunŃarea concursului 
proiectelor pentru procurarea 
echipamentului ştiinŃifici 

Secretarul ştiinŃific 
general  
Dr.hab I.Guceac 
 

DirecŃia politici, 
management şi 
monitorizare în 
sfera ştiinŃei şi 

inovării 

Martie 
aprilie 

(ultima zi 
de joi a 
lunii) 

3.7. Cu privire la planul instituŃional de 
dezvoltare a Institutului de Economie, 
FinanŃe şi Statistică pentru anii 2011-2014 

Directorul 
Institutului de 
Economie, FinanŃe 
şi Statistică  
Dr.hab. A.Stratan 

Institutul de 
Economie, 
FinanŃe şi 
Statistică 

Martie-
aprilie 

(ultima zi 
de joi a 
lunii) 

3.8. Problema tuberculozei şi căile de 
diminuare a incidenŃei maladiilor 
respiratorii 

Directorul 
Institutului de 
Ftiziopneumologie     
Dr.hab. V.Botnaru 

Institutul de 
Ftiziopneumologie 

Martie- 
aprilie 

(ultima zi 
de joi a 
lunii) 

3.9. Cu privire la revocarea statutului de 
rezident 

Directorul general 
al AgenŃiei pentru 
Inovare şi Transfer 

Tehnologic  
Dr. Gh.Cernei 

AgenŃia pentru 
Inovare şi Transfer 

Tehnologic 

Trimestrial 
 

04.        Aprilie   
4.1. Cu privire la modernizarea cercetării în 

domeniul ştiinŃei istorice şi aprofundarea 
reformei în domeniul învăŃămîntului istoric 
din republică 

Directorul 
Institutului de 
Istorie 
Dr. Gh.Cojocaru 

SecŃia de ŞtiinŃe 
Socio-umaniste 

Aprilie 
(ultima zi 
de joi a 
lunii) 

4.2. Cu privire la aprobarea volumului finanŃării 
sferei ştiinŃei şi inovării pe anul 2011 

Secretarul ştiinŃific 
general  
Dr.hab I.Guceac 
 

DirecŃia politică 
economică şi 

finanŃe 

Aprilie 
(ultima zi 
de joi a 
lunii) 

4.3. Problema pregătirii cadrelor în domeniul 
ştiinŃelor agricole 

SecŃia de ŞtiinŃe ale 
Naturii şi VieŃii 
Acad. B.Gaina 

SŞNV, 
MAIA, 
CNAA, 
UASM, 
UTM 

Aprilie- 
mai 

(ultima zi 
de  

joi a lunii) 
05.         Mai   
5.1. Cu privire la aprobarea modificărilor şi 

completărilor ce se operează în  Acordul de 
parteneriat între Guvern şi AŞM pentru anii 
2009-2012 

VicepreşedinŃele 
AŞM,  
Mem.cor. 
I.Tighineanu 

DirecŃia juridică, 
DirecŃia politică 

economică şi 
finanŃe 

Mai 
(ultima zi 
de joi a 
lunii) 

5.2. Cu privire la aprobarea Statutului 
Institutului de Inginerie Electronică şi 
Nanotehnologii „ D.GhiŃu” al AŞM în 

Directorul 
Institutului de 
Inginerie 

Institutul de 
Inginerie 

Electronică şi 

Mai 
(ultima zi 
de joi a 
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redacŃie nouă  Electronică şi 
Nanotehnologii 
„„D.Ghi Ńu” 
Dr.hab. 
A. Sidorenko 

Nanotehnologii 
„D.GhiŃu” 

lunii) 

5.3. Cu privire la informatizarea organizaŃiilor 
din sfera ştiinŃei şi inovării 

Directorul 
Institutului de 
Dezvoltare a 
SocietăŃii 
InformaŃionale 
I. Cojocaru 

Institutul de 
Dezvoltare a 

SocietăŃii 
InformaŃionale 

Mai 
(ultima zi 
de joi a 
lunii) 

5.4. Cu privire la contribuŃia ştiinŃei academice 
la cercetarea problemelor social-politice 
stringente ale Ńării: aprobarea fenomenului 
migraŃiei 

Directorul 
Institutului 
Integrare 
Europeană şi 
ŞtiinŃe Politice 
Dr.hab. V.Moraru 

SecŃia de ŞtiinŃe 
Socio-umaniste. 

Mai 
(ultima zi 
de joi a 
lunii) 

5.5. Cu privire la rezultatele concursului 
multilateral BLACK SEA ERA-NET 

Directorul CPI 
Dr. L.Romanciuc 

Centrul Proiecte 
InternaŃionale 

Mai-iunie 
(ultima zi 
de joi a 
lunii) 

5.6. Cu privire la abilitarea instituŃiilor cu 
activitate cu drept de pregătire a cadrelor 
ştiinŃifice la unele specialităŃi 

Şeful DirecŃiei 
politici, 
management şi 
monitorizare în 
sfera ştiinŃei şi 
inovării  
Dr. N.Stratan 

DirecŃia politici, 
management şi 
monitorizare în 
sfera ştiinŃei şi 
inovării 

 

Mai, 
Decembrie 
(ultima zi 
de joi a 
lunii) 

06.        Iunie   
6.1. Conceptul de dezvoltare a liniilor electrice 

de interconexiune cu sistemele 
electroenergetice ale Ńărilor vecine 

Institutul de 
Energetică  
Acad. V. Postolati 

Institutul de 
Energetică 

Iunie 
(ultima zi 
de joi a 
lunii) 

6.2. Cu privire la aprobarea Planului de 
admitere la studii prin doctorat şi 
postdoctorat pentru anul de studii 2012-
2013  
 

Şeful DirecŃiei 
politici, 
management şi 
monitorizare în 
sfera ştiinŃei şi 
inovării  
Dr. N.Stratan 

DirecŃia politici, 
management şi 
monitorizare în 
sfera ştiinŃei şi 
inovării 

 

Iunie 
(ultima zi 
de joi a 
lunii) 

6.3. Cu privire la modificarea Legii Bugetului 
de stat pentru anul 2011 

Secretarul ştiinŃific 
general  
Dr.hab I.Guceac 
 

DirecŃia politică 
economică şi 

finanŃe 

Iunie 
(ultima zi 
de joi a 
lunii) 

6.4. Cu privire la măsurile de pregătire a 
organizaŃiilor din sfera ştiinŃei şi inovării 
subordonate AŞM pentru activitate în 
perioada de toamnă-iarnă 2011-2012 

Vicepreşedintele 
AŞM 
M.Vieru 

DirecŃia logistică Iulie 
(ultima zi 
de joi a 
lunii 

   07.                                                                                   Iulie 

7.1. Cu privire la anunŃarea concursului 
proiectelor de inovare şi transfer tehnologic 
pentru anul 2012 

Directorul general 
al AgenŃiei pentru 
Inovare şi Transfer 

Tehnologic  

AgenŃia pentru 
Inovare şi Transfer 

Tehnologic 

Iulie 
(ultima zi 
de joi a 
lunii) 
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Dr. Gh.Cernei 
7.2. Cu privire la aprobarea proiectului de 

finanŃare sferei ştiinŃei şi inovării pentru 
anul 2012 

Secretarul ştiinŃific 
general  
Dr.hab I.Guceac 
 

DirecŃia politică 
economică şi 
finanŃe 

Iulie 
(ultima zi 
de joi a 
lunii) 

08.           August   
8.1. Cu privire la introducerea clasificaŃiei 

bugetare noi 
Secretarul ştiinŃific 
general al AŞM 
Dr.hab. I. Guceac 
 

DirecŃia politică 
economică şi 

finanŃe 
 

August 
(ultima zi 
de joi a 
lunii) 

   09.   Septembrie   
9.1. Cu privire la creare bazei de date pentru 

limba, literatura şi folclorul românesc din 
R. Moldova 

Directorul 
Institutului de 
Filologie 
Dr.hab. V.Bahnaru 

SecŃia de ŞtiinŃe 
Socio-umaniste. 

Septembrie 
(ultima zi 
de joi a 
lunii) 

9.2. Problema dezvoltării sectorului zootehnic 
în contextul asigurării securităŃii alimentare 

Directorul 
Institutului 
ŞtiinŃifico-Practic 
de Biotehnologii în 
Zootehnie şi 
Medicină 
Veterinară  
Dr.hab. 
A.Şumanschii, 
Directorul 
Institutului de 
Economie, FinanŃe 
şi Statistică  
Dr.hab.  A.Stratan 

SŞNV,  
SŞEE,  
MAIA, 

IŞPBZMV, 
IEFS 

Septembrie- 
octombrie 
(ultima zi 
de joi a 
lunii) 

   10.  Octombrie   
10.1. Cu privire la crearea unui Centru pe lîngă 

Institutul de Chimie pentru testarea 
proprietăŃilor medico-biologice ale 
substanŃelor sintetizate în laboratoarele 
institutului 

Directorul 
Institutului 
de Chimie  
Dr.hab. T. Lupaşcu 
 

Institutul de 
Chimie 

Octombrie 
(ultima zi 
de joi a 
lunii) 

10.2. Cu privire la pregătirea Enciclopediei 
medicale în 3 volume 

Directorul 
Institutului de 
Studii 
Enciclopedice  
Dr. C. Manolachi 

Institutul de Studii 
Enciclopedice 

Octombrie 
(ultima zi 
de joi a 
lunii) 

   11.  Noiembrie   
11.1. Perspectivele creării pe teritoriul R. 

Moldova a rezervoarelor de gaze naturale 
Directorul 
Institutului de 
Geologie şi 
Seismologie 
Dr.hab. V. Alcaz şi 
B.Sliusari 

Institutul de 
Geologie şi 
Seismologie 

Noiembrie 
(ultima zi 
de joi a 
lunii) 

 

11.2. Cu privire la aprobarea listei pentru 
acordarea Bursei de excelenŃă a Guvernului 
şi Bursei nominale (pe domenii) pentru 
doctoranzi pe anul 2012 

Şeful DirecŃiei 
politici, 
management şi 
monitorizare în 
sfera ştiinŃei şi 
inovării  
Dr. N.Stratan 

DirecŃia politici, 
management şi 
monitorizare în 
sfera ştiinŃei şi 
inovării 

 

Noiembrie 
(ultima zi 
de joi a 
lunii) 
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   12.  Decembrie   
12.1. Cu privire la aprobarea concepŃiilor 

programelor de stat pentru perioada  
2011 – 2014 

Vicepreşedintele 
AŞM,  
Mem. cor. 
I.Tighineanu 

 

DirecŃia  politici, 
management şi 
monitorizare în 
sfera ştiinŃei şi 

inovării 

Decembrie 
(ultima zi 
de joi a 
lunii) 

12.2. Cu privire la aprobarea proiectelor 
independente (granturi) pentru tinerii 
cercetători 

Secretarul ştiinŃific 
general  
Dr.hab. I.Guceac 
 

DirecŃia politici, 
management şi 
monitorizare în 
sfera ştiinŃei şi 

inovării 

Decembrie 
(ultima zi 
de joi a 
lunii) 

12.3. Cu privire la aprobarea proiectelor pentru  
procurarea echipamentului ştiinŃific 

Secretarul ştiinŃific 
general  
Dr.hab. I.Guceac 
 

DirecŃia politici, 
management şi 
monitorizare în 
sfera ştiinŃei şi 

inovării 

Decembrie 
(ultima zi 
de joi a 
lunii) 

 
12.4. 

Cu privire la aprobarea rapoartelor  privind  
activitatea ştiinŃifică şi inovaŃională a 
organizaŃiilor din sfera ştiinŃei şi inovării în 
anul 2011 

Directorii 
organizaŃiilor din 
sfera ştiinŃei şi 
inovării 

SecŃiile de ştiinŃe, 
DirecŃia politici, 
management şi 
monitorizare în 
sfera ştiinŃei şi 

inovării 

Decembrie 
(ultima zi 
de joi a 
lunii) 

12.5. Cu privire la anunŃarea cîştigătorilor 
concursului „Topul inovaŃiilor” 

Directorul general 
al AgenŃiei pentru 
Inovare şi Transfer 

Tehnologic  
Dr. Gh.Cernei 

AgenŃia pentru 
Inovare şi Transfer 

Tehnologic 

Decembrie 
(ultima zi 
de joi a 
lunii) 

 
  


