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Cu privire la activitatea Centrului Proiecte 
InternaŃionale în anul 2010 
 

Luînd act de informaŃia privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor anunŃate în baza 

acordurilor  bilaterale cu  instituŃii din sfera ştiinŃei şi inovării  din Germania, Ucraina, Belarus, 

România şi FederaŃia Rusă în 2010, prezentată de dna dr. Lidia Romanciuc, director al Centrului 

Proiecte InternaŃionale Consiliul  Suprem pentru ŞtiinŃă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei 

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

1. Se ia act de informaŃia prezentată de dna dr. Lidia Romanciuc, director al 

Centrului Proiecte InternaŃionale (se anexează). 

2. Se solicită  Institutului Dezvoltării SocietăŃii InformaŃionale (I. Cojocaru),  în 

termen de pînă la 1 mai 2011, să ajusteze sistemul electronic Expert on line pentru 

recepŃionarea rapoartelor sus-menŃionate în format electronic, conform punctului 

41, lit. l) - p) al Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului 

programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic şi proiectelor din cadrul 

acestora, proiectelor de cercetări ştiinŃifice fundamentale, proiectelor  de cercetări 

ştiinŃifice aplicative şi proiectelor independente în sfera ştiinŃei şi inovării, aprobat 

prin Hotărîrea  Guvernului nr.27 din 22.01.2009. 

3. Se obligă conducătorii proiectelor bilaterale să prezinte  rapoartele anuale şi finale 

în format electronic prin intermediul sistemului electronic Expert on  line. 

4. Se recomandă Consiliului Consultativ de Expertiză  al AŞM (dr.hab. A. Rotaru) 

de a prevedea în procedura  de evaluare a  rezultatelor ştiinŃifice obŃinute în cadrul 

proiectelor următoarele criterii: 

- rezultatele ştiinŃifice obŃinute au o importanŃă înaltă din punct de vedere 

fundamental şi aplicativ şi merită să fie finanŃate de la bugetul de stat; 



- rezultatele ştiinŃifice obŃinute sunt satisfăcătoare şi pot fi finanŃate de la  

bugetul de stat în viitor, cu argumentări suplimentare; 

- rezultatele ştiinŃifice obŃinute nu prezintă nici un interes atît practic, cît şi 

teoretic şi nu merită să fie finanŃate de la bugetul de stat în viitor; 

- în cadrul programelor de proiecte bilaterale în calitate de criteriu de aprobare 

de proiect, pe lîngă excelenŃa ştiinŃifică, de a efectua o analiză a relevanŃei 

proiectului pentru subiectele de interes comun ale celor două Ńări. 

5. Se  obligă  Consiliile ştiinŃifice ale organizaŃiei – executor al proiectelor să asigure 

evaluarea şi aprobarea rezultatelor de cercetare ştiinŃifică, obŃinute în cadrul  

proiectelor, conform  punctului 15, lit.a) şi b) al Regulamentului cu privire la 

înregistrarea şi evidenŃa de stat a rezultatelor activităŃii de cercetare ştiinŃifică, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 27 din 22.01.2009. 

6. Se propune SecŃiilor de  ştiinŃe ale Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei să asigure 

audierea şi confirmarea rezultatelor ştiinŃifice obŃinute în cadrul  proiectelor 

bilaterale, conform  punctului 18 al al Regulamentului cu privire la înregistrarea şi 

evidenŃa de stat a rezultatelor activităŃii de cercetare ştiinŃifică, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 27 din 22.01.2009. 

7. Se obligă Centrul Proiecte InternaŃionale (dr. Lidia Romanciuc) să organizeze 

evaluări comune ale proiectelor bilaterale cu participarea partenerilor străini şi a 

instituŃiilor similare din alte Ńări. 

8. Controlul asupra executării prezentei hotărîri  îi revine dlui dr.hab. Ion Guceac, 

secretar ştiinŃific general al AŞM.  

 

 

 
Preşedinte al AŞM 
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