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Planul de acţiuni privind realizarea obiectivelor şi sarcinilor trasate în rapoartele aprobate de Sesiunea a XIII-a a Asambleei AŞM 

 

Emitentul 

propunerii 

Propunerea Acţiunea Responsabil Termenul de 

realizare 

Acad. Gh. DUCA, 

Preşedintele AŞM 

Eficientizarea managementului 

din sfera ştiinţei şi inovării 

Operarea modificărilor şi completărilor în Codul cu privire la 

ştiinţă şi inovare, Acordul de parteneriat între Guvern şi 

Academia de Ştiinţe a Moldovei, Regulamentul privind 

organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat, de 

inovare şi transfer tehnologic şi proiectelor din cadrul acestora, 

proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale, proiectelor de 

cercetări ştiinţifice aplicative şi proiectelor independente în sfera 

ştiinţei şi inovării, Regulamentul privind finanţarea activităţilor 

în sfera ştiinţei şi inovării 

Direcţia juridică 

Direcţia integrare europeană şi 

cooperare internaţională 

Direcţia politici, management 

şi monitorizare 

Direcţia politică economică şi 

finanţe 

Consiliul Consultativ de 

Expertiză 

Trimestrul II şi 

III 

Mihai 

MOLDOVAN, 

Viceprim-ministru 

Elaborarea mecanismelor de 

contractare şi colaborare cu 

întreprinderile autohtone, prin 

intermediul transferului 

tehnologic, implementarea 

inovaţiilor 

Operarea modificărilor şi completărilor în Codul cu privire la 

ştiinţă şi inovare, Legea cu privire la parcurile ştiinţifico-

tehnologice şi incubatoarele de inovare 

Agenţia pentru inovare şi 

transfer tehnologic 

Trimestrul II şi 

III 

    

Demararea proiectelor în comun 

cu Administraţiile Publice Locale 

în domeniul conservării energiei 

termice şi folosirii resurselor 

energetice renovabile 

Examinarea posibilităţii demarării proiectelor  

Consultarea reprezentanţilor APL 

Agenţia pentru inovare şi 

transfer tehnologic 

Secţiile de Ştiinţe ale AŞM 

Pe parcursul 

anului 

M.c. Ion 

TIGHINEANU, 

Vicepreşedinte al 

AŞM 

Promovarea inovaţiilor pe piaţa 

internă prin modificarea legislaţiei 

în domeniu, prin măsuri 

stimulatorii 

Elaborarea propunerilor şi operarea modificărilor şi 

completărilor a cadrului legislativ-normativ. 

Agenţia pentru inovare şi 

transfer tehnologic  

Secţiile de Ştiinţe ale AŞM 

Direcţia Juridică 

Trimestrul II şi 

III 

Crearea unui fond de capital de 

risc (în special pentru start-up-uri 

cu înalt conţinut tehnologic) 

Acad. Valeriu 

CANŢER, 

Revizuirea sistemului naţional de 

acreditare şi atestare 

Operarea modificărilor şi completărilor la Codul cu privire la 

ştiinţă şi inovare, Regulamentul acreditării organizaţiilor din 

Consiliul Naţional pentru 

Acreditare şi Atestare 

Trimestrul II şi 

III 
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Preşedintele CNAA sfera ştiinţei şi inovării, Regulamentul atestării cadrelor 

ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare 

Secţiile de Ştiinţe ale AŞM 

Mihai Vieru, 

Vicepreşedinte al 

AŞM 

Vînzarea (înstrăinarea) obiectelor 

din patrimoniul AŞM şi cel al 

organizaţiilor din sfera ştiinţei şi 

inovării, subordonate acesteia se 

efectuează numai în bază de 

concurs cu autorizaţia CSŞDT. 

Operarea modificărilor şi completărilor în Codul cu privire la 

ştiinţă şi inovare, Statutul AŞM 

Direcţia logistică 

Direcţia juridică 

Trimestrul II şi 

III 

Asambleea AŞM Asigurarea activităţilor din sfera 

ştiinţei şi inovării 

Elaborarea şi implementarea sistemului de indicatori armonizat 

la standardele internaţionale. 

Direcţia politici, management 

şi monitorizare 

Direcţia integrare europeană şi 

cooperare internaţională 

Dr. A. Ţurcan 

Secţiile de Ştiinţe ale AŞM 

Pe parcursul 

anului 

Organizarea instruirii continue a cercetătorilor ştiinţifici în 

scopul eficientizării activităţii lor în sfera ştiinţei şi inovării. 

Universitatea Academiei de 

Ştiinţe a Moldovei 

Secţiile de Ştiinţe ale AŞM 

Trimestrul IV 

Continuarea eforturilor de integrare în Spaţiul European de 

Cercetare, prin asocierea la Programul - Cadru 7 în domeniul 

cercetării şi dezvoltării tehnologice a Uniunii Europene 

Direcţia integrare europeană şi 

cooperare internaţională 

Trimestrul IV 

Elaborarea proiectului Strategiei de cercetare şi inovare în 

Republica Moldova 

Unitatea de implementare a 

exerciţiului de Foresight 

Pe parcursul 

anului 

Trimestrul IV 

Asigurarea suportului şi încurajarea membrilor asociaţi şi 

monitorizarea activităţii Clusterului educaţional-ştiinţific 

„UnivER SCIENCE” în vederea pregătirii cadrelor ştiinţifice de 

înaltă calificare 

Universitatea Academiei de 

Ştiinţe a Moldovei 

Pe parcursul 

anului 

Întreprinderea măsurilor pentru facilitarea şi simplificarea 

operaţiunilor de procurare a echipamentului ştiinţific prin 

intermediul achiziţiilor publice şi de planificare şi organizare a 

deplasărilor în scopuri ştiinţifice 

Comisiile pentru achiziţii a 

serviciilor, lucrărilor şi 

mărfurilor a organizaţiilor din 

sfera ştiinţei şi inovării 

Pe parcursul 

anului 

Operarea modificărilor în Regulamentul privind organizarea şi 

efectuarea expertizei conceptelor programelor de stat, proiectelor 

din cadrul acestora, proiectelor de inovare şi transfer tehnologic, 

proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative şi a 

proiectelor independente din sfera ştiinţei şi inovării 

Consiliul Consultativ de 

Expertiză 

Direcţia juridică 

Trimestru II 
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Monitorizarea activităţii de cercetare ştiinţifică a membrilor 

instituţionali, membrilor de profil şi a membrilor afiliaţi, care 

beneficiază de alocaţii bugetare, în vederea realizării cu succes a 

proiectelor de cercetare în anul 2011, o atenţie sporită urmînd să 

fie acordată controlului calităţii şi implementării rezultatelor 

ştiinţifice 

Secţiile de Ştiinţe ale AŞM Pe parcursul 

anului 

Diseminarea prin diverse metode rezultatele cercetării în scopul 

cointeresării agenţilor economici în implementarea lor 

Secţiile de Ştiinţe ale AŞM 

Direcţia politici, management 

şi monitorizare 

Organizaţiile din sfera științei 

și inovării 

Pe parcursul 

anului 

Întreprinderea acţiunilor în vederea implicării colaboratorilor în 

procesul de formare profesională a studenţilor, masteranzilor şi 

doctoranzilor în scopul atragerii tinerilor în activitatea de 

cercetare şi inovare. 

Secţiile de Ştiinţe ale AŞM 

Direcţia politici, management 

şi monitorizare 

Organizaţiile din sfera științei 

și inovării 

Pe parcursul 

anului 

Acad. Eugen 

DOGA 

Instituirea Premiilor: „Ion 

Vatamanu”, „Nicolae Milescu 

Spătaru”, „Zeiţa Atena”, 

„Bumerangul” 

 

Elaborarea Regulamentului cu privire la decernarea premiilor Direcţia politici, management 

şi monitorizare 

Direcţia integrare europeană şi 

cooperare internaţională 

Trimestrul II 

 


