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 mun. Chişinău  

 

Despre aprobarea Regulamentului privind organizarea 

şi funcţionarea Consiliului de examinare a tirajului 

revistelor, monografiilor, materialelor conferinţelor, 

altor lucrări tipărite 

În scopul popularizării realizărilor sferei ştiinţei şi inovării, diseminării cunoştinţelor prin 

intermediul publicaţiilor tipărite din mijloacele financiare bugetare, în temeiul articolelor 45, 46, 

50, 73 m), 76 k), 116-120 şi 161 ale Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii 

Moldova, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei  H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de examinare a 

tirajului revistelor, monografiilor, materialelor conferinţelor, altor lucrări tipărite. 

2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri îi revine dlui dr. hab. Ion Guceac, secretar 

ştiinţific general al AŞM. 

 

 

Preşedinte  al AŞM  

academician                                                                                  Gh. DUCA 

 

Secretar ştiinţific  

general al AŞM  

doctor habilitat                                                                              I. GUCEAC 

 

 

 

 

 



Anexă  

la hotărîrea CSŞDT 

nr. 106 din 30 iunie  2011 

 

 

REGULAMENT 

privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de examinare a tirajului revistelor, 

monografiilor, materialelor conferinţelor, altor lucrări tipărite  

 

 

Dispoziţii generale 

1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de examinare a tirajului 

revistelor, monografiilor, materialelor conferinţelor, altor lucrări tipărite (denumit în continuare  

Consiliu) este elaborat în conformitate cu prevederile art. 41-53, art. 73 g), m), art. 74 g), k), art. 

115-124 ale Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 

iulie 2004. 

2. Consiliul de examinare a tirajului revistelor, monografiilor, materialelor conferinţelor, 

altor lucrări tipărite este un organ consultativ pe lângă Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi 

Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi are ca scop promovarea 

realizărilor ştiinţifice şi diseminarea cunoştinţelor prin asigurarea unor tiraje rezonabile ale 

publicaţiilor tipărite din mijloacele financiare bugetare (reviste, monografii, materiale ale 

conferinţelor, alte lucrări executate poligrafic) pentru completarea gratuită a fondurilor 

bibliotecilor publice universitare şi departamentale, ale autorităţilor publice şi ale altor 

beneficiari. 

Principiile de activitate a Consiliului 

3. Consiliul va activa în baza următoarelor principii: 

1) profesionalism, competenţă şi competitivitate în activitatea curentă; 

2) prioritatea promovării realizărilor cercetărilor ştiinţifice fundamentale performante; 

3) promovarea exigenţei, responsabilităţii, disciplinei şi eficienţei planurilor de editare 

ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei; 

4) colegialitate, bunăvoinţă, respectul reciproc în cadrul şedinţelor Consiliului; 

5) transparenţă în acţiuni şi în luarea deciziilor. 

 

Atribuţiile principale ale Consiliului 

4. Atribuţiile principale ale Consiliului sunt:  



1) promovarea informaţiei ştiinţifico-tehnologice ce reflectă rezultatele activităţii 

organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării din ţară; 

2) asigurarea promovării valorilor naţionale şi universale din sfera ştiinţei şi inovării; 

3) asigurarea informării societăţii despre opinia cercetătorilor privind problemele ce ţin 

de ştiinţă şi societate;  

4) asigurarea şi monitorizarea popularizării realizărilor din sfera ştiinţei şi inovării; 

5) asigurarea diseminării cunoştinţelor obţinute în cadrul cercetărilor efectuate de către 

organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării; 

6) examinarea propunerilor organizaţiilor subordonate AŞM privind editarea revistelor, 

monografiilor, materialelor conferinţelor, altor lucrări executate poligrafic din mijloacele 

financiare alocate din bugetul de stat; 

7) coordonarea elaborării planurilor de editare a revistelor, monografiilor, materialelor 

conferinţelor, altor lucrări executate poligrafic din mijloacele financiare bugetare; 

8) evaluarea necesităţii de carte ştiinţifică din ţară (biblioteci, instituţii de învăţământ de 

diferite niveluri, departamente, alte structuri publice şi de stat); 

9) înaintarea propunerilor privind tirajele revistelor, monografiilor, materialelor 

conferinţelor, altor lucrări executate poligrafic din mijloacele financiare bugetare, elaborate de 

organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării. 

 

Organizarea şi funcţionarea Consiliului 

5. Componenţa nominală a Consiliului se constituie prin desemnarea de către 

Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei a membrilor acestuia pentru o perioadă de 3 ani. 

6. La prima şedinţă membrii Consiliului aleg un secretar responsabil de organizarea 

activităţii Consiliului, inclusiv de efectuarea lucrărilor de secretariat. 

7. Şedinţele Consiliului se convoacă o dată la două luni, potrivit unui plan anual, ce se  

elaborează în baza propunerilor secţiilor de ştiinţe şi se aprobă la prima şedinţă a anului 

calendaristic. 

8. În caz de necesitate, se pot convoca şedinţe extraordinare ale Consiliului.  

9. Şedinţele Consiliului sunt deliberative la prezenţa a 2/3 din membri, iar deciziile 

Consiliului se aprobă prin vot deschis, cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi. 

10. În caz de necesitate, la examinarea unor chestiuni Consiliul va atrage alţi specialişti 

notorii din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi din afara ei. 

11. Proiectele deciziilor Consiliului se vor publica în mod obligatoriu pe paginile web ale 

AŞM şi ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării corespunzătoare. 


