Aprobat
prin Hotărîrea Asambleei Academiei de
Ştiinţe a Moldovei nr. XV/6 din 12 martie
2013

STATUTUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
1. Statutul Academiei de Ştiinţe a Moldovei (în continuare - Academia), este elaborat în
baza Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.125-129, art. 663), cu modificările şi
completările ulterioare, şi a altor acte legislative ale Republicii Moldova.
2. În baza Codului cu privire la ştiinţă şi inovare Academiei i se deleagă competenţele
Guvernului Republicii Moldova Moldovei (în continuare - Guvern), în sfera ştiinţei şi inovării,
precum şi în promovarea inovaţiilor şi transferului tehnologic.
3. Academia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei
Republicii Moldova, Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, altor acte
legislative, Acordului de parteneriat între Guvern şi Academie (în continuare Acordul de
parteneriat), ale prezentului statut şi altor acte normative.
4. Academia, ca unica instituţie publică de interes naţional în sfera ştiinţei şi inovării,
coordonator plenipotenţiar al activităţii ştiinţifice şi de inovare, cel mai înalt for ştiinţific al ţării
şi consultantul ştiinţific al autorităţilor publice ale Republicii Moldova, este succesoare de drept
a Academiei de Ştiinţe a RSS Moldoveneşti, fondate la 2 august 1961, reorganizată pe termen
nelimitat.
5. Academia are calitatea de persoană juridică de drept public şi statut autonom,
funcţionează pe principiile autoadministrării. Sediul se află pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan
cel Mare şi Sfînt, nr.1.
6. În cadrul Academiei funcţionează Filiala Academiei de Ştiinţe a Moldovei din Bălţi
(fără personalitate juridică). Sediul se află pe adresa: MD- 3121, str. Puşchin, 38, mun. Bălţi.
CAPITOLUL II
SCOPUL, SARCINILE, ATRIBUŢIILE, RESPONSABILITĂŢILE ŞI DIRECŢIILE
PRINCIPALE DE ACTIVITATE ALE ACADEMIEI
7. Scopul principal al Academiei constă în organizarea şi efectuarea cercetărilor
ştiinţifice fundamentale şi aplicative, orientate spre obţinerea de cunoştinţe noi privind legităţile
dezvoltării naturii, omului şi societăţii, elaborarea şi implementarea tehnologiilor avansate în
vederea dezvoltării economice, sociale şi spirituale a ţării.
8. Pentru realizarea acestui scop Academia activează în următoarele direcţii principale:
1)
elaborează şi promovează strategia dezvoltării sferei ştiinţei şi inovării;
2)
realizează politica de stat şi desfăşoară activităţi conceptuale privind sfera ştiinţei şi
inovării, antrenând ştiinţa în toate domeniile de activitate ale societăţii;
3)
identifică direcţiile strategice ale sferei ştiinţei şi inovării, corelate cu necesităţile
economiei şi societăţii şi cu tendinţele mondiale de dezvoltare a ştiinţei;
4)
contribuie la dezvoltarea durabilă social-economică şi umană a Republicii Moldova
în baza rezultatelor activităţii ştiinţifice şi de inovare;
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5)
organizează elaborarea programelor de stat ştiinţifice şi tehnico-ştiinţifice, precum şi
a mecanismelor de realizare a lor, oferă consultanţă autorităţilor publice asupra direcţiilor
strategice ale politicii de stat în sfera economică, socială şi umanitară;
6)
studiază şi analizează realizările ştiinţei mondiale în scopul utilizării lor în interesul
ţării;
7)
organizează activităţi de elaborare a sintezelor privind tendinţele dezvoltării socialeconomice, tehnologice şi umane ale ţării;
8)
coordonează şi monitorizează, în comun cu ministerele şi departamentele, activitatea
organizaţiilor de profil şi ale celor afiliate, iar la solicitare, şi a subiecţilor din sfera ştiinţei şi
inovării care nu sînt încadraţi în componenţa Academiei şi care nu beneficiază de alocaţii de la
bugetul de stat;
9)
oferă consultanţă, expertizează şi avizează proiecte de legi şi proiecte de alte acte
normative privind politica în sferele ştiinţei, economiei, societăţii, culturii şi în alte domenii de
dezvoltare a ţării;
10) organizează concursuri de proiecte pentru sfera ştiinţei şi inovării finanţate de la
bugetul de stat;
11) asigură finanţarea editării revistelor;
12) asigură finanţarea bibliotecilor ştiinţifice din subordine;
13) susţine şi dezvoltă şcolile ştiinţifice academice;
14) organizează şi practică instruirea cadrelor ştiinţifice prin intermediul studiilor
universitare, postuniversitare şi de perfecţionare;
15) elaborează şi pune în aplicare mecanismele de monitorizare şi stimulare a cercetărilor
ştiinţifice şi de implementare a rezultatelor programelor de stat şi de formare a pieţelor de
produse ale cercetării-dezvoltării;
16) organizează şi exercită controlul asupra executării legislaţiei în vigoare şi altor acte
normative ce ţin de domeniul ştiinţei şi inovării;
17) stimulează creaţia ştiinţifică şi culturală prin organizarea de concursuri şi prin
aplicarea unui sistem eficient de premiere;
18) instituie fonduri ştiinţifice şi fonduri de inovare;
19) cooperează pe plan internaţional cu instituţii similare.
9. Academia are următoarele atribuţii:
1)
organizează şi efectuează cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicate, elaborează
tehnologii avansate;
2)
organizează concursuri de programe de stat, proiecte pentru sfera ştiinţei şi inovării,
finanţate de la bugetul de stat, efectuează expertiza şi monitorizarea acestora;
3)
organizează funcţionarea şi gestionarea activităţii subiecţilor din sfera ştiinţei şi
inovării din componenţa Academiei;
4)
promovează politica de menţinere, amplasare raţională şi de dezvoltare a
potenţialului intelectual, a patrimoniului şi a infrastructurii din sfera ştiinţei şi inovării;
5)
promovează şi afirmă valorile naţionale şi universale din domeniul ştiinţei, educaţiei
şi culturii, inclusiv prin instituirea şi conferirea distincţiilor Academiei, înaintarea propunerilor
pentru instalarea plăcilor comemorative, busturilor, crearea aleii oamenilor de ştiinţă iluştri etc.;
6)
instituie şi gestionează fonduri de susţinere a activităţii în domeniul ştiinţei şi
inovării;
7)
pregăteşte proiectul anual al compartimentului ştiinţă din bugetul de stat, distribuie,
în baza Acordului de parteneriat, alocaţiile bugetare conform direcţiilor strategice ale sferei
ştiinţei şi inovării;
8)
stabileşte şi decide asupra structurii sale organizatorice şi asupra dezvoltării proprii,
în funcţie de direcţiile strategice ale sferei ştiinţei şi inovării şi de priorităţile social-economice
ale ţării;
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9)
alege membri titulari, membri corespondenţi, membri de onoare ai Academiei şi
conferă titlul onorific de Doctor Honoris Causa;
10) organizează concursuri şi acordă premii în conformitate cu legislaţia în vigoare;
11) organizează şi efectuează expertiza nivelului ştiinţific al metodologiei măsurărilor şi
încercărilor, testărilor şi verificărilor;
12) organizează şi execută expertiza tehnico-ştiinţifică obligatorie a achiziţiilor de
aparataj şi echipament ştiinţific, procurate din surse bugetare, precum şi din granturi primite de
Guvern;
13) editează şi propagă rezultatele ştiinţifice, asigură finanţarea editării revistelor fondate
în conformitate cu legislaţia în vigoare şi a editării lucrărilor ştiinţifice;
14) promovează activitatea de valorificare a informaţiilor ştiinţifico-tehnologice în
vederea asigurării dezvoltării social-economice a ţării şi sporirii competitivităţii produselor
naţionale pe piaţa mondială;
15) elaborează strategia schimbului de informaţii ştiinţifico-tehnologice cu alte state,
efectuează integrarea proiectelor naţionale ce ţin de domeniul extensiunii cunoştinţelor şi
diseminarea informaţiilor ştiinţifico-tehnologice în circuitele internaţionale;
16) organizează şi coordonează activitatea instituţiilor de informaţii ştiinţificotehnologice, contribuie la asigurarea cu mijloace informaţionale a unităţilor sferei ştiinţei şi
inovării din subordine;
17) organizează activităţi ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
18) coordonează activităţile vizînd relaţiile internaţionale, cooperează cu organizaţii
similare din sfera ştiinţei şi inovării şi reprezintă comunitatea ştiinţifică în diferite organisme
internaţionale;
19) asigură repartizarea pe luni a veniturilor şi cheltuielilor Academiei şi prezentarea
acesteia în modul şi termenii stabiliţi Ministerului Finanţelor pentru coordonare;
20) creează, dizolvă şi reorganizează, în conformitate cu legislaţia şi cu prevederile
statutare, subiecţii din sfera ştiinţei şi inovării cu diverse profiluri de activitate, filiale ale
Academiei;
21) fondează instituţii de învăţămînt liceal, superior şi postuniversitar, în conformitate cu
legislaţia în vigoare;
22) determină partenerii şi forme eficiente de colaborare cu instituţii şi organizaţii
naţionale şi străine din sfera ştiinţei şi inovării, din învăţămîntul universitar şi postuniversitar;
23) prestează servicii, conform legislaţiei în vigoare.
Capitolul III
RELAŢIILE ACADEMIEI DE ŞTIINŢE CU GUVERNUL ŞI AUTORITĂŢILE
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
Secţiunea 1-a. Relaţiile cu Guvernul Republicii Moldova
10. Guvernul încheie un acord de parteneriat cu Academia în care, prin delegare către
aceasta a competenţei de a realiza politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării, stabileşte:
1)
direcţiile strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării;
2)
cuantumul finanţării sferei ştiinţei şi inovării, în conformitate cu legea bugetului de
stat, avînd în vedere creşterea permanentă a necesităţilor de finanţare ale acestei sfere;
3)
Guvernul are următoarele prerogative:
4)
organizează elaborarea proiectelor de acte legislative privind sfera ştiinţei şi inovării
şi le înaintează spre examinare Parlamentului Republicii Moldova;
5)
creează mecanismele economice de stimulare a activităţii din sfera ştiinţei şi inovării
şi de utilizare a rezultatelor acestei activităţi;
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6)
încheie acorduri interguvernamentale de colaborare în sfera ştiinţei şi inovării;
7)
susţine crearea infrastructurii din sfera ştiinţei şi inovării;
8)
acordă premii în sfera ştiinţei şi inovării.
11. Academia în comun cu Guvernul:
1)
încheie un Acord de parteneriat, prin care Guvernul deleagă Academiei competenţa
de a realiza politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării;
2)
elaborează şi definitivează programele de stat în sfera ştiinţei şi inovării;
3)
promovează politica de stat în domeniul informaţiilor ştiinţifico-tehnologice;
4)
identifică direcţiile strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării şi cuantumul
de finanţare din sfera ştiinţei şi inovării;
12. Academia:
1)
elaborează şi propune Guvernului proiecte de acte legislative privind sfera ştiinţei şi
inovării;
2)
propune Guvernului măsuri economice de stimulare a activităţii din sfera ştiinţei şi
inovării şi de utilizare a rezultatelor acestei activităţi; strategia dezvoltării potenţialului ştiinţific
şi ştiinţifico-didactic; proiecte de creare şi dezvoltare a infrastructurii din sfera ştiinţei şi inovării;
3)
înaintează Guvernului propuneri privind integrarea în comunitatea tehnico-ştiinţifică
europeană şi internaţională, proiecte de acorduri interguvernamentale de colaborare în sfera
ştiinţei şi inovării;
4)
înaintează Guvernului propuneri pentru acordarea premiilor în sfera ştiinţei şi
inovării, a distincţiilor şi titlurilor onorifice de stat;
5)
stabileşte indicii de evaluare a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare, inovare
şi transfer tehnologic.
Secţiunea a 2-a. Relaţiile cu autorităţile publice centrale şi locale
13. Atribuţiile organelor centrale de specialitate din sfera ştiinţei şi inovării se stabilesc de
Guvern prin Acordul de parteneriat, la propunerea Academiei. Ministerele, departamentele, alte
autorităţi administrative:
1) participă la promovarea politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării;
2) elaborează propuneri referitoare la direcţiile strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi
inovării şi la programele de stat;
3) exercită alte atribuţii prevăzute de lege.
4) Autorităţile administraţiei publice locale:
5) participă la elaborarea şi la promovarea politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării la
nivel regional;
6) finanţează de la bugetul unităţii administrativ-teritoriale programe şi proiecte regionale
în sfera ştiinţei şi inovării;
7) creează organizaţii în sfera ştiinţei şi inovării, finanţate de la bugetul unităţii
administrativ-teritoriale;
8) promovează politica de implementare a tehnologiilor avansate şi de stabilire a
relaţiilor de cooperare cu/între structurile din sfera ştiinţei şi inovării ale organizaţiilor,
instituţiilor şi întreprinderilor din teritoriu.
Secţiunea a 3-a. Relaţiile cu Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
14. Academia:
1) participă la elaborarea politicii şi strategiei statului în domeniul acreditării
organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării;
2) contribuie la promovarea politicii de stat în domeniul acreditării organizaţiilor din
sfera ştiinţei şi inovării prin reprezentanţii delegaţi în componenţa Comisiei de acreditare a
organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare (în
continuare - Consiliului Naţional);
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3) participă, prin secţiile de ştiinţe şi Consiliul Consultativ de Expertiză, la evaluarea
nivelului ştiinţific al cercetărilor în organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării, finanţate de la
bugetul de stat;
4) organizează evaluarea internă a organizaţiilor subordonate de drept public din sfera
ştiinţei şi inovării;
5) în baza rezultatelor acreditării şi la solicitarea organizaţiilor, atribuie titlul de membru
instituţional, membru de profil sau membru afiliat şi eliberează certificatul respectiv;
6) decide asupra reorganizării sau dizolvă organizaţia din sfera ştiinţei şi inovării,
finanţată integral de la bugetul de stat, pentru optimizarea activităţii din sfera ştiinţei şi inovării,
precum şi pentru ajustarea acestei activităţi la standardele de acreditare;
7) determină politica în sfera pregătirii cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice prin
organizarea unui sistem eficient de studii prin masterat, doctorat şi postdoctorat;
8) consultă ministerele (departamentele) asupra proiectului planului de admitere la studii
prin masterat, doctorat şi postdoctorat, conform cerinţelor economiei naţionale şi direcţiilor
strategice ale sferei ştiinţei şi inovării;
9) contribuie la promovarea politicii de stat în domeniul atestării personalului ştiinţific şi
ştiinţifico-didactic prin reprezentanţii delegaţi în componenţa Comisiei de atestare a personalului
ştiinţific şi ştiinţifico-didactic a Consiliului Naţional;
10) susţine activitatea consiliilor specializate pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor
habilitat din cadrul organizaţiilor din subordine.
Secţiunea a 4-a. Relaţiile cu Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală
15. Academia:
1) în persoana preşedintelui, propune Guvernului candidaturi pentru funcţia de director
general al Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală (în continuare - Agenţia de Stat);
2) solicită, în caz de necesitate, Agenţiei de Stat participarea la expertiza de fezabilitate a
tematicii şi rezultatelor tehnico-ştiinţifice;
3) elaborează şi execută, împreună cu Agenţia de Stat, programe de implementare a
proprietăţii intelectuale, de stimulare a activităţii în sfera ştiinţei şi inovării;
4) asigură, la solicitarea Agenţiei de Stat, expertiza ştiinţifică a creaţiilor;
5) organizează prezentarea de către organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din
subordine a rezultatelor activităţii în sfera ştiinţei şi inovării pentru înregistrare la Agenţia de
Stat.
CAPITOLUL IV
STRUCTURA ACADEMIEI
Secţiunea 1-a. Secţiile de ştiinţe
16. Secţiile de ştiinţe sunt unităţi ştiinţifico-organizatorice, care reunesc membrii titulari,
membrii corespondenţi, membrii de onoare, cercetătorii ştiinţifici, precum şi membrii
instituţionali, membrii de profil şi membrii afiliaţi ai Academiei, care activează în acelaşi
domeniu al sferei ştiinţei şi inovării.
17. Secţia de ştiinţe realizează atribuţiile Academiei ce ţin de domeniile ştiinţei pe care le
reprezintă. Activitatea secţiei de ştiinţe este reglementată de Regulamentul secţiei de ştiinţe,
aprobat de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (în continuare-Consiliul
Suprem).
18. Secţia de ştiinţe este responsabilă de nivelul de dezvoltare a domeniilor ştiinţei pe care
le reprezintă, coordonează dezvoltarea cercetărilor ştiinţifice şi a tehnologiilor avansate din ţară,
dirijează activitatea ştiinţifică, ştiinţifico-metodică şi ştiinţifico-organizatorică a instituţiilor de
cercetare din cadrul secţiei de ştiinţe.
19. În cadrul Academiei activează următoarele secţii de ştiinţe:
5

1) secţia de ştiinţe naturale şi exacte;
2) secţia de ştiinţe inginereşti şi tehnologice;
3) secţia de ştiinţe medicale;
4) secţia de ştiinţe agricole;
5) secţia de ştiinţe sociale şi economice;
6) secţia de ştiinţe umanistice şi arte.
20. Fiecare secţie de ştiinţe desemnează reprezentanţii săi în Asambleea Academiei (în
continuare - Asamblee) din domeniile ştiinţei pe care le reprezintă:
1) membrii săi titulari şi membrii corespondenţi ai Academiei;
2) cîte 13 doctori habilitaţi aleşi de adunarea generală a secţiei de ştiinţe.
21. Specialitatea ştiinţifică a membrilor Academiei trebuie să corespundă direcţiilor de
activitate ale secţiilor de ştiinţe respective.
22. Secţia de ştiinţe este condusă de biroul secţiei de ştiinţe, avînd în frunte un
coordonator ales, la propunerea preşedintelui Academiei, de adunarea generală a secţiei de
ştiinţe pentru o perioadă de 4 ani (pentru cel mult 2 termene consecutive). La propunerea
coordonatorului se stabileşte componenţa numerică a biroului secţiei de ştiinţe.
23. Organul suprem al secţiei de ştiinţe este adunarea generală a secţiei de ştiinţe, formată
din membri titulari, membri corespondenţi şi 13 doctori şi doctori habilitaţi, aleşi pe o perioadă
de patru ani (cel mult pentru două termene consecutive) de Adunarea doctorilor şi doctorilor
habilitaţi a secţiei de ştiinţe.
24. Doctorii şi doctorii habilitaţi sînt aleşi cu respectarea următoarelor condiţii:
1) profilurile şi specialităţile ştiinţifice ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării sunt
reprezentate în adunarea generală a secţiei de ştiinţe în proporţia stabilită de Consiliul Suprem;
2) dreptul de a propune candidaturi pentru alegerea în calitate de membru al adunării
generale a secţiei de ştiinţe îl au Consiliul Suprem, senatele universităţilor, consiliile ştiinţifice
ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi consiliile facultăţilor instituţiilor de învăţămînt
superior, acreditate, abilitate cu dreptul de instituţie cu activitate de doctorat;
3) candidatul trebuie să posede gradul ştiinţific de doctor sau de doctor habilitat, experienţă
în activitatea de cercetare şi/sau inovare de cel puţin 5 ani, să efectueze şi/sau să coordoneze
cercetări în cadrul a cel puţin un program sau proiect, aprobat în modul stabilit de Consiliul
Suprem;
4) adunarea doctorilor şi doctorilor habilitaţi ai secţiei de ştiinţe este deliberativă dacă la ea
sînt prezenţi peste 50% din numărul reprezentanţilor organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării.
Membrii Adunării generale a secţiei de ştiinţe se aprobă prin vot deschis;
5) se consideră alese candidaturile din cele incluse în lista de votare care au obţinut, în
ordinea descrescândă, mai mult de 50% din voturile celor prezenţi la adunare.
25. Adunarea generală a secţiei de ştiinţe:
1) se convoacă cel puţin de două ori pe an, la propunerea coordonatorului secţiei, dacă
această propunere este susţinută mai mult de 50% din componenţa biroului secţiei de ştiinţe;
2) alege, prin vot secret, reprezentanţi în Asamblee, coordonatorul secţiei, biroul secţiei de
ştiinţe, secretarul ştiinţific, directorii institutelor ştiinţifice care activează ca membri
instituţionali;
3) propune distribuirea posturilor vacante de membri ai Academiei, conform specialităţilor;
4) determină direcţiile strategice de dezvoltare a ştiinţei şi inovării a profilului, examinează
pronosticuri ale dezvoltării ştiinţei;
5) examinează şi aprobă rezultatele activităţii ştiinţifice şi ştiinţifico-organizatorice a
membrilor Academiei, organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării din cadrul secţiei de ştiinţe;
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6) examinează chestiuni ce ţin de crearea, desfiinţarea şi reorganizarea organizaţiilor din
subordine şi înaintează propuneri Consiliului Suprem;
7) este deliberativă dacă la lucrări participă cel puţin 2/3 din personalul scriptic al Adunării
generale a secţiei de ştiinţe, iar hotărîrile ei se adoptă cu votul majorităţii simple a personalului
scriptic prezent la adunare. Personalul scriptic include toţi membrii Adunării generale a secţiei
de ştiinţe cu excepţia celor care din motive obiective (starea sănătăţii, deplasare peste hotare,
domiciliere în alt stat ş.a.), nu pot participa la Adunarea generală a secţiei de ştiinţe;
8) examinează şi alte probleme ce ţin de activitatea secţiei de ştiinţe.
26. Biroul secţiei de ştiinţe se constituie din membri titulari, membri corespondenţi,
doctori habilitaţi şi doctori, aleşi de către Adunarea generală a secţiei de ştiinţe în conformitate
cu regulamentul secţiei de ştiinţe şi are următoarele atribuţii:
1) convoacă Adunarea generală a secţiei de ştiinţe;
2) identifică şi aprobă lista personalului scriptic (conform punctului 25 alineatul 7) din
prezentul statut) la fiecare convocare a Adunării generale a secţiei de ştiinţe, Adunării membrilor
titulari şi membrilor corespondenţi a secţiei de ştiinţe;
3) asigură îndeplinirea hotărîrilor Adunărilor generale ale secţiei de ştiinţe şi ale organelor
ierarhic superioare;
4) promovează direcţiile strategice ale ştiinţei şi inovării în domeniul ştiinţei pe care îl
reprezintă secţia de ştiinţe;
5) examinează şi aprobă programele în sfera ştiinţei şi inovării, planurile şi dările de seamă
anuale despre activitatea organizaţiilor şi a membrilor secţiei de ştiinţe;
6) înaintează Consiliului Suprem propuneri privind repartizarea mijloacelor financiare
organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării din subordine;
7) organizează funcţionarea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării din subordine;
8) organizează, în comun cu Consiliul Consultativ de Expertiză, expertiza programelor,
proiectelor şi planurilor de ştiinţă şi inovare şi a rezultatelor executării lor;
9) aprobă alegerea în funcţie a redactorilor-şefi şi a consiliilor redacţionale ale revistelor
ştiinţifice de profil;
10) aprobă rezultatele alegerii directorilor adjuncţi, a secretarilor ştiinţifici din cadrul
institutelor ştiinţifice din subordine, candidatura directorului adjunct ales se înaintează
Consiliului Suprem spre aprobare. În cazul în care Consiliul Suprem a luat hotărârea să
reorganizeze institutele existente, biroul secţiei de ştiinţe formează o comisie de concurs în
vederea creării noului colectiv. Comisia propune preşedintelui Academiei candidaturi pentru
funcţia de director interimar, care execută această funcţie pînă la alegerea şi confirmarea noului
director;
11) aprobă componenţa consiliilor ştiinţifice ale organizaţiilor din subordine;
12) examinează şi prezintă spre aprobare Consiliului Suprem regulamentul, structura şi alte
acte normative ale organizaţiilor şi organizaţiilor din subordine;
13) aprobă rezultatele alegerii şefilor subdiviziunilor (secţii, sectoare, laboratoare etc.) din
cadrul institutelor ştiinţifice din subordine;
14) examinează candidaturile pentru decorarea şi conferirea titlurilor onorifice
cercetătorilor şi oamenilor de cultură.
27. Coordonatorul secţiei de ştiinţe coordonează şi monitorizează activitatea ştiinţifică şi
ştiinţifico-organizatorică a organizaţiilor secţiei de ştiinţe, gestionează şi alte sfere de activitate,
reprezintă secţia de ştiinţe în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice, cu organizaţiile din
sfera ştiinţei şi inovării.
28. Secretarul ştiinţific al secţiei de ştiinţe este ales, la propunerea preşedintelui
Academiei, de Adunarea generală a secţiei de ştiinţe pentru o perioadă de 4 ani (dar nu mai mult
de două termene consecutive). La funcţia de secretar ştiinţific a secţiei de ştiinţe sînt propuse
persoane din rîndul membrilor secţiei de ştiinţe.
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29. Adunarea membrilor titulari şi membrilor corespondenţi a secţiei de ştiinţe:
1) este constituită din membrii titulari şi membrii corespondenţi ai secţiei de ştiinţe;
2) se convoacă la propunerea coordonatorului secţiei de ştiinţe, după necesitate;
3) alege candidaturi pentru titlul de membru titular, membru corespondent şi membru de
onoare al Academiei în conformitate cu Regulamentul privind alegerea membrilor titulari
(academicieni) şi membrilor corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi prezentul
Statut şi le înaintează Adunării generale a membrilor titulari şi membrilor corespondenţi ai
Academiei;
4) este prezidată de coordonatorul secţiei de ştiinţe şi este deliberativă dacă la şedinţă
participă cel puţin 2/3 din membrii titulari şi membrii corespondenţi ai acesteia, iar hotărîrile ei
se adoptă cu votul majorităţii simple a personalului scriptic prezent la adunare. Lista personalului
scriptic al Adunării membrilor titulari şi membrilor corespondenţi a secţiei de ştiinţe se identifică
şi se aprobă de Biroul secţiei de ştiinţe analogic punctului 25 alineatul 7) din prezentul statut.
30. Adunarea doctorilor şi doctorilor habilitaţi a secţiei de ştiinţe:
1) este constituită din toţi doctorii şi doctorii habilitaţi, antrenaţi în procesul de cercetaredezvoltare inovare şi transfer tehnologic al organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării ce ţin de
profilul secţiei de ştiinţe;
2) este convocată la propunerea Consiliului Suprem, a coordonatorului secţiei de ştiinţe sau
la cererea majorităţii membrilor Adunării generale a secţiei de ştiinţe, după necesitate;
3) alege reprezentanţi în Adunarea generală a secţiei de ştiinţe;
4) este prezidată de coordonatorul secţiei de ştiinţe;
5) este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi peste 50% din numărul reprezentanţilor
organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării.
31. Pe lîngă secţiile de ştiinţe pot activa asociaţii obşteşti şi alte structuri ştiinţifice de
profil.
Secţiunea a 2-a. Membrii Academiei
32. Academia întruneşte:
1) persoane fizice – membri titulari, membri corespondenţi, membri de onoare, doctori
honoris causa şi cercetători ştiinţifici;
2) persoane juridice – membri instituţionali, membri de profil şi membri afiliaţi.
33. Membrii instituţionali:
1) în calitate de membri instituţionali ai Academiei activează organizaţiile de drept public
din sfera ştiinţei şi inovării acreditate, subordonate Academiei şi finanţate integral de la bugetul
de stat;
2) statutul, structura organizaţiei-membru instituţional, elaborate în conformitate cu Codul
cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, prezentul statut şi direcţiile strategice din
sfera ştiinţei şi inovării, sînt propuse de director, examinate şi aprobate de consiliul ştiinţific,
biroul secţiei de ştiinţe respective şi confirmate de Consiliul Suprem;
3) directorul organizaţiei-membru instituţional al Academiei este ales prin concurs de către
Adunarea generală a secţiei de ştiinţe, ţinîndu-se seama de votul preferenţial al colectivului de
cercetători ştiinţifici.
4) candidaţii la funcţia de director pot fi propuşi de Consiliul ştiinţific al institutului,
membrii titulari şi membrii corespondenţi de profil, biroul secţiei de ştiinţe;
5) candidaţii prezintă programul de activitate în viitoarea funcţie pentru examinare în
colectivul ştiinţific al institutului şi la Adunarea generală a secţiei de ştiinţe. Este declarat ales în
postul de director candidatul care a obţinut mai mult de 50% din voturile personalului scriptic
(stabilit conform punctului 25 alineatul 7) din prezentul statut) al membrilor Adunării generale a
secţiei de ştiinţe prezenţi la adunare;
6) directorul ales este confirmat în funcţie de Consiliul Suprem. Directorul confirmat
încheie cu preşedintele Academiei un contract managerial şi de administrare a patrimoniului
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institutului pe o perioadă de 4 ani. În cazul cînd nici unul din candidaţi nu a întrunit mai mult de
50% din voturi, Consiliul Suprem numeşte un director interimar pentru o perioadă de 1 an;
7) candidaturile pentru ocuparea postului de director adjunct şi secretar ştiinţific ai
organizaţiilor-membri instituţionali pot fi propuse de directorul organizaţiei, de consiliul ştiinţific
a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, membrii titulari şi membrii corespondenţi de profil,
de biroul secţiei de ştiinţe;
8) candidaturile directorului adjunct şi secretarului ştiinţific ai organizaţiilor-membri
instituţionali se aprobă de către biroul secţiei de ştiinţe. Directorul adjunct ales este confirmat în
funcţie de Consiliul Suprem.
34. Membrii de profil:
1) în calitate de membri de profil ai Academiei activează organizaţii de drept public din
sfera ştiinţei şi inovării din cadrul ministerelor şi departamentelor, precum şi instituţii de stat de
învăţămînt superior şi structurile lor din sfera ştiinţei şi inovării, acreditate conform procedurilor
în vigoare;
2) sînt subordonaţi din punct de vedere metodico-ştiinţific Academiei, ceea ce presupune
examinarea şi aprobarea de către Academie a direcţiilor de activitate ştiinţifică, a planurilor de
ştiinţă şi inovare şi a dărilor de seamă ale organizaţiilor;
3) se finanţează integral de la bugetul de stat, prin concurs, pentru cercetări fundamentale.
Din contul mijloacelor bugetului de stat se finanţează prin concurs şi cercetările aplicate,
acordîndu-se prioritate proiectelor care vor avea o pondere mai mare de finanţare din mijloacele
speciale ale organizaţiei;
4) directorul organizaţiei-membru de profil al Academiei este numit în funcţie de către
fondator prin coordonare cu Academia;
5) Academia, împreună cu ministerele (departamentele), asigură integritatea structurilor de
cercetare, dezvoltarea bazei tehnico-ştiinţifice şi experimentale.
35. Membrii afiliaţi:
1) în calitate de membri afiliaţi ai Academiei activează organizaţii de drept privat şi
asociaţii obşteşti din sfera ştiinţei şi inovării, acreditate conform procedurilor în vigoare;
2) semnează cu Academia un acord prin care se stabileşte modul de subordonare şi/sau de
colaborare;
3) beneficiază, prin concurs, de dreptul la finanţare de la bugetul de stat în proporţie de
pînă la 40% din costul proiectului din sfera ştiinţei şi inovării, cu condiţia cofinanţării;
4) prezintă Academiei dări de seamă privind efectuarea cercetărilor ştiinţifice cofinanţate
de la bugetul de stat.
36. Membrii instituţionali, de profil şi afiliaţi sunt obligaţi să prezinte Academiei, în
modul şi termenii stabiliţi, dări de seamă privind realizările în sfera ştiinţei şi inovării şi
utilizarea mijloacelor bugetului de stat de care au beneficiat.
37. Membrii titulari, membrii corespondenţi şi membrii de onoare:
1) sînt aleşi pe viaţă de Adunarea generală a membrilor titulari şi membrilor corespondenţi
ai Academiei, prin votare a candidaturilor selectate de Adunările membrilor titulari şi membrilor
corespondenţi ale secţiilor de ştiinţe, în baza propunerilor prezentate de organizaţiile din sfera
ştiinţei şi inovării, de instituţiile de învăţămînt superior, precum şi de membrii titulari;
2) efectivul de membri titulari şi membri corespondenţi ai Academiei în vîrstă de pînă la
70 de ani se stabileşte în număr de 78 de persoane. Denumirea specialităţilor, la propunerea
secţiilor de ştiinţe, şi numărul locurilor vacante de membri titulari şi de membri corespondenţi
sînt stabilite de Consiliul Suprem;
3) după atingerea vîrstei de 70 de ani, membrii titulari, membrii corespondenţi ai
Academiei pot să activeze în sfera ştiinţei şi inovării în funcţia de consultant ştiinţific;
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4) membrii Academiei, cu excepţia celor emigraţi, beneficiază de indemnizaţie lunară
viageră, indexată anual prin legea bugetului de stat, în sumă de cel puţin 2000 lei pentru membrii
corespondenţi şi de cel puţin 3000 lei pentru membrii titulari;
5) titulatura de academician şi de membru corespondent, fără indicarea apartenenţei la o
academie concretă, se aplică doar membrilor Academiei;
6) membrilor Academiei li se înmînează diploma de conferire a titlului şi insigna de
membru al Academiei.
38. Procedura de alegere a membrilor titulari şi a membrilor corespondenţi este stabilită
prin Regulamentul privind alegerea membrilor titulari şi a membrilor corespondenţi ai
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, aprobat de Adunarea generală a membrilor titulari şi
membrilor corespondenţi ai Academiei.
39. Atribuţiile membrilor titulari şi a membrilor corespondenţi ai Academiei:
1) respectă Statutul Academiei şi participă la realizarea prevederilor lui;
2) contribuie prin activitate personală la dezvoltarea ştiinţei, economiei şi culturii
naţionale;
3) participă la elaborarea programelor de dezvoltare ştiinţifică, social-economică şi
culturală a ţării;
4) participă la pregătirea cadrelor ştiinţifice;
5) sînt membri ai unei secţii de ştiinţe a Academiei, corespunzător specialităţii lor
ştiinţifice;
6) contribuie la consolidarea comunităţii ştiinţifice, la creşterea prestigiului Academiei;
7) sînt responsabili de nivelul de dezvoltare al ştiinţei în domeniul respectiv;
8) participă la lucrările Asambleei, la adunările generale ale membrilor titulari şi
membrilor corespondenţi ai Academiei şi la adunările secţiilor de ştiinţe din care fac parte;
9) propun spre examinare forurilor ştiinţifice, biroului secţiei de ştiinţe, Adunării secţiei de
ştiinţe şi Asambleei probleme ştiinţifice, de inovare şi organizatorice;
10) au drept de a fi aleşi în organele de conducere ale Academiei;
11) aduc la cunoştinţa opiniei publice şi autorităţilor publice punctele lor de vedere asupra
problemelor ce ţin de ştiinţă şi societate;
12) au drept de acces liber la instituţiile publice;
13) sînt informaţi despre realizarea hotărîrilor Asambleei şi Consiliului Suprem, despre alte
probleme importante privind activitatea Academiei;
14) au dreptul de a ocupa la solicitare, prin concurs, posturile vacante de şefi de laborator,
sector sau funcţii ştiinţifice în organizaţiile ştiinţifice din sfera ştiinţei şi inovării de profil;
15) în vîrstă de pînă la 70 de ani, prezintă în fiecare an dări de seamă despre activitatea
ştiinţifică, care sunt examinate la şedinţele biroului sau la Adunările generale ale secţiilor de
ştiinţe;
16) în vîrstă de peste 70 de ani, prezintă dări de seamă despre activitatea ştiinţifică doar
dacă sînt angajaţi în funcţii de conducători ai organizaţiilor sau ai subdiviziunilor organizaţiilor
din sfera ştiinţei şi inovării sau consultanţi ştiinţifici ai acestora;
17) în cazul pierderii cetăţeniei Republicii Moldova de către membrii titulari şi membri
corespondenţi ai Academiei, plata îndemnizaţiei viagere se suspendă.
Secţiunea a 3-a. Organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării
40. Organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării poate fi persoana juridică care efectuează
cercetări ştiinţifice şi este acreditată de Consiliul Naţional.
41. În componenţa Academiei pot activa diferite tipuri de organizaţii din sfera ştiinţei şi
inovării, cu statut de membru instituţionali, membru de profil, membru afiliat ori organizaţie
auxiliară:
1) institut de cercetare-dezvoltare cu sau fără filiale;
2) întreprindere de cercetare-dezvoltare;
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3) întreprindere de inovare;
4) centru ştiinţific;
5) centru de inovaţie;
6) staţie ştiinţifică;
7) laborator ştiinţific independent;
8) instituţie de învăţămînt superior şi structuri ale ei în sfera ştiinţei şi inovării;
9) cluster ştiinţifico-tehnologic şi cluster ştiinţifico-educaţional;
10) fond ştiinţific;
11) fond de inovaţii;
12) instituţie financiară pentru susţinerea activităţii în sfera ştiinţei şi inovării;
13) parc ştiinţifico-tehnologic, incubator de inovare şi tehnopolis;
14) muzeu ştiinţific;
15) bibliotecă ştiinţifică;
16) arhivă ştiinţifică;
17) editură ştiinţifică;
18) colecţie (fond genetic) de plante, animale, microorganisme.
42. Structura şi statutul organizaţiilor se elaborează în baza art. 144 şi 145 ale Codului cu
privire la ştiinţă şi inovare, se examinează de consiliul ştiinţific, biroul secţiei de ştiinţe
respective şi se confirmă de Consiliul Suprem, prin coordonare, în cazul organizaţiilor-membri
de profil, cu organul central de specialitate al administraţiei publice sau cu alte autorităţi
administrative.
43. Modul de alegere a conducerii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării este
reglementat în statutul lor.
44. Din conducerea organizaţiei de drept public din sfera ştiinţei şi inovării fac parte:
directorul, directorul adjunct şi secretarul ştiinţific-cadre titulare ale organizaţiei, selectate pe
bază de concurs pe un termen de 4 ani şi confirmate în funcţia de fondator după consultarea
Academiei.
45. Directorul, directorul adjunct şi secretarul ştiinţific ai organizaţiilor din sfera ştiinţei şi
inovării, altele decît cele de drept public, sînt selectaţi pe bază de concurs şi sînt confirmaţi în
funcţia de fondator cu respectarea dispoziţiilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare şi ale altor
acte legislative şi normative.
46. În organizaţiile de drept public din sfera ştiinţei şi inovării una şi aceeaşi persoană nu
poate ocupa funcţia de director, de director adjunct sau de secretar ştiinţific mai mult de două
termene consecutive.
47. Consiliul ştiinţific din organizaţia din sfera ştiinţei şi inovării este un organ
consultativ, prezidat de directorul organizaţiei.
48. Componenţa nominală a consiliului ştiinţific se alege prin vot secret, de adunarea
personalului ştiinţific din rîndurile cercetătorilor ştiinţifici cu grad şi titlu ştiinţific a organizaţiei,
precum şi din exterior, pe un termen de 4 ani.
49. Directorul, directorul adjunct, secretarul ştiinţific, membrii Academiei care activează
în institut, preşedintele organizaţiei sindicale şi preşedintele Consiliului tinerilor savanţi sînt din
oficiu membri ai consiliului ştiinţific.
50. Numărul reprezentanţilor personalului de conducere al organizaţiei din sfera ştiinţei şi
inovării în consiliul ştiinţific nu trebuie să depăşească o treime din numărul total al membrilor
acestuia.
51. Modul de angajare şi de suplinire a funcţiilor, drepturile, obligaţiile şi
responsabilităţile angajaţilor Academiei, ale organizaţiilor din subordine, sînt stabilite în
corespundere cu legislaţia în vigoare, cu prezentul statut şi cu statutele organizaţiilor.
52. Remunerarea muncii angajaţilor Academiei şi organizaţiilor din subordine se
efectuează conform legislaţiei în vigoare.
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53. Proiectul bugetului organizaţiilor instituţionale este elaborat de către conducerea
organizaţiei, examinat de către consiliul ştiinţific şi biroul secţiei de ştiinţe respective şi aprobat
de către Consiliul Suprem.
54. Evaluarea şi atestarea personalului din sfera ştiinţei şi inovării se efectuează de către
consiliile ştiinţifice sau de către comisii speciale, conform legislaţiei în vigoare.
55. Eliberarea din funcţie a personalului ştiinţific, de conducere şi auxiliar se efectuează în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
56. Organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din subordinea Academiei sînt supuse
acreditării o dată în 5 ani, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
57. Organizaţiile auxiliare care activează în componenţa Academiei au statut de persoană
juridică şi activează în conformitate cu statutele aprobate de Consiliul Suprem.
Secţiunea a 4-a. Filialele Academiei de Ştiinţe a Moldovei
58. Filialele Academiei se instituie în baza hotărîrii Asambleei şi se înregistrează la
oficiile teritoriale ale Camerei Înregistrării de Stat.
59. Filialele Academiei nu au statut de persoană juridică şi funcţionează în baza
Regulamentului aprobat de către Asamblee.
Capitolul V
CONDUCEREA ACADEMIEI
Secţiunea 1-a. Asambleea Academiei şi Adunarea generală a membrilor titulari şi
membrilor corespondenţi ai Academiei
60. Organul suprem de conducere al Academiei este Asambleea Academiei (în continuare
– Asamblee), constituită din:
1) membri titulari;
2) membri corespondenţi;
3) 78 de doctori habilitaţi, aleşi pentru o perioadă de 4 ani (dar cel mult pentru două
termene consecutive) de adunările generale ale secţiilor de ştiinţe, care reprezintă comunitatea
ştiinţifică din Republica Moldova.
61. Sesiunile Asambleei pot fi ordinare şi extraordinare. Sesiunile ordinare se convoacă de
Consiliul Suprem cel puţin o dată pe an. Sesiunile extraordinare se convoacă la propunerea
preşedintelui Academiei, la cererea a 2/3 din membrii Consiliului Suprem, la solicitarea a cel
puţin 1/2 din numărul membrilor Asambleei sau prin hotărîrile Adunărilor generale a cel puţin
trei secţii de ştiinţe.
62. Sesiunea Asambleei este deliberativă dacă la lucrări participă cel puţin 2/3 din
membrii acesteia cu drept de vot deliberativ, iar hotărîrile ei se adoptă cu votul a mai mult de
50% din membrii prezenţi la şedinţă. Drept de vot deliberativ îl deţin membrii titulari, membrii
corespondenţi şi doctorii habilitaţi – membri ai Asambleei. Sesiunea Asambleei este prezidată de
preşedintele Academiei, iar în absenţa motivată a acestuia – de prim-vicepreşedintele sau unul
din vicepreşedinţii Academiei, care exercită temporar funcţiile preşedintelui.
63. Asambleea:
1) aprobă Statutul Academiei;
2) alege preşedintele Academiei şi, la propunerea acestuia, prim-vicepreşedintele,
vicepreşedinţii şi secretarul ştiinţific general;
3) aprobă o dată în 4 ani Acordul de parteneriat cu Guvernul;
4) aprobă politica Academiei în sfera ştiinţei şi inovării, promovează strategia acestei
politici;
5) aprobă reprezentanţii secţiilor de ştiinţe (doctori habilitaţi) în Asamblee şi alege
reprezentanţii comunităţii ştiinţifice în Consiliul Suprem;
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6) examinează şi se pronunţă asupra raportului anual privind rezultatele activităţii în sfera
ştiinţei şi inovării din ţară şi ale activităţii subdiviziunilor Academiei;
7) examinează şi aprobă strategii, programe ce ţin de sfera ştiinţei şi inovării;
8) identifică direcţiile strategice în sfera ştiinţei şi inovării;
9) autorizează înstrăinarea terenurilor, obiectelor din patrimoniul Academiei şi cele ale
organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării din subordine;
10) examinează şi alte probleme care ţin de activitatea din sfera ştiinţei şi inovării.
64. Adunarea generală a membrilor titulari şi a membrilor corespondenţi ai Academiei,
cetăţeni ai Republicii Moldova, se convoacă la propunerea Consiliului Suprem.
65. Adunarea generală a membrilor titulari şi a membrilor corespondenţi alege membrii
titulari, membrii corespondenţi şi membrii de onoare ai Academiei în conformitate cu
Regulamentul privind alegerea membrilor titulari (academicieni) şi membrilor corespondenţi ai
Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
66. Adunarea generală a membrilor titulari şi a membrilor corespondenţi este prezidată de
preşedintele Academiei şi este deliberativă, dacă la şedinţă participă cel puţin 2/3 din personalul
scriptic al acesteia. Lista personalului scriptic se aprobă de către Consiliul Suprem analogic
punctului 25 alineatul 7) din prezentul statut.
67. Regulamentul privind alegerea membrilor titulari (academicieni) şi membrilor
corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei se adoptă de către Adunarea generală a
membrilor titulari şi a membrilor corespondenţi cu votul a 50 plus unu din personalul scriptic
prezent la Adunare.
Secţiunea a 2-a. Preşedintele Academiei, vicepreşedinţii şi secretarul ştiinţific general
al Academiei
68. Postul de preşedinte al Academiei se ocupă prin concurs, anunţat cu cel puţin trei luni
înainte de alegerea preşedintelui.
69. Data sesiunii Asambleei de alegere a preşedintelui este stabilită de către Consiliul
Suprem şi se aduce la cunoştinţa comunităţii ştiinţifice cu cel puţin 15 zile înainte de convocarea
ei.
70. Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de alegere a preşedintelui Academiei
Consiliul Suprem instituie Comisia de concurs, compusă din 5-7 membri. Componenţa nominală
a Comisiei se formează la propunerea secţiilor de ştiinţe şi a Consiliului Suprem.
71. Candidaturile pentru ocuparea postului de preşedinte sînt propuse de secţiile de ştiinţe
ale Academiei, membrii titulari şi membrii corespondenţi ai Academiei.
72. Candidaturile recomandate pentru participare la concurs trebuie să aibă experienţă în
activitatea de conducere, inclusiv ştiinţifico-organizatorică de cel puţin 5 ani, să cunoască
legislaţia în domeniul ştiinţei şi inovării, să manifeste spirit activ în munca de cercetare şi
management în ştiinţă.
73. În termen de 30 zile din ziua anunţării concursului privind alegerea preşedintelui,
candidaţii pentru ocuparea postului de preşedinte al Academiei prezintă Comisiei de concurs o
scrisoare de recomandare a candidatului la funcţia de preşedinte, curriculum vitae şi, într-un plic
închis şi sigilat, concepţia programului de activitate în viitoarea funcţie de preşedinte.
74. Comisia de concurs, cu 30 de zile înainte de sesiunea Asambleei de alegere a
preşedintelui, în prezenţa candidaţilor sau a membrilor Academiei care au recomandat
candidaturile admise la concurs, deschide plicurile cu programele de activitate ale candidaţilor şi
le aduce la cunoştinţa comunităţii ştiinţifice.
75. Comisia de concurs, după evaluarea actelor prezentate în vederea corespunderii
cerinţelor expuse, propune Asambleei candidaturile selectate pentru alegerea în postul de
preşedinte.
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76. Preşedintele Academiei este ales de Asamblee prin vot egal, secret şi liber exprimat
pentru o perioadă de 6 ani (dar cel mult pentru două termene consecutive) dintre membrii titulari
ai Academiei. El este responsabil în faţa Asambleei şi Guvernului de activitatea sa.
77. Alegerea preşedintelui Academiei are loc după expirarea mandatului sau în cazul cînd
postul de preşedinte, din diferite motive, a devenit vacant.
78. În cazul cînd postul de preşedinte al Academiei este declarat vacant, funcţiile acestuia
le exercită, pînă la alegerea preşedintelui, prim-vicepreşedintele Academiei.
79. Asambleea, prezidată de prim-vicepreşedintele Academiei, prin vot deschis, cu
majoritatea simplă de voturi, ia decizia de a include sau nu candidaturile selectate în buletinul de
vot.
80. Este declarat ales în postul de preşedinte al Academiei candidatul care a obţinut mai
mult de 50% din voturile personalului scriptic al membrilor Asambleei, prezenţi la şedinţa
Asambleei. Lista personalului scriptic se aprobă de către Consiliul Suprem pînă la convocarea
Asambleei, analogic punctului 25 alineatul 7) din prezentul statut.
81. În cazul cînd alegerea preşedintelui Academiei nu s-a reuşit imediat după expirarea
mandatului preşedintelui în exerciţiu, acestuia i se prelungesc, prin hotărîrea Asambleei,
atribuţiile respective pînă la intrarea în funcţie a preşedintelui Academiei nou-ales.
82. Preşedintele Academiei în exerciţiu îndeplineşte obligaţiile de serviciu pînă la intrarea
în funcţie a preşedintelui nou ales, dar nu mai mult de 15 zile din momentul validării rezultatelor
alegerii.
83. Preşedintele Academiei:
1)
conduce activitatea Academiei;
2)
este membru al Guvernului din oficiu;
3)
semnează din partea Academiei Acordul de parteneriat şi procesul-verbal anual;
4)
prezidează Asambleea, Adunarea generală a membrilor titulari şi a membrilor
corespondenţi şi şedinţele Consiliului Suprem;
5)
reprezintă Academia în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice, cu agenţii
economici, cu organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării internaţionale şi cu alte organizaţii;
6)
contrasemnează proiecte de acte legislative, de hotărîri, ordonanţe şi dispoziţii ale
Guvernului, ce ţin de sfera ştiinţei şi inovării şi de învăţămînt, proiecte ale programelor de
dezvoltare social-economică a ţării;
7)
anual, prezintă Guvernului raportul de activitate în sfera ştiinţei şi inovării,
precizează condiţiile Acordului de parteneriat;
8)
propune spre confirmare preşedintelui Republicii Moldova reprezentanţii Academiei
în componenţa Consiliului Naţional;
9)
propune, spre numire Guvernului, directorul general al Agenţiei de Stat;
10) încheie şi reziliază contracte manageriale de administrare a patrimoniului Academiei
cu conducătorii organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării, cu conducătorii
întreprinderilor şi organizaţiilor auxiliare;
11) reprezintă Academia în coordonarea, realizarea şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale
în domeniul ştiinţei şi inovării;
12) răspunde de elaborarea şi implementarea politicii statului în domeniul ştiinţei şi
inovării, de determinarea direcţiilor prioritare şi repartizarea resurselor financiare alocate ştiinţei
şi inovării;
13) este responsabil de selectarea cadrelor aparatului administrativ al Academiei;
14) iniţiază, negociază şi semnează tratate internaţionale, conform împuternicirilor
acordate de prim-ministrul Guvernului;
15) îndeplineşte şi alte atribuţii ce ţin de sfera ştiinţei şi inovării.
84. Prim-vicepreşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul ştiinţific general fac parte din
conducerea Academiei, sînt aleşi de Asamblee, la propunerea preşedintelui Academiei, prin vot
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secret, pentru o perioadă de 4 ani (dar nu mai mult de două termene consecutive). Primvicepreşedintele este ales dintre membrii titulari sau membrii corespondenţi, iar vicepreşedinţii şi
secretarul ştiinţific general sînt aleşi dintre membrii titulari, membrii corespondenţi sau doctorii
habilitaţi.
85. Sunt aleşi în posturile de prim-vicepreşedinte, vicepreşedinţi şi secretar ştiinţific
general ai Academiei candidaţii care au obţinut mai mult de 50% din voturile personalului
scriptic al membrilor Asambleei, prezenţi la şedinţă.
86. Prim-vicepreşedintele:
1) exercită funcţiile preşedintelui în lipsa acestuia;
2) exercită şi alte funcţii ce ţin de activitatea Academiei, conform delimitării funcţiilor.
87. Vicepreşedinţii:
1)
exercită funcţiile preşedintelui şi prim-vicepreşedintelui în lipsa acestora;
2)
conduc activitatea unor sfere de activitate a Academiei, conform delimitării
funcţiilor;
3)
organizează elaborarea programelor de stat şi proiectelor individuale în sfera ştiinţei
şi inovării în domeniul de care sunt responsabili şi monitorizează realizarea acestora;
4)
coordonează activitatea de inovare în domeniile în care sunt responsabili;
5)
coordonează elaborarea pronosticurilor dezvoltării ştiinţei şi inovării în domeniile de
care sunt responsabili;
6)
organizează expertiza programelor, planurilor şi dărilor de seamă în domeniile de
care sunt responsabili;
7)
înaintează propuneri de acordare a distincţiilor de stat şi a titlurilor onorifice,
conform legislaţiei în vigoare;
8)
exercită alte funcţii stabilite de preşedintele Academiei.
88. Secretarul ştiinţific general:
1)
coordonează activitatea tuturor secretarilor ştiinţifici din organizaţiile din sfera
ştiinţei şi inovării din subordinea Academiei;
2)
examinează, după competenţă, corespondenţa şi semnează sau contrasemnează
răspunsurile oficiale;
3)
asigură pregătirea materialelor pentru şedinţele Consiliului Suprem, Adunările
generale ale membrilor titulari şi membrilor corespondenţi şi sesiunile Asambleei;
4)
este responsabil de activitatea aparatului administrativ al Consiliului Suprem;
5)
este responsabil de pregătirea rapoartelor anuale despre activitatea ştiinţifică şi
organizatorică în domeniul ştiinţei şi inovării şi de îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Acordul
de parteneriat;
6)
organizează şi promovează activităţile privind elaborarea şi implementarea politicii
de stat în sfera ştiinţei şi inovării; identificarea direcţiilor strategice ale sferei ştiinţei şi inovării;
elaborarea pronosticurilor dezvoltării sferei ştiinţei şi inovării, programelor şi proiectelor de
cercetare-dezvoltare, precum şi a mecanismelor de monitorizare şi stimulare a implementării
rezultatelor ştiinţifice şi tehnologice obţinute în sfera ştiinţei şi inovării;
7)
asigură organizarea executării hotărîrilor Parlamentului Republicii Moldova şi
Guvernului referitor la sfera ştiinţei şi inovării, Asambleei, Adunării generale a membrilor
titulari şi membrilor corespondenţi, Consiliului Suprem şi a indicaţiilor Preşedintelui Academiei,
precum şi avizarea proiectelor de acte legislative şi normative;
8)
este responsabil de repartizarea resurselor financiare bugetare alocate conform
priorităţilor strategice ale sferei ştiinţei şi inovării şi de finanţarea instituţiilor de cercetareinovare; examinează şi aprobă planurile de finanţare şi statele de personal ale instituţiilor din
subordinea Academiei;
9)
semnează documentele bancare ce ţin de finanţarea instituţiilor din sfera ştiinţei şi
inovării;
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10) exercită şi alte funcţii stabilite de preşedintele Academiei.
89. Revocarea din funcţie a preşedintelui, vicepreşedinţilor, secretarului ştiinţific general se
iniţiază la propunerea a nu mai puţin de 50 la sută din membrii Asambleei. Se consideră revocată
persoana contra căreia au votat în mod secret nu mai puţin de 2/3 din membrii Asambleei.
Secţiunea a 3-a. Consiliul Suprem
90. Consiliul Suprem este format din 17 persoane confirmate în funcţie de Asamblee pe un
termen de 4 ani (dar nu mai mult de două termene consecutive). Din componenţa
Consiliului Suprem fac parte:
1) 5 persoane din oficiu: preşedintele Academiei, prim-vicepreşedintele, 2 vicepreşedinţi,
secretarul ştiinţific general al Academiei;
2) 12 reprezentanţi ai comunităţii ştiinţifice aleşi de Asamblee prin vot secret: 6
reprezentanţi ai organizaţiilor acreditate din sfera ştiinţei şi inovării, inclusiv 3 reprezentanţi ai
membrilor de profil şi 3 reprezentanţi ai membrilor instituţionali, un reprezentant al Consiliului
Consultativ de Expertiză, un reprezentant al Agenţiei de Stat, un reprezentant al Consiliului
Naţional, 2 reprezentanţi ai Consiliului rectorilor, un reprezentant al tinerilor cercetători
ştiinţifici (doctor sau doctor habilitat cu vîrsta de pînă la 30 de ani), înaintat de către Adunarea
generală a tinerilor cercetători din Republica Moldova.
91 Pentru rezolvarea operativă a unor probleme de gestionare se creează Biroul
Consiliului Suprem, în componenţa căruia intră preşedintele, prim-vicepreşedintele,
vicepreşedinţii şi secretarul ştiinţific general ai Academiei.
92. Biroul Consiliului Suprem:
1)
efectuează controlul utilizării raţionale a resurselor financiare bugetare în sfera
ştiinţei şi inovării, întreprinde măsuri de lichidare a neajunsurilor şi încălcărilor stabilite;
2)
prezintă anual Guvernului informaţie despre realizarea programelor de stat şi avize
asupra stării cercetării-dezvoltării, precum şi recomandări pentru stimularea activităţii din sfera
inovării şi transferului tehnologic;
3)
organizează expertiza în sfera ştiinţei şi inovării prin consiliul consultativ de
expertiză şi secţiile Academiei, asigură transparenţa acestei expertize;
4)
organizează şi coordonează implementarea noilor tehnologii în economia naţională şi
determină eficacitatea procesului inovaţional;
5)
aprobă structura, regulamentele direcţiilor şi secţiilor aparatului Consiliului Suprem;
6)
organizează gestionarea eficientă şi dezvoltarea patrimoniului şi a potenţialului
intelectual, este responsabil de utilizarea raţională şi eficientă a resurselor materiale, financiare,
intelectuale, informaţionale şi a infrastructurii Academiei, prezintă, în modul şi termenele
stabilite, rapoarte de activitate şi date statistice din sfera ştiinţei şi inovării, inclusiv dări de
seamă despre utilizarea mijloacelor bugetare şi speciale;
7)
organizează şi execută expertiza tehnico-ştiinţifică obligatorie a achiziţiilor de
aparataj şi echipament ştiinţific, procurat din mijloacele bugetului de stat, precum şi din granturi
al căror beneficiar este Guvernul;
8)
organizează şi efectuează expertiza nivelului ştiinţific al metodologiei măsurărilor,
testărilor şi verificărilor;
9)
studiază şi analizează informaţiile privind politicile, direcţiile strategice, nivelul
calitativ al activităţilor sferei ştiinţei şi inovării din alte ţări;
10) formează bănci de date privind activitatea în sfera ştiinţei şi inovării;
11) organizează păstrarea permanentă în Arhiva ştiinţifică a Academiei a manuscriselor
savanţilor, a materialelor de arhivă ale organizaţiilor Academiei şi a altor materiale ce prezintă
interes pentru istoria ştiinţei.
93. Consiliul Suprem:
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1) organizează elaborarea programelor de stat, proiectelor independente şi a programelor
ştiinţifice şi tehnico-ştiinţifice internaţionale în sfera ştiinţei şi inovării, precum şi a
mecanismelor de realizare şi monitorizare a acestora;
2) coordonează şi stimulează activitatea în domeniul inovare şi transfer tehnologic;
3) precizează şi confirmă anual Acordul de parteneriat;
4) distribuie alocaţiile bugetare pe direcţii strategice, programe şi beneficiari pentru
includere în proiectul Acordului de parteneriat;
5) organizează concursuri de proiecte finanţate de la bugetul de stat;
6) elaborează pronosticuri ale dezvoltării diferitor domenii din sfera ştiinţei şi inovării,
mecanisme de monitorizare şi stimulare a implementării rezultatelor programelor de stat în sfera
ştiinţei şi inovării şi de formare a pieţelor de produse ale acestei sfere;
7) convoacă sesiunile ordinare ale Asambleei şi ale Adunării generale a membrilor
titulari şi membrilor corespondenţi, iar cu 2/3 din membrii săi Consiliul Suprem poate iniţia
convocarea sesiunii extraordinare a acestora, aprobă lista personalului scriptic al Asambleei şi a
Adunării generale a membrilor titulari şi membrilor corespondenţi;
8) examinează programele, planurile şi dările de seamă privind activitatea ştiinţifică şi
financiară a subiecţilor din sfera ştiinţei şi inovării, organizaţiilor, întreprinderilor şi
organizaţiilor auxiliare ale Academiei;
9) decide asupra reorganizării sau dizolvării organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării,
finanţate integral de la bugetul de stat, pentru optimizarea activităţii din sfera ştiinţei şi inovării,
precum şi pentru ajustarea acestei activităţi la standardele de acreditare;
10) confirmă în funcţie conducătorii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării,
întreprinderilor şi organizaţiilor auxiliare ale Academiei, şefii direcţiilor aparatului Consiliului
Suprem, secretarii ştiinţifici ai secţiilor de ştiinţe;
11) aprobă structura, regulamentele şi bugetele secţiilor de ştiinţe, întreprinderilor şi
organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, ale întreprinderilor şi organizaţiilor auxiliare ale
Academiei;
12) confirmă direcţiile de cercetare ale secţiilor, programele de cercetare şi inovare;
13) înaintează propuneri de acordare a distincţiilor de stat, conferă decoraţii instituite de
Academie, distincţii de recunoştinţă şi titluri onorifice, acordă premii în conformitate cu
legislaţia în vigoare şi cu prezentul Statut;
14) decide asupra organizării masteratului, doctoratului şi postdoctoratului şi privează de
acest drept organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării, membri instituţionali care nu au asigurat un
nivel corespunzător al cercetărilor ştiinţifice;
15) asigură finanţarea editării revistelor şi lucrărilor ştiinţifice.
94. În subordinea Consiliului Suprem activează instituţii, întreprinderi şi organizaţii
auxiliare şi un aparat administrativ avînd următoarea structură:
1) direcţia politici în sfera ştiinţei şi inovării;
2) direcţia politică economică şi finanţe;
3) secţia resurse umane;
4) direcţia juridică;
5) direcţia logistică;
6) direcţia integrare europeană şi cooperare internaţională;
7) alte secţii autonome (fonduri, consilii, centre, comisii tematice etc.).
95. Persoanelor cu funcţie de conducere ale Academiei şi ale organizaţiilor subordonate li
se permite, conform actelor normative în vigoare, să cumuleze funcţii didactice sau de cercetător
ştiinţific (superior, coordonator, principal, consultant ştiinţific) şi li se păstrează pe perioada
activităţii în funcţia electivă postul deţinut anterior, la care este în drept să revină după expirarea
termenului de conducere sau după abandonarea anticipată a exercitării funcţiei elective.
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96. Funcţionarii aparatului administrativ al Consiliului Suprem, care au grade şi/sau titluri
ştiinţifice şi/sau titluri ştiinţifico-didactice beneficiază de aceleaşi facilităţi, ca şi cercetătorii
ştiinţifici.
Capitolul VI
ASIGURAREA LOGISTICĂ ŞI FINANCIARĂ A ACADEMIEI
Secţiunea 1-a. Finanţarea activităţii din sfera ştiinţei şi inovării
97. Finanţarea sferei ştiinţei şi inovării de la bugetul de stat se realizează prin intermediul
Academiei în temeiul Acordului de parteneriat, conform Regulamentului privind finanţarea
sferei ştiinţei şi inovării.
98. Sursele de finanţare a sferei ştiinţei şi inovării sînt:
1) mijloacele de la bugetul de stat;
2) mijloacele de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale;
3) mijloacele speciale ale subiecţilor activităţii din sfera ştiinţei şi inovării;
4) mijloacele organizaţiilor interesate în activitatea din sfera ştiinţei şi inovării;
5) investiţiile (donaţiile, granturile etc.) persoanelor fizice şi juridice, inclusiv străine;
6) defalcările în proporţie de 50% din sumele obţinute din vînzarea patrimoniului
neutilizat, inclusiv a imobilelor;
7) alte surse legale.
99. Mijloacele bugetare, destinate sferei ştiinţei şi inovării se utilizează conform
Regulamentului privind finanţarea sferei ştiinţei şi inovării pentru:
1) cercetări ştiinţifice, lucrări de investigare şi dezvoltare tehnologică;
2) salarizarea statelor de personal;
3) întreţinerea şi dezvoltarea bazei tehnico-materiale şi a infrastructurii;
4) întreţinerea instituţională a activităţii Academiei, inclusiv a bibliotecii centrale, arhivei
şi sistemului informaţional;
5) finanţarea concursurilor, inclusiv expertiza proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării;
6) organizarea unor conferinţe, seminare etc.;
7) editarea lucrărilor ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice, precum şi a revistelor ştiinţifice,
fondate în conformitate cu legislaţia în vigoare;
8) susţinerea şi dezvoltarea colaborării ştiinţifice cu organizaţii internaţionale;
9) pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare prin doctorat şi postdoctorat în ţară şi
peste hotare;
10) asigurarea activităţii consiliilor ştiinţifice specializate;
11) decernarea premiilor;
12) finanţarea instituţiilor de învăţămînt şi de reciclare a cadrelor ale Academiei.
100. Mijloacele financiare obţinute de Academie din diferite surse sunt folosite în
conformitate cu decizia Consiliului Suprem. Mijloacele financiare care nu au fost folosite pînă la
sfîrşitul anului în curs rămîn accesibile pentru utilizare în anul următor de către organizaţiile,
care au realizat economiile respective în anul precedent.
101. Distribuirea mijloacelor financiare se efectuează de către Consiliul Suprem la
propunerile secţiilor de ştiinţe şi ale organizaţiilor auxiliare, conform direcţiilor strategice ale
sferei ştiinţei şi inovării.
102. Conducătorii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, precum şi ai programelor de
stat sînt responsabili de utilizarea eficientă a mijloacelor financiare, conform devizelor de
venituri şi cheltuieli aprobate.
103. Repartizarea veniturilor şi cheltuielilor, planurile de finanţare din bugetul de stat a
organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării, a pregătirii şi perfecţionării cadrelor
ştiinţifice, precum şi statele de personal ale organizaţiilor de drept public, ale aparatului
administrativ al Consiliului Suprem se aprobă de preşedintele Academiei sau de prim-
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vicepreşedinte – director executiv al Consiliului Suprem, fiind ulterior înaintate spre aprobare în
conformitate cu actele normative în vigoare.
104. Academia instituie şi gestionează Fondul naţional pentru susţinerea ştiinţei, care este
destinat, în exclusivitate, susţinerii cercetătorilor ştiinţifici şi a tinerelor talente, în special
acordării de premii şi burse pentru rezultate deosebite, în baza unui Regulament aprobat de
Asamblee.
Secţiunea a 2-a. Activitatea economică a Academiei
105. Academia şi organizaţiile ei:
1)
sînt în drept să desfăşoare activitate economică ce rezultă nemijlocit din scopul
prevăzut în statut;
2)
conform legislaţiei, pot da în arendă spaţiile, mobilierul şi utilajul neutilizat
temporar, precum şi terenurile alăturate blocurilor aflate la balanţa sa.
106. Veniturile de la activitatea prevăzută de statutele Academiei, organizaţiilor de drept
public din sfera ştiinţei şi inovării pot fi folosite exclusiv în scopurile prevăzute de statutele
respective.
107. Academia, organizaţiile de drept public din sfera ştiinţei şi inovării nu susţin vreun
partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu
folosesc vreo parte din venit sau proprietate pentru finanţarea acestora.
Capitolul VII
COMPLEXUL PATRIMONIAL AL ACADEMIEI
108. Patrimoniul Academiei este constituit din toate bunurile materiale şi nemateriale,
care asigură activitatea şi dezvoltarea Academiei, precum şi necesităţile sociale ale angajaţilor ei:
1) transmise de către stat Academiei pentru folosire sau administrare în baza hotărîrilor
autorităţilor administraţiei publice;
2) procurate din mijloace bugetare şi mijloace speciale;
3) rezultate din activitatea intelectuală a membrilor şi a angajaţilor Academiei, din
executarea de comenzi şi/sau efectuarea de lucrări pe bază contractuală;
4) obţinute din donaţii şi sponsorizări din partea persoanelor fizice şi juridice din ţară şi
străinătate;
5) obţinute pe alte căi legale.
109. Organizaţiile de drept public din sfera ştiinţei şi inovării şi cele auxiliare ale
Academiei deţin, utilizează şi gestionează patrimoniul transmis de către Academie cu drept de
gestionare operativă, în baza unui contract managerial de administrare a patrimoniului.
110. Lista obiectelor patrimoniului transmis spre gestionare operativă organizaţiilor din
subordinea Academiei se aprobă de Consiliul Suprem.
111. Transmiterea gratuită a patrimoniului de la balanţa unei organizaţii la balanţa unei
alte organizaţii din subordinea Academiei are loc în baza unei hotărîri a Consiliului Suprem.
112. Gestionarea complexului patrimonial al Academiei se efectuează de Consiliul
Suprem.
113. Academia, exercitîndu-şi atribuţiile de gestionare a obiectelor complexului
patrimonial, primite cu drept de folosinţă de la stat, asigură realizarea drepturilor acestuia ca
proprietar, folosirea şi administrarea lor eficientă în limitele stabilite de legislaţia în vigoare.
114. Obiectele complexului patrimonial al Academiei se folosesc în conformitate cu
legislaţia în vigoare, cu prezentul Statut şi cu statutele organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării
subordonate ei.
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115. Organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării subordonate Academiei au dreptul să dea în
arendă patrimoniul lor temporar nefolosit în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu hotărîrea
Consiliului Suprem. Veniturile de la arenda patrimoniului sunt folosite de către organizaţiile
Academiei în conformitate cu legislaţia în vigoare.
116. Vînzarea şi înstrăinarea obiectelor şi terenurilor din patrimoniul Academiei şi cel al
organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate ei se efectuează numai pe bază de
concurs, cu autorizaţia Asambleei.
117. Mijloacele obţinute din folosirea şi vînzarea obiectelor patrimoniului Academiei şi al
organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării subordonate ei sînt orientate spre realizarea sarcinilor
lor statutare.
118. Academiei şi organizaţiilor ei li se transmit în folosinţă gratuită, pe termen nelimitat,
terenuri agricole, conform legislaţiei în vigoare.
Capitolul VIII
MODUL ŞI CONDIŢIILE DE REORGANIZARE A ACADEMIEI, DE CREARE,
REORGANIZARE ŞI DIZOLVARE A ORGANIZAŢIILOR DIN SFERA ŞTIINŢEI ŞI
INOVĂRII
119. Academia se reorganizează în baza hotărîrii Asambleei cu votul a 3/4 din membrii
titulari, membrii corespondenţi şi doctorii habilitaţi reprezentanţi în Asamblee.
120. Academia creează şi dizolvă, în conformitate cu legislaţia şi cu prevederile statutare,
subiecte din sfera ştiinţei şi inovării cu diverse profiluri de activitate.
121. Decizia despre crearea subiecţilor este luată de Consiliul Suprem, la propunerea
secţiilor de ştiinţe ale Academiei, organelor centrale de specialitate.
122. Pentru asigurarea logistică a activităţii din sfera ştiinţei şi inovării, Academia
creează, reorganizează şi dizolvă întreprinderi şi organizaţii auxiliare, care au statut de persoană
juridică şi activează în conformitate cu statutele aprobate de Consiliul Suprem.
123. Reorganizarea sau dizolvarea organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării, finanţate
integral de la bugetul de stat, a organizaţiilor, întreprinderilor şi organizaţiilor auxiliare se
efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
124. Decizia despre reorganizarea sau dizolvarea organizaţiei-membru instituţional se
adoptă de către Consiliul Suprem, în baza rezultatelor procesului de evaluare şi acreditare şi a
consultării secţiei de ştiinţe respective, în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
125. Decizia despre reorganizarea sau dizolvarea organizaţiei-membru de profil se adoptă
de către organul central de specialitate în comun cu Consiliul Suprem, în baza rezultatelor
procesului de evaluare şi acreditare, în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
126. Este interzisă distribuirea venitului sau a proprietăţii între membrii Academiei,
angajaţii sau fondatorii organizaţiei de drept public din sfera ştiinţei şi inovării sau între alte
persoane particulare, inclusiv în procesul reorganizării şi dizolvării.
Capitolul IX
DISPOZIŢII FINALE
127. Adoptarea şi modificarea Statutului Academiei se aprobă prin hotărîrea Asambleei
cu voturile a mai mult de 50% din personalul scriptic prezent la şedinţă.

20

