ADUNAREA GENERALĂ
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„ 23 ” aprilie 2019
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mun. Chişinău

Privind audierea Raportului anual despre activitatea
Academiei de Ştiinţe a Moldovei în anul 2018
În conformitate cu prevederile art. 64 lit. l) al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al
Republicii Moldova, republicat, şi pct.7 din Statutul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în cadrul
Sesiunii a III-a a Adunării Generale a AŞM a fost audiat Raportul de activitate a Academiei de
ştiinţe în anul 2018, prezentat de dna dr. hab. Aurelia Hanganu, secretar ştiinţific general interimar
al AŞM.
În urma examinării raportului audiat şi a luărilor de cuvânt pe marginea acestuia ale
membrilor Adunării Generale a AȘM, Adunarea Generală a Academiei de Științe a Moldovei
A CONSTATAT:
Academia de Ştiinţe a Moldovei, prin organele sale: Adunarea generală a membrilor titulari
şi corespondenţi ai AŞM, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, Prezidiul
AŞM, în anul 2018, la fel ca întreaga comunitate ştiinţifică, şi-a axat activitatea preponderent pe
îndeplinirea prevederilor Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 190 din
21.09.2017 privind implementarea acţiunilor şi măsurilor necesare pentru realizarea reformei
sistemului național de cercetare și inovare; totodată, AŞM a optat pentru consolidarea şi
mobilizarea potenţialului său ştiinţific din sfera ştiinţei şi inovării în scopul realizării obiectivelor
strategice de cercetare şi a planurilor anuale de activitate ale secţiilor de știinţe, optimizării
managementului ştiinţei, utilizării eficiente a surselor financiare, promovării aplicării pe scară largă
în economia naţională a produselor inovaţionale, pregătirii şi perfecţionării cadrelor ştiinţifice,
realizării altor atribuţii, specificate în art. 64 al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, republicat,
precum şi în Strategia de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până în anul 2020.
Pe parcursul primelor două luni ale anului de referinţă, membrii Consiliului Suprem au fost
convocaţi în 5 şedinţe prezidate de acad. Gheorghe Duca, la care au fost aprobate 30 de hotărâri
privind activitatea ştiinţifică şi economico-financiară a AŞM şi a instituțiilor de cercetare din cadrul
secțiilor de ştiințe ale AŞM.
Prezidiul Academiei de Ştiințe a Moldovei a continuat activitatea în vederea atingerii
obiectivelor de realizare a procesului de reformă prin implementarea prevederilor Legii
Parlamentului Republicii Moldova pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 190
din 21.09.2017 și Codului cu privire la știință și inovare nr. 259-XV din 15 iulie 2004, republicat.
În cadrul celor 26 de ședințe convocate de Prezidiul AȘM au fost puse în discuție și aprobate
42 de hotărâri privind activitatea secțiilor de ştiințe și instituțiilor auxiliare ale AŞM, gestionarea
patrimoniului și bunurilor materiale ale Academiei de Științe a Moldovei, precum și unele subiecte
referitor la activitatea curentă a AȘM. Au fost aprobate structura, organigrama și efectivul-limită de
personal, structura de deservire și mentenanță (personal tehnic) ale aparatului administrativ al
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Prezidiului AȘM pentru anul 2019, coordonate în prealabil cu Ministerul Finanțelor pentru
prezentarea spre aprobare Adunării Generale a AȘM.
În conformitate cu prevederile Codului cu privire la știință și inovare, ale Regulamentului
privind alegerea cercetătorilor științifici în calitate de membri ai secțiilor de științe ale AȘM,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 896 din 12.09.2018, la şedințele Prezidiului au fost
determinate și aprobate domeniile (profilurile științifice, specialitățile) pentru alegerea a câte 15
cercetători științifici în cadrul Secției Științe ale Vieții, Secției Științe Exacte și Inginerești și
Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte. Au fost stabilite criteriile de evaluare a
rapoartelor științifice privind implementarea proiectelor de cercetare, care au fost utilizate simultan
cu Instrucțiunea cu privire la audierea publică a rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și
inovare, aprobată prin Hotărârea comună a Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare și
Academiei de Ştiințe a Moldovei.
Conform Legii bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289 din 15 decembrie 2017 (Monitorul
Oficial nr. 464-470 din 29.12.2017), Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al
AŞM, prin Hotărârea nr. 2 din 01.02.2018, a aprobat bugetul Academiei de Ştiinţei a Moldovei
pentru anul 2018 în sumă de 58 887,0 mii lei. În conformitate cu Legea nr. 190 din 21.09.2017 și în
contextul hotărârilor Guvernului nr. 196/28.02.2018 “Cu privire la organizarea și funcționarea
Agenției Naționale de Cercetare și Dezvoltare” și nr. 197 “Cu privire la modificarea fondatorului
Universității Academiei de Științe a Moldovei și a Liceului Academiei de Științe a Moldovei”,
Legii nr. 101/07.06.2018 „Cu privire la modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2018 nr.
289/2017”, finanțarea Academiei de Științe a Moldovei pentru anul 2018 a fost redusă cu 29,3 mil.
lei.
În legătură cu reorganizarea Academiei de Științe, în urma transferului unor organizații din
componența sa către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cheltuielile pentru AȘM au
înregistrat, în dinamică, o deviere semnificativă. Executarea bugetului pentru anul 2018, conform
datelor de raportare, s-a stabilit la nivel de 88,5 % sau cu 3,4 mil. lei mai puţin faţă de planul
precizat.
I. În conformitate cu art. 67 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova
nr. 259-XV din 15 iulie 2004, republicat, în cadrul Academiei de Ştiinţe a fost creată Secția Știinţe
ale Vieţii în corespundere cu domeniile de ştiinţe biologice, medicale și agricole.
În cadrul ședințelor Biroului Secției Științe ale Vieții și la Adunarea Generală a secției, s-a
realizat un exercițiu amplu de consultare publică privind determinarea priorității strategice și a
domeniilor prioritare în conformitate cu art. 67, alin. (4), lit. a) din Codul cu privire la știință și
inovare, republicat. În urma consultărilor, a fost identificată și argumentată o prioritate strategică a
cercetării și inovării pentru anii 2019 - 2021 - Calitatea și securitatea vieții, focusată pe oferirea
soluțiilor pentru un nivel înalt al calității vieții în beneficiul fiecărui cetățean, dar și al mediului
ambiant. În cadrul priorității strategice au fost stabilite şi descrise 5 domenii prioritare:
1.
2.
3.
4.
5.

Genetica, fiziologia și biochimia plantelor, animalelor și a omului;
Servicii de sănătate, tratarea maladiilor și riscuri epidemiologice;
Biotehnologii, procesare și medicina umană și veterinară;
Securitatea energetică, seismologie și construcții durabile;
Solul, apa, biodiversitatea, schimbarea climei și protecția mediului ambiant.

În cadrul domeniilor prioritare au fost trasate obiectivele de bază, în care se regăsesc toate
instituțiile de cercetare din domeniile de științe biologice, medicale și agricole. A fost determinat
potențialul științific și logistic disponibil și au fost estimate costurile financiare necesare pentru
realizarea priorității strategice - Calitatea și securitatea vieții.
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În perioada de referinţă, membrii Secției au examinat și elaborat avize la 38 de proiecte de
hotărâri de Guvern și o strategie, a examinat 4 petiții ale cetățenilor și a propus soluții pentru
acestea.
Membrii Secției au consolidat şi încurajat cercetătorii științifici în vederea perfectării şi
înaintării proiectelor de cercetare şi inovare la diferite fonduri europene de susţinere a sferei
ştiinţei, îndeosebi tinerii cercetători în cadrul Programelor Orizont 2020, TEMPUS, SCOPES,
STCU etc. Au fost organizate stagii în SUA, Germania, Franța, Italia. Membrii Secției au participat
la lucrările şedinţelor comune ale AŞM cu experţii Uniunii Europene în domeniul cercetării; la
ședințele consiliilor științifice specializate pentru susținerea tezelor de doctorat, la seminarele
științifice de profil în cadrul comisiilor de profil ale ministerelor de resort, colegiilor de redacție ale
revistelor naționale și internaționale; au fost conducători sau referenți la tezele de doctorat, experţi
ai Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare și Agenția Națională de Asigurare a Calității
în Educație și Cercetare.
În atenția Secţiei s-a aflat și activitatea de organizare a cercetărilor științifice în cadrul
proiectelor de colaborare bilaterală între AŞM şi, respectiv academiile și instituțiile din Belarus,
România, Italia, Ucraina, etc. La Adunarea generală a Secției Științe ale Vieții au fost audiate
public și aprobate 10 proiecte bilaterale de cercetare Moldova-România din domeniile biologiei,
medicinii și agriculturii.
Promovarea rezultatelor științifice s-a efectuat prin participarea la expoziții de inventică
naționale și internaționale, la care au fost obținute medalii de aur, argint și bronz, premii și titluri
speciale, trofee și diplome. Savanții din domeniile biologiei, ecologiei, medicinii și agriculturii au
participat, în permanență, la emisiuni televizate şi radiofonice, au publicat în presă articole de
popularizare a științei. Membrii Secției, în conlucrare cu ministerele și agențiile de profil, în
comun cu instituțiile de cercetare din sfera științei și inovării, au organizat mai multe foruri
ştiinţifice, mese rotunde, seminare științifico-practice, workshop-uri atât la nivel naţional, cât şi la
nivel regional şi internaţional.
In cadrul Secţiei Ştiinţe Exacte şi Inginereşti activitatea a fost concentrată asupra elaborării
suportului științific pentru dezvoltarea de noi materiale și tehnologii, consolidarea securității
energetice, antiseismice și informaționale.
Astfel, au fost elaborate principalele acţiuni/masuri de politică din sector, care au acoperire
financiară (incluse în linia de bază) pe programe/sub-programe şi pe bugete în domeniile cercetării
și inovării pentru anii 2019-2021.
Au fost întocmite informații: privind realizarea acţiunilor stipulate în Planul de acţiuni al
Guvernului pentru anii 2016-2018; referitor la Notă informativă privind realizarea acţiunilor
stipulate în „Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii
Moldova până în 2020”; pentru elaborarea Raportului privind implementarea Matricei de politici a
Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova.
A fost organizată expoziția și conferința ”Primul român în cosmos” și masa rotundă
”Tehnologiile și piețele noi deschid oportunități de dezvoltare a cooperării inovaționale interstatale
Rusia – Republica Moldova”.
Au fost înaintate propuneri pentru perfectarea proiectului Hotărârii Guvernului „Cu privire la
alegerea membrilor secţiilor de ştiinţe ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei” și Regulamentului cu
privire la decernarea premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Au fost propuse domeniile de
științe pentru concursul de alegere a cercetătorilor științifici în calitate de membri ai secțiilor de
științe ale AȘM pentru aprobare de către Prezidiul AŞM.
La ședințele Adunării generale a Secției Științe Exacte și Inginerești au avut loc discuții pe
marginea “Programului național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2019-2022 și a
Planului de acțiuni privind implementarea acestuia” și pregătirea avizului Secției asupra acestui
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document; elaborării Priorităților și tematicilor de cercetare pentru anii 2020-2023 în sfera
științelor exacte și inginerești.
La cele 10 ședințe ale Biroului Secției au fost examinate probleme curente de activitate a
secției, subiecte referitor la implementarea proiectului de cercetări științifice în instituțiile cu profil
științe exacte și inginerești; înaintarea de către institute a cercetătorilor științifici la conferirea
premiilor și distincțiilor AȘM etc.
A fost elaborat planul de acțiuni pentru anul 2019 și întocmite fișele de post pentru funcțiile
din cadrul secției. Au fost pregătite 6 avize pentru strategii de dezvoltare și hotărâri ale Guvernului
și 6 scrisori de răspuns la solicitarea ministerelor.
III. Secția Știinţe Sociale, Economice, Umanistice și Arte. Secția a fost creată în
corespundere cu domeniile de științe sociale, economice, umanistice și arte.
La ședințele Adunării generale a membrilor titulari și membrilor corespondenți au fost
înaintate candidaturi în domeniile (profiluri, specialități): relații internaționale, jurnalism și
comunicare, informații și securitate națională, arheologie, științe ale limbajului, literatură,
etnologie, teologie, istorie, arte audiovizuale, culturologie. În urma concursului organizat de
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, în componența Secției au fost aleși 15 membri
din rândul doctorilor habilitați și doctorilor în științe.
Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte, în cadrul a mai multor ședințe ale
Biroului și Adunării generale a Secției, a organizat consultări publice în vederea determinării
priorității strategice și a domeniilor prioritare, fiind identificată și argumentată prioritatea strategică
a cercetării și inovării pentru anii 2019–2021 – Societatea cunoașterii și industrii creative, axată pe
oferirea soluțiilor la provocările societale cu care se confruntă Republica Moldova. Prioritatea
cuprinde domenii care generează și consolidează valorile culturale, istorice ale patrimoniului
național, precum și oferă suport autorităților în procesele de modernizare a țării. În cadrul priorității
strategice au fost definitivate 3 domenii prioritare:
1. Modernizarea statului si a economiei naționale în contextul proceselor de reintegrare
națională și integrare europeană;
2. Cercetări filologice și enciclopedice, valorificarea patrimoniului național și a moștenirii
istorice;
3. Dezvoltarea și perfecționarea sistemului educațional în vederea consolidării capitalului
uman pentru dezvoltarea Republicii Moldova.
A fost stabilit potențialul științific și logistic disponibil și estimate costurile financiare
necesare pentru realizarea priorității strategice Societatea cunoașterii și industrii creative.
În scopul soluționării dezideratelor trasate, la propunerea Biroului Secției, în cadrul
domeniilor sociale, economice, umanistice și arte au fost convocate 4 ședințe ale Adunării Secției,
8 şedinţe ale Biroului, şedinţe operative cu participarea directorilor, secretarilor ştiinţifici şi
reprezentanţilor ministerului de profil, la care au fost aprobate decizii privind activitatea ştiinţifică,
inovațională, managerială, editorială, de transfer tehnologic, financiară, pregătirea cadrelor
ştiinţifice de calificare superioară, colaborarea internaţională a organizațiilor de cercetare din
domeniu.
Biroul Secției a coordonat activitatea comisiilor de experţi pe domenii privind examinarea
dosarelor prezentate la concurs pentru obţinerea Bursei de Excelenţă a Guvernului Republicii
Moldova, Bursei nominale pe domenii, Bursei Primăriei în ştiinţă, tehnică şi artă, precum și a
lucrărilor ştiinţifice înaintate la Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică pentru
participare la Concursul Naţional de Susţinere a Ştiinţei „Savantul anului” şi „Tânărul savant al
anului”.
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Secția a pregătit un aviz la un proiect de lege, 14 proiecte de hotărâri ale Guvernului, și o
strategie.
II. Realizarea vectorului european reprezintă un deziderat fundamental al politicii interne şi
externe a Republicii Moldova, având un puternic potenţial de facilitare a coeziunii politice şi
sociale a societăţii. Integrarea cercetătorilor din Republica Moldova în spaţiul european unic de
cercetare constituie un imperativ al conducerii ţării şi comunităţii ştiinţifice.
Academia de Științe a Moldovei şi-a axat activitatea şi pe segmentul cooperării multilaterale,
care este realizată prin participarea la Inițiativele de Programe Comune, instrumentele ERA-Nets şi
apelurile regionale. Integrarea în Spațiul European de Cercetare rămâne una din priorităţile
primordiale în activitatea AȘM și pentru perioada următoare. În acest context, au fost întreprinse o
serie de măsuri și acţiuni, fiind aprobată Foaia de Parcurs a Republicii Moldova privind Integrarea
în Spaţiul European de Cercetare.
Pe parcursul anului de referință, AŞM a participat la discuţii importante ce au vizat aspecte
ale activității în cadrul noului Program pentru cercetare și inovare – Programul cadru 9 pentru anii
2021-2027, necesitatea de a reactualiza planurile naționale de cercetare, luându-se în considerare
evoluțiile dictate de negocierile vizând Programul cadru 9; conceptul Mission Oriented Research
and Innovation in the European Union ca o abordare menită să soluționeze probleme stringente și
imediate cu care se confruntă societatea și să pună în valoare inovația bazată pe cercetare; cadrul
conceptual al noului Portal – European Open Science Cloud (EOSC), care oferă acces deschis la
date, servicii și resurse de cercetare. Un alt subiect important ține de integritatea și de codul de
etică în cercetare, legate de respectarea dreptului de proprietate privată și deontologiei în activitatea
de cercetare. Au fost aduse exemple concrete privind asigurarea integrității în cercetare,
menționându-se că în unele țări, în acest sens, există Comitete naționale de specialitate.
În baza invitației Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene (JRC), Academia de
Ştiințe a participat la discuțiile pe marginea Strategiei JRC 2030.
Academia de Ştiinţe a Moldovei a participat, în perioada de referință, la evenimentele
organizate de Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova în parteneriat cu autoritățile
publice și misiunile diplomatice acreditate în țara noastră în contextul celebrării Zilei Europei, care
au avut loc la Chişinău, la 12.05.2018, și la Ungheni, la 19.05.2018. Academia de Ştiinţe a fost
prezentă în Orășelul European cu o expoziție de publicații recente ale cercetătorilor moldoveni,
precum și cu materiale promoționale privind activitatea oamenilor de știință și realizările acestora.
Colaborarea bilaterală cu academiile de științe din alte țări este realizată în baza a 47 de
acorduri de colaborare. Această conlucrare reprezintă o oportunitate deosebită pentru desfășurarea
unor proiecte comune de cercetare, facilitarea accesului la infrastructura de cercetare din
străinătate, crearea și consolidarea parteneriatelor cu scopul participării ulterioare la programele de
cercetare științifică și tehnologică naționale și internaționale cu resurse financiare considerabile.
În anul 2018 ex-președintele AȘM, acad. Gheorghe Duca a fost ales în calitate de membru al
Consiliului ALLEA. Pentru prima dată în componența conducerii ALLEA a fost inclus un
reprezentant al Republicii Moldova, precum și al unei țări din Parteneriatul Estic.
III. Pe parcursul anului de referință au avut loc o serie de evenimente culturale și științifice.
Asociația Internațională a Academiilor de Științe (AIAS) a marcat cea de-a 25-a aniversare de la
înființare. Principalul scop al acestei organizații internaționale constă în integrarea eforturilor
pentru realizarea obiectivelor științifice, stabilirea relațiilor de cooperare științifică în domeniile
prioritare ale statelor-membre CSI.
Cu ocazia sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, Academia de Științe a Moldovei și Academia
Română au organizat, la Chișinău, Sesiunea științifică ,,Centenarul Unirii Basarabiei cu România",
eveniment susținut și de Institutul Cultural Român ,,M. Eminescu", Chișinău și Ambasada
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României în Republica Moldova. La sesiunea științifică a celor două Academii au fost prezenți
membri ai AȘM, oficiali din ambele state, reprezentanți ai uniunilor de creație, oameni de cultură.
O premieră absolută a fost participarea la acest moment istoric a unei delegații de 30 de membri ai
Academiei Române, conduse de acad. Cristian Hera, președintele Academiei Române, însoțit de
membri ai Prezidiului.
În contextul Centenarul Unirii Basarabiei cu România în anul 2018, s-au desfășurat
numeroase evenimente științifice la Chișinău, București, Iași și Cluj-Napoca, fiind susținute
financiar în cadrul schimbului echivalent al Acordului de colaborare științifică dintre Academia de
Științe a Moldovei și Academia Română.
Acesta a fost unul eficient și dinamic, astfel că până la data de 31 decembrie 2018 din partea
Academiei Române au fost delegaţi 30 de cercetători ştiinţifici și din partea AŞM - 45 de
cercetători ştiinţifici pentru stagii de cercetare cu durata de ședere de la 5 până la 14 zile.
Cercetătorii ştiinţifici din Republica Moldova au avut posibilitatea nu numai să efectueze vizite de
informare şi stagii de documentare la institutele Academiei Române pentru coordonarea
cercetărilor ştiinţifice comune de perspectivă, dar şi să acumuleze surse bibliografice necesare
pentru diverse monografii, teze de doctorat şi lucrări ştiinţifice de amploare.
Anul 2018 va rămâne în istorie și în memoria publică ca un an al reformelor. Luând în
considerare reformele realizate de Academia de Științe, Serviciul de presă al AȘM a avut o
interacțiune zilnică cu instituţiile media din țară, contribuind la asigurarea unei percepții bune a
activității instituției, dar și a încrederii din partea societății.
Având în vedere expuse, Adunarea Generală a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
1. A lua act de Raportul de activitate a Academiei de Știinţe a Moldovei în anul 2018,
prezentat de dr. hab. Aurelia Hanganu, secretar ştiinţific general interimar al AŞM.
2. Se consideră realizaţi indicatorii de bază ai activităţii manageriale, financiare şi ştiinţifico
- inovaţionale a CSŞDT, Prezidiului şi Secţiilor de știinţe ale AŞM.
3. Adunarea Generală a Academiei de Ştiinţe a Moldovei:
a) va susţine potenţialul ştiinţific din sfera ştiinţei şi inovării întru realizarea cu succes a
proiectelor de cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru anul 2019 în conformitate cu
Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova;
b) va promova excelența științifică pentru accesarea surselor de finanțare extrabugetară
din Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare-inovare ORIZONT 2020 şi se va axa pe
valorificarea oportunităţilor oferite;
c) va evalua activitatea ştiinţifică a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării în baza
indicatorilor individuali şi colectivi de performanţă pe proiecte de cercetare;
d) va realiza, prin acţiuni concrete, sarcinile stabilite în cadrul sesiunilor Adunării Generale a
AȘM, precum şi cele ce rezultă din prevederile documentelor strategice naţionale;
e) va conlucra cu ministerele de ramură întru realizarea cercetărilor științifice în domeniile
medicinii, agriculturii, educației, economiei, ecologiei etc., în vederea soluţionării problemelor
stringente ale ţării;
f) va opta pentru colaborarea cu organele administraţiei publice centrale şi locale în vederea
creşterii eficienţei procesului decizional, normativ și legislativ.
4. Secţiile de știinţe ale AȘM vor opta pentru:
a) intensificarea şi eficientizarea procesului de cercetare pentru elaborarea de noi specii de
plante şi animale, tehnologii şi materiale, produse soft, dispozitive şi instalaţii pentru modernizarea
complexului energetic şi asigurarea securităţii alimentare, energetice, seismice şi ecologice;
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b) intensificarea conlucrării între secţiile de știinţe şi alte instituţii de profil din Moldova,
promovarea formării şi consolidării colectivelor mixte, dezvoltarea parteneriatului între ştiinţă şi
business, explorarea de noi oportunităţi şi implementarea de noi metode de atragere a mijloacelor
financiare extrabugetare, precum şi utilizarea acestor resurse pentru modernizarea infrastructurii
instituţiilor;
c) conlucrarea cu ministerele de ramură întru coordonarea cercetărilor științifice în domeniile
medicinii, agriculturii, educației, culturii, artelor, economiei, ecologiei etc.;
d) extinderea colaborării internaţionale prin organizarea şi participarea activă la manifestări
și evenimente ştiinţifice internaţionale;
e) optimizarea activităţii editoriale: sporirea calităţii rezultatelor cercetărilor efectuate;
sporirea numărului publicaţiilor în ediţii internaţionale recenzate, intensificarea activităţii de
brevetare a realizărilor ştiinţifice;
f) promovarea excelenţei în activităţile de cercetare, cu aplicarea criteriilor de evaluare
ştiinţifică stabilite de Academia de Ştiinţe a Moldovei;
g) susţinerea în continuare a eforturilor privind creşterea vizibilităţii şi recunoaşterea pe plan
naţional şi internaţional a comunităţii ştiinţifice şi a performanţelor înregistrate prin publicaţii
ştiinţifice de valoare și realizarea proiectelor de transfer tehnologic, prin mediatizarea rezultatelor
în mass-media şi prin alte mijloace disponibile;
h) susţinerea participării cercetătorilor ştiinţifici, inclusiv a celor tineri, la realizarea
proiectelor de cercetare și de transfer tehnologic în cadrul programelor transfrontaliere, regionale şi
europene, sporind mobilitatea academică;
i) mobilizarea comunității științifice din cadrul secțiilor de științe privind elaborarea
suportului științific întru asigurarea dezvoltării şi securității țării;
j) stabilirea priorităților și domeniilor strategice ale cercetării fundamentale și aplicative;
k) elaborarea previziunilor și raportului asupra stării științei, care să reflecte politicile
elaborate și modul de implementare a acestora la nivel național privind dezvoltarea domeniilor
cercetării și inovării;
l) organizarea audierilor publice ale rezultatelor proiectelor de cercetare în domeniul
științelor fundamentale şi aplicative.

Preşedinte,
academician

Ion TIGHINEANU
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