
 

 

APROBAT 

prin Hotărârea Prezidiului AȘM 

nr. 298 din 30.07.2021  

(în redacție nouă)  
 

 

REGULAMENT  

cu privire la decernarea premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei  

(în redacție nouă) 

 

CAPITOLUL I Dispoziţii generale  

1. În conformitate cu art. 64 lit. i), art. 67 lit. f), art. 72 lit. c) din Codul cu privire la ştiinţă 

şi inovare nr. 259-XV din 15 iulie 2004 (republicat), punctul 7 subp. (17) al Statutului Academiei 

de Ştiinţe a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale nr. I/2 din 24 ianuarie 2019 (cu 

modificările și completările ulterioare), Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei (în continuare 

– Prezidiul) instituie premiile Academiei de Ştiinţe a Moldovei (în continuare – premiile AŞM), 

care se conferă pentru rezultate marcante obţinute în ultimii doi ani calendaristici precedenți 

decernării.  

2. Activitățile ce ţin de organizarea, desfăşurarea şi totalizarea rezultatelor concursului 

pentru decernarea premiilor AŞM sunt efectuate de către Prezidiu, Secţiile de ştiinţe ale AŞM și 

Secția management academic și relații externe a Aparatului administrativ al Prezidiului AȘM în 

conformitate cu prevederile prezentului Regulament.  

 

CAPITOLUL II Modul de desfăşurare a concursului  

3. Se instituie premiile nominale ale AŞM în următoarele domenii:  

1) biologie şi ecologie; 

2) chimie;  

3) medicină;  

4) agricultură;  

5) inginerie;  

6) fizică;  

7) matematică și informatică;  

8) limba română;  

9) literatură;  

10) istorie și filosofie;  

11) ştiinţe sociale și economice;  

12) drept şi științe politice;  

13) studiul artelor;  

14) pentru tineri cercetători;  

15) pentru promovarea ştiinţei în mass-media.  

 

4. Prin Hotărârea Prezidiului AȘM:  

a) se anunţă anual concursul pentru decernarea premiilor AŞM, se stabilesc 

nominalizările şi domeniile ştiinţifice ale concursului pentru decernarea premiilor AŞM;  

b) se stabileşte decernarea premiilor pentru rezultate relevante obţinute în ultimii doi 

ani precedenți decernării: în anul impar – în domeniile ştiinţelor vieţii și ştiinţelor exacte şi 
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inginereşti, și în anul par – în domeniul ştiinţelor sociale, economice, umanistice şi arte. Premiul 

pentru tineri cercetători (în corespundere cu domeniile ştiinţifice stabilite pentru concurs), precum 

şi premiul pentru promovarea ştiinţei în mass-media (în domeniile presei scrise, radio şi TV) se 

decernează anual;  

c) se instituie anual Comisia de decernare a premiilor AȘM, formată dintr-un număr  

impar de membri ai Secțiilor de științe ale AȘM;  

d) se stabileşte valoarea recompensei bănești a premiilor AŞM în funcţie de 

mijloacele financiare bugetare disponibile.  

5. Premiile AȘM se conferă, de regulă, unei singure persoane sau, ca excepţie, unui grup 

constituit din nu mai mult de cinci persoane, care au elaborat, publicat lucrări comune.  

6. Laureații premiilor AŞM nu pot participa la următoarele două ediții ale concursului. 

Excepție se face pentru laureații premiilor pentru tineri cercetători, care după împlinirea vârstei 

de 35 de ani pot participa în edițiile următoare la concursurile pe domeniile de științe.  

7. Premianţilor li se conferă titlul de laureat al premiului AŞM, li se înmânează diploma, 

medalia de laureat şi o recompensă bănească.  

8. În cazul participării la concurs a grupului de persoane, diploma şi medalia de laureat al 

premiului AŞM se înmânează fiecărei persoane din grup, iar recompensa bănească a premiului se 

împarte egal între membrii colectivului care a realizat lucrarea premiată.  

9. După aprobarea Hotărârii Prezidiului AȘM cu privire la demararea concursului pentru 

decernarea premiilor AŞM, pe pagina web http://asm.md se publică următoarea informaţie:  

a) Hotărârea Prezidiului AȘM privind demararea concursului;  

b) anunţul public al concursului cu indicarea domeniilor ştiinţifice și a nominalizărilor;  

c) calendarul desfășurării concursului în care vor fi menționate principalele acţiuni ce 

urmează a fi întreprinse şi termenele de realizare a acestora.  

 

CAPITOLUL III Condiţii de participare  

10. La concurs pot participa cercetători științifici de toate vârstele.  

11. Pentru participare la concursul de decernare a premiilor AŞM candidaţii depun cereri 

conform modelului din anexa nr. 1 la prezentul Regulament în Secția management academic şi 

relaţii externe a Aparatului administrativ al Prezidiului AȘM.  

12. Membrii titulari și membrii corespondenți ai AŞM, consiliile ştiinţifice ale organizaţiilor 

din domeniile cercetării şi inovării, senatele instituţiilor de învățământ superior sunt în drept să 

recomande un singur candidat pentru participare la concursul de decernare a premiilor AŞM 

pentru fiecare domeniu științific. 

13. Candidații care au obținut în perioada de referință premii de nivel național din bugetul 

de stat sau municipal nu pot participa cu aceleași rezultate științifice la concursul de decernare a 

premiilor AŞM.  

14. La nominalizările pe domenii ştiinţifice pot participa candidaţii care au realizat în 

perioada de referinţă în domeniul științific nominalizat, cel puţin:  

a) o monografie,  

b) 2 articole în reviste cotate Web of Science cu factor de impact sau Scopus cu 

factorul de clasament SJR ≥0.1 sau 

http://asm.md/
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c) 4 articole ştiinţifice în alte reviste înregistrate în baze de date internaţionale și/sau 

în registrul naţional al revistelor ştiinţifice de profil de tip A+, A, B+, B; 

La evaluarea lucrărilor se vor lua în considerare și brevetele obținute în ţară sau peste hotare, 

produse, echipamente, instalaţii, materiale noi, dispozitive, soiuri de plante, hărţi publicate 

confirmate prin acte şi documente ce indică locul, volumul şi efectul economic.  

15. La nominalizarea pentru tineri cercetători pot participa candidaţii care nu au împlinit 

vârsta de 35 de ani la data de 10 noiembrie a anului în curs şi au realizat în perioada de referinţă, 

cel puţin:  

a) o monografie sau  

b) 1 articol în reviste cotate Web of Science cu factor de impact sau Scopus cu factorul 

de clasament SJR ≥0.1 sau 

La evaluarea lucrărilor se vor lua în considerare și brevetele obținute în ţară sau peste hotare, 

produse, echipamente, instalaţii, materiale noi, dispozitive, soiuri de plante, hărţi publicate 

confirmate prin acte şi documente ce indică locul, volumul şi efectul economic.  

16. La nominalizarea pentru promovarea ştiinţei în mass-media pot participa candidaţii care 

demonstrează susţinerea domeniului ştiinţei prin publicaţii, emisiuni radio și TV de promovare şi 

popularizare a rezultatelor cercetării şi inovării din Republica Moldova, realizate în anul precedent 

decernării premiilor AŞM.  

17. Rezultatele obținute în legătură cu ocuparea unui post de conducere sau/și altă funcție, 

inclusiv managerială, urmare căruia sunt elaborate documente de politici, acte normative, 

rapoarte, informații, analize, comunicate etc., nu pot fi calificate ca realizări și prezentate pentru 

participare la concurs.  

18. Candidaţii poartă răspundere pentru veridicitatea informaţiei prezentate prin semnarea 

declaraţiei pe proprie răspundere. În cazul depistării informaţiei false, dosarul de participare va fi 

respins de Comisia de decernare a premiilor AȘM.  

 

CAPITOLUL IV Prezentarea lucrărilor  

19. Un candidat poate fi recomandat şi poate depune dosarul doar la unul dintre premiile 

AŞM, stipulate în pct. 3 din prezentul Regulament.  

20. La cererea de participare (Anexa nr. 1 la prezentul Regulament) se anexează:  

1) curriculum vitae;  

2) rezumatul rezultatelor ştiinţifice individuale sau colective ale grupului privind 

originalitatea şi aportul la dezvoltarea ştiinţei şi/sau a elaborărilor tehnico-ştiinţifice cu referire la 

avantajul şi importanţa lor pentru economia naţională, volumul şi locul implementării (maximum 

2 pagini, text TNR, font 12, space 1,15). În cazul lucrărilor cu coautori se va specifica contribuția 

personală a candidatului;  

3) extrasul din procesul-verbal al şedinţei organizaţiei menţionate în pct. 12 al 

prezentului Regulament, la care a fost înaintat candidatul sau două scrisori de recomandare din 

partea a doi membri ai AȘM – academicieni sau membri corespondenți ai secției de științe;  

4) lista lucrărilor publicate în ultimii doi ani precedenți decernării, certificată prin 

semnătura secretarului ştiinţific al organizaţiei şi aplicarea ştampilei organizaţiei din domeniile 

cercetării şi inovării;  
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5) Lista participărilor la conferințe științifice din ultimii doi ani precedenți decernării, 

confirmată prin semnătura secretarului ştiinţific al organizaţiei din domeniile cercetării şi inovării 

şi validată prin aplicarea ştampilei; 

- monografiile în original sau (în cazul publicației electronice) lucrarea pe stick de memorie 

USB însoțită de link-ul la site-ul publicației, originalul sau copiile celorlalte lucrări; 

6) documentele care confirmă elaborările de materiale noi, dispozitive, tehnici şi 

tehnologii moderne, crearea soiurilor şi hibrizilor de culturi agricole, rase de animale şi păsări, 

crearea de tulpini de microorganisme, semnificaţia altor rezultate obţinute şi eficienţa lor, copii 

ale brevetelor acordate/eliberate în ţară sau peste hotare;  

7) documentele care confirmă valoarea lucrărilor ştiinţifice şi eficacitatea 

implementării în ţară şi/sau peste hotare şi/sau volumul de vânzări pe parcursul a doi ani 

precedenți în ţară şi/sau peste hotare;  

8) declaraţia pe proprie răspundere a candidatului că lucrarea/lucrările prezentate la 

concurs sunt rezultatul creaţiei ştiinţifice proprii, în caz contrar asumându-şi suportarea 

consecinţelor eventuale conform deontologiei profesionale şi legislaţiei în vigoare;  

9) copia buletinului de identitate al candidatului/candidaților; 

10) alte acte, care în opinia participantului la concurs pot contribui la evaluarea 

dosarului; 

21. Lista actelor pentru nominalizarea la premiul pentru promovarea ştiinţei în mass-media 

va include:  

1) curriculum-vitae;  

2) rezumatul lucrărilor privind aportul la promovarea și popularizarea ştiinţei 

(maximum  

2 pagini, text TNR, font 12, space 1,15);  

3) lista lucrărilor de promovare şi popularizare a științei publicate sau/şi difuzate în 

anul precedent decernării;  

4) originalul sau copiile lucrărilor de promovare și popularizare a științei, înaintate la 

concurs;  

5) declaraţia pe proprie răspundere a candidatului că lucrările prezentate la concurs 

sunt rezultatul creaţiei proprii, în caz contrar asumându-şi suportarea consecinţelor eventuale 

conform deontologiei profesionale şi legislaţiei în vigoare;  

6) copia buletinului de identitate al candidatului/candidaților.  

22. Candidaţii pot prezenta în original şi alte documente sau materiale care confirmă 

valoarea rezultatelor obţinute.  

23. Materialele ce se referă la activitatea candidatului se prezintă pe suport de hârtie şi pe 

suport electronic (la dosarul pe suport de hârtie se anexează versiunea electronică pe un stick de 

memorie USB a informației identice celei din dosar).  

24. Materialele prezentate la concurs nu se restituie candidatului, cu excepţia celor 

prezentate în original (monografii, reviste) şi se păstrează în arhiva AŞM.  

25. Dosarele de participare la concurs ce nu corespund cerinţelor prezentului Regulament 

se resping. După data-limită de depunere a dosarelor nu se vor admite completări, rectificări ale 

datelor cuprinse în dosarul pretendentului.  
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26. Cererile de participare cu dosarele depuse se înregistrează pe parcursul a minimum 

treizeci de zile din data anunţării concursului pentru decernarea premiilor AŞM, conform 

calendarului stabilit de Prezidiul AȘM.  

 

CAPITOLUL V. Procedura de evaluare a dosarelor  

27. Secția management academic și relații externe a Aparatului administrativ al Prezidiului 

AȘM recepționează şi înregistrează cererile de participare şi dosarele până la data indicată în 

calendarul concursului şi eliberează candidatului un înscris confirmativ în acest sens, cu indicarea 

numărului şi a datei de înregistrare, menţionate în Registrul de evidență a dosarelor. 

28. În conformitate cu calendarul privind desfăşurarea concursului, stabilit de Prezidiul 

AȘM, Secţia management academic şi relaţii externe transmite dosarele recepţionate pentru 

examinare şi validare Comisiei de decernare a premiilor AŞM.  

29. Comisia de decernare a premiilor AŞM, în conformitate cu calendarul stabilit de 

Prezidiu, se întruneşte în şedinţă pentru a examina corespunderea dosarelor depuse condiţiilor de 

participare, stipulate în prezentul Regulament.  

30. Admiterea sau neadmiterea dosarelor de participare se decide prin votul majorităţii 

simple a membrilor Comisiei de decernare a premiilor AŞM şi este consemnată în procesul-verbal 

al şedinţei.  

31. Comisia de decernare a premiilor face publică lista dosarelor validate și admise la 

concurs pe pagina oficială a AȘM www.asm.md.  

32. După validarea dosarelor, Comisia de decernare a premiilor AŞM transmite dosarele 

spre expertizare Secţiilor de ştiinţe ale AŞM.  

33. Dosarele de participare admise la concurs sunt transmise de către conducerea sau 

secretarul ştiinţific al Secţiei de ştiinţe experţilor din cadrul Secţiei de ştiinţe sau, după caz, 

experţilor invitaţi (cel puţin, doi experţi per dosar) conform deciziei conducerii Secţiilor de ştiinţe 

în corespundere cu calendarul concursului. 

34. Experții desemnaţi de conducerea Secţiei de ştiinţe evaluează dosarele de participare în 

conformitate cu actele normative în vigoare, completează Fişa de evaluare a calităţii lucrărilor 

ştiinţifice înaintate la concurs și scriu o recenzie asupra lucrării prezentate la concurs cu 

argumentarea fiecărui calificativ din Fișa de evaluare a dosarului.  

35. Lucrările din dosar sunt recunoscute, dacă conțin semne distinctive (pentru monografii 

– CZU, ISBN, descrierea CIP a Camerei Naționale a Cărții (pentru monografiile editate în 

Republica Moldova), mențiunea privind referenții/recenzenții lucrării; pentru articole științifice 

se prezintă copia articolului, a copertei și cuprinsului revistei, pagina tehnică a publicaţiei; pentru 

brevete/ produse intelectuale – copia certificatului, extrasul din buletinul oficial al statului 

emitent; pentru acte emise de persoane juridice – antetul, numărul de înregistrare, semnătura 

conducătorului, ștampila). 

36. Experţii transmit conducerii Secţiei de ştiinţe rezultatele expertizei în conformitate cu 

calendarul concursului. Fiecare expert nominalizat poartă răspundere pentru corectitudinea 

recenziei efectuate şi a calificativelor acordate.  

37. În conformitate cu calendarul concursului, conducerea Secţiei de ştiinţe transmite 

dosarele participanţilor, însoţite de recenziile experților și Fişa de evaluare a calităţii lucrărilor în 
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adresa Comisiei de decernare a premiilor, care face publice rezultatele expertizei prin publicarea 

lor pe pagina web http://asm.md/ (numele şi prenumele candidaţilor, titlul dosarului de concurs, 

calificativele acordate în conformitate cu Fişa de evaluare a calităţii). De asemenea, este făcută 

publică lista lucrărilor prezentate la concurs.  

38. Participanții pot depune contestații cu referire la încălcările de procedură în formă scrisă, 

în adresa Comisiei de decernare a premiilor pe parcursul a trei zile lucrătoare, începând cu ziua în 

care rezultatele au fost făcute publice. Concluziile expertului nu se supun contestațiilor, 

reevaluarea dosarului expertizat nu se admite. Recepționarea cererilor de contestare este efectuată 

de către cancelaria Academiei de Științe a Moldovei. Contestațiile din partea terților nu constituie 

obiect de examinare.  

39. Soluţionarea cererilor de contestare a rezultatelor expertizei se efectuează de către 

Comisia de decernare a premiilor pe parcursul a trei zile lucrătoare similar procedurii iniţiale de 

recepţionare şi examinare a dosarelor de participare.  

40. După expirarea termenului de contestare şi soluţionare a cererilor de contestare, Comisia 

de decernare a premiilor AŞM examinează dosarele participanţilor la concurs şi rezultatele 

expertizei, Fişele de evaluare a calităţii lucrărilor depuse la concurs.  

41. Comisia de decernare a premiilor AŞM, în baza votului secret, decide asupra 

candidaturilor pentru fiecare nominalizare stabilită prin Hotărârea Prezidiului AȘM.  

42. În buletinul de vot se includ candidații în ordine alfabetică pentru fiecare nominalizare 

aparte.  

43. În cazurile de egalitate a numărului de voturi în conformitate cu rezultatele procedurii 

de vot secret al Comisiei de decernare a premiilor, prioritate se va acorda candidatului care deține 

cel mai înalt calificativ oferit de experţi, iar în cazul egalității calificativelor, prioritate se va acorda 

candidatului care a obținut cel mai înalt punctaj final al calificativelor. Calificativele se 

ponderează în ordine descrescătoare de la 5 la 0, calificativul „excelent” având ponderea 5. 

44. În cazul egalității numărului de voturi ale membrilor Comisiei și calificativelor, 

Comisia, cu titlu de excepție, este în drept să acorde premiul la o nominalizare pentru două sau 

mai multe dosare.  

45. Comisia de decernare a premiilor AȘM decide asupra nominalizării candidaturilor 

pentru decernarea premiilor în domeniile științifice, premiului pentru tineri cercetători și 

premiului pentru promovarea ştiinţei în mass-media, și transmite lista pentru aprobare la ședința 

Prezidiului AȘM.  

46. Prezidiul examinează propunerile Comisiei de decernare a premiilor AŞM şi aprobă lista 

laureaţilor premiilor AŞM în conformitate cu nominalizările la care aceștia au candidat.  

47. În cazul în care nu a fost propusă nicio candidatură pentru nominalizare, premiul pentru 

nominalizarea respectivă nu se acordă.  

48. La nominalizarea pentru tineri cercetători, dosarele depuse parcurg aceleași etape de 

validare, expertizare și aprobare ca și în cazul dosarelor depuse pentru premiile nominale ale 

AȘM.  

49. La nominalizarea pentru promovarea ştiinţei în mass-media dosarele se depun la Secția 

management academic și relații externe, după care, conform calendarului concursului, se transmit 

spre validare și expertizare Comisiei de decernare a premiilor AȘM, instituite anual prin Hotărârea 
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Prezidiului. Comisia trimite dosarele pentru evaluare la cel puţin doi experţi per dosar. Comisia 

de decernare a premiilor AȘM ia decizia cu privire la nominalizarea candidaturilor pentru 

decernarea premiilor pentru promovarea ştiinţei în mass-media şi transmite lista candidaților 

pentru aprobare la şedinţa Prezidiului AŞM.  

50. După aprobarea Hotărârii Prezidiului AȘM cu privire la decernarea premiilor AŞM, 

aceasta se publică pe pagina web http://asm.md.  

51. Gala festivă de decernare a premiilor AŞM este organizată de Ziua Internaţională a 

Ştiinţei pentru Pace şi Dezvoltare.  

 

CAPITOLUL VI.  

Dispoziții finale și tranzitorii  

 

52. Membrii Comisiei de decernare a premiilor sunt obligați să se abţină de la orice acţiuni 

incompatibile cu calitatea de membru al Comisiei sau de la orice activitate ce ar putea genera un 

conflict de interese, să se abţină de la fapte ce ar putea discredita activitatea Comisiei sau ar putea 

provoca îndoieli privind obiectivitatea hotărârilor Comisiei. Membrul Comisiei va informa în scris 

președintele Comisiei despre faptul survenirii și natura conflictului de interese. Membrii comisiei 

vor semna o declarație de evitare a conflictelor de interese.  

53. Prezentul Regulament poate fi modificat, completat sau abrogat prin Hotărârea 

Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei.  
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Anexa nr. 1  
la Regulamentul cu privire la decernarea 

premiilor Academiei de Științe a Moldovei  

  

Cerere de participare la concursul pentru decernarea premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei  

  

Nume:      Denumirea instituţiei:     

Prenume:     

Funcţie:     Localitatea:     

Tel.     Adresa:     

Fax.     

E-mail:     Cod poştal:     

  

Solicit participarea la Concursul pentru decernarea premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei la 

nominalizarea ______________________________________________________________  domeniul 

de ştiinţe ____________________________________________________________  

 

Anexez următoarele materiale:  

- curriculum vitae;  

- rezumatul rezultatelor ştiinţifice individuale sau colective ale grupului privind originalitatea şi 

aportul la dezvoltarea ştiinţei şi/sau a elaborărilor tehnico-ştiinţifice cu referire la avantajul şi importanţa 

lor pentru economia naţională, volumul şi locul implementării (maximum 2 pagini, text TNR, font 12, 

space 1,15). În cazul lucrărilor cu coautori se va specifica contribuția personală a candidatului;  

- extrasul din procesul-verbal al şedinţei organizaţiei menţionate în pct. 12 al prezentului 

Regulament, la care a fost înaintat candidatul sau două scrisori de recomandare din partea a doi membri ai 

AȘM – academicieni sau membri corespondenți ai secției de științe;  

- lista lucrărilor publicate în ultimii doi ani precedenți decernării, certificată prin semnătura 

secretarului ştiinţific al organizaţiei şi aplicarea ştampilei organizaţiei din domeniile cercetării şi inovării;  

- lista participărilor la conferințe științifice din ultimii doi ani precedenți decernării, confirmată prin 

semnătura secretarului ştiinţific al organizaţiei din domeniile cercetării şi inovării şi validată prin aplicarea 

ştampilei; 

- monografiile în original sau (în cazul publicației electronice) lucrarea pe stick de memorie USB 

însoțită de link-ul la site-ul publicației, originalul sau copiile celorlalte lucrări; 

- documentele care confirmă elaborările de materiale noi, dispozitive, tehnici şi tehnologii moderne, 

crearea soiurilor şi hibrizilor de culturi agricole, rase de animale şi păsări, crearea de tulpini de 

microorganisme, semnificaţia altor rezultate obţinute şi eficienţa lor, copii ale brevetelor acordate/eliberate 

în ţară sau peste hotare;  

- documentele care confirmă valoarea lucrărilor ştiinţifice şi eficacitatea implementării în ţară şi/sau 

peste hotare şi/sau volumul de vânzări pe parcursul a doi ani precedenți decernării în ţară şi/sau peste 

hotare;  

- declaraţia pe proprie răspundere a candidatului că lucrarea/lucrările prezentate la concurs sunt 

rezultatul creaţiei ştiinţifice proprii, în caz contrar asumându-şi suportarea consecinţelor eventuale conform 

deontologiei profesionale şi legislaţiei în vigoare;  

- copia buletinului de identitate al candidatului/candidaților; 

- alte acte, care în opinia participantului la concurs pot contribui la evaluarea dosarului; 

- - total ______________  file.  

  

Prin prezenta confirm legalitatea şi corectitudinea datelor completate în prezenta cerere.  

 

Data:___________  Semnătura______________  

 



 

 

Anexa 2 

la Regulamentul cu privire  

la decernarea premiilor  

Academiei de Științe a Moldovei  

  

FIŞA DE EVALUARE A CALITĂȚII ȘTIINȚIFICE A LUCRĂRILOR DEPUSE LA CONCURSUL PREMIILOR ANUALE ALE AȘM  

  

a dlui (dnei) _______________________________________________  

Domeniul _________________________________________________  

Titlul realizărilor prezentate la concurs_______________________________________________________________________________________  

  

Nr. 

d/o 

Criterii / calificativul excelent 

5 

foarte bine 

4 

bine 

3 

satisfăcător 

2 

slab 

1 

insuficient 

0 

1  Actualitatea cercetărilor              

2  Noutatea științifică  

 

            

3  Impactul, relevanța  

  

            

4  Implementarea 

rezultatelor obținute  

 

            

 Concluzii      

  

 



 

 

Anexa 3 
la Regulamentul cu privire la 

decernarea premiilor Academiei de Științe a Moldovei  

FIŞA 

DE EVALUARE A DOSARULUI LA NOMINALIZAREA PENTRU PROMOVAREA ŞTIINŢEI ÎN MASS-MEDIA 

 

a dlui (dnei) ___________________________________________________  

 

Nominalizarea _________________________________________________  

 

Titlul lucrărilor înaintate la concurs_________________________________________________________________________________________  

 

 

Nr. 

d/o 

Criterii / calificativul Excelent 

5 

Foarte bine 

4 

bine 

3 

satisfăcător 

2 

slab 

1 

Insuficient 

0 

argumentarea calificativului 

 

1  Publicaţii de popularizare şi 

promovare a rezultatelor cercetării şi 

inovării din Republica Moldova  

              

2  Realizarea emisiunilor radio și TV de 

popularizare și promovare a științei  
              

3  Promovarea inițiativelor şi a politicilor 

pentru dezvoltarea cercetării şi 

inovării din ţară  

              

4  Promovarea peste hotarele ţării a 

rezultatelor eminente ale ştiinţei 

naţionale  

              

5  Concluzii            

  


