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Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
1. Academia de Ştiinţe a Moldovei este o instituție publică de interes național, autonomă şi
independentă de autoritățile publice, apolitică, constituită pe o durată nedeterminată și succesoare
de drept a Academiei de Ştiinţe a RSS Moldovenești, fondată la 2 august 1961, reorganizată în
baza Codului cu privire la știință şi inovare nr. 259-XV din 15 iulie 2004, cu modificările şi
completările ulterioare.
2. Denumirea instituției, Academia de Ştiinţe a Moldovei, conform Codului cu privire la
știință şi inovare nr. 259-XV din 15 iulie 2004, este rezervată și nu poate fi folosită în denumirile
oricărei alte organizații.
3. Academia de Ştiinţe a Moldovei, denumită în continuare Academia de Ştiinţe, își
desfășoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Codul cu privire la
știință şi inovare nr. 259-XV din 15 iulie 2004, republicat în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr. 58-66/131 din 23.02.2018, cu alte acte normative, cu tratatele internaționale la care
Republica Moldova este parte şi cu Statutul Academiei de Științe. Dacă tratatele internaționale, la
care Republica Moldova este parte, stabilesc alte prevederi decât cele cuprinse în prezentul statut,
se aplică prevederile tratatelor internaționale.
4. Academia de Ştiinţe are simboluri corporative: stemă; drapel; imn; însemne faleristice;
insigne ale membrului titular; membrului corespondent și membrului de onoare al Academiei de
Științe; uniformă; alte embleme vizuale sau auditive cu caracter de identificare a Academiei de
Științe.
5. Sediul Academiei de Ştiinţe este în mun. Chişinău, bulevardul Ștefan cel Mare şi Sfânt,
nr. 1.
CAPITOLUL II
MISIUNEA ȘI ATRIBUŢIILE ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
6. Misiunea Academiei de Ştiinţe este de a contribui la dezvoltarea durabilă a Republicii
Moldova, prin cercetare fundamentală și aplicativă în domeniile științei și culturii, la stimularea
creației științifice de mare valoare, la promovarea acesteia și a imaginii științei naționale pe plan
mondial.
7. Academia de Ştiinţe are următoarele atribuții de bază:
1) exercită rolul de consultant strategic al Guvernului la stabilirea priorităților în domeniul
cercetării fundamentale și aplicative;
2) consultă, la solicitare, proiectele de acte normative în domeniile cercetării, inovării și
culturii;
3) elaborează previziuni asupra dezvoltării domeniilor cercetării și inovării;
4) elaborează şi prezintă Guvernului raportul asupra stării științei, care să reflecte politicile
elaborate şi modul de implementare a acestora la nivel național;
5) prezintă anual Guvernului raportul privind activitatea sa;
6) consultă Guvernul la crearea și dezvoltarea infrastructurii publice în domeniile cercetării
și inovării;

7) consultă organul central de specialitate al statului, responsabil de elaborarea politicii
naționale în domeniile cercetării și inovării, la stabilirea denumirii domeniilor, ramurilor,
profilurilor şi specialităților ştiinţifice;
8) determină, în limitele mijloacelor aprobate, structura sa organizațională;
9) organizează evenimente științifice naționale și internaționale;
10) organizează alegerea membrilor titulari, membrilor corespondenți, membrilor de onoare
și a Doctorilor Honoris Causa, în conformitate cu prezentul statut și cu alte acte normative;
11) stimulează creația științifică şi culturală;
12) susține și mediatizează rezultatele cercetării și dezvoltării;
13) determină partenerii și formele optime de cooperare, stabilind relații de colaborare cu
instituții și organizații din tară şi de peste hotare;
14) gestionează patrimoniul Academiei de Științe;
15) prestează servicii conform legislației în vigoare;
16) elaborează şi realizează proiecte de cercetare științifică naționale şi internaționale,
independent sau în parteneriat cu instituții din țară și de peste hotare;
17) acordă premii, conferă distincții și titluri onorifice instituite de Academia de Ştiinţe, în
conformitate cu regulamentul aprobat de Prezidiul Academiei de Științe (în continuare Prezidiu);
18) recomandă candidații pentru acordarea premiilor naționale şi distincțiilor de stat;
19) contribuie la internaționalizarea cercetărilor şi promovarea integrării în spațiul european
de cercetare;
20) organizează audieri publice pe probleme de interes național;
21) participă la diferite concursuri de programe şi proiecte din domeniul cercetării, inovării
și dezvoltării;
22) editează publicații periodice și monografii științifice;
23) exercită alte atribuții în domeniile cercetării, inovării și culturii, care decurg din
prevederile cadrului normativ.
Capitolul III
ORGANIZAREA ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
8. Academia de Ştiinţe întrunește personalități cu realizări deosebite în domeniile cercetării,
inovării şi culturii: membri titulari (academicieni), membri corespondenți, membri de onoare şi
cercetători științifici, aleși în calitate de membri ai secțiilor de științe, conform punctului 15 din
prezentul statut.
9. În cadrul Academiei de Ştiinţe pot fi create centre ştiinţifice ca subdiviziuni structurale
ale acesteia.
Secțiunea 1-a. Membrii titulari, membrii corespondenți şi membrii de onoare
ai Academiei de Ştiinţe
10. Membrii titulari şi membrii corespondenți ai Academiei de Ştiinţe (în continuare
membrii titulari şi membrii corespondenți) sunt oameni de știință şi cultură, de o înaltă ținută
civică, specialiști notorii în domeniu, cetățeni ai Republicii Moldova, care s-au distins prin lucrări
de mare valoare teoretică sau practică şi au contribuit considerabil la dezvoltarea științei şi culturii
naționale.
11. Membrii de onoare ai Academiei de Ştiinţe (în continuare membrii de onoare) sunt
personalități de prestigiu din țară şi din străinătate, care au obținut rezultate remarcabile în știință
şi cultură, susțin Academia de Ştiinţe, participă activ la cooperarea tehnico-științifică cu organizații
din domeniile cercetării şi inovării din Republica Moldova. Membrii titulari, membrii
corespondenți şi membrii de onoare sunt aleși pe viață de Adunarea generală a membrilor titulari
şi membrilor corespondenți, potrivit propunerilor prezentate de secțiile de științe, în conformitate
cu prezentul statut.

12. Efectivul membrilor titulari și membrilor corespondenți se stabilește în număr de 91 de
persoane. Efectivul limită al membrilor de onoare din țară nu va depăși numărul de 30 de persoane.
13. Membrii titulari şi membrii corespondenți au următoarele atribuții:
1) respectă Statutul Academiei de Ştiinţe şi participă la realizarea prevederilor lui;
2) contribuie prin activitate personală la dezvoltarea științei, tehnicii şi culturii naționale;
3) participă la elaborarea programelor de dezvoltare științifică, social-economică şi culturală
a ţării;
4) participă la pregătirea de cadre ştiinţifice;
5) sunt membri ai unei secții a Academiei de Ştiinţe, corespunzător specialității lor ştiinţifice;
6) contribuie la consolidarea comunității științifice, la creșterea prestigiului Academiei de
Științe a Moldovei, respectă și promovează imaginea Academiei de Științe în țară și peste hotărele
ei;
7) contribuie la nivelul de dezvoltare al științei în domeniul respectiv;
8) participă la lucrările Adunării generale a Academiei de Ştiinţe, la adunările generale ale
membrilor titulari şi membrilor corespondenți ai Academiei de Ştiinţe şi adunările secțiilor din
care fac parte;
9) propun spre examinare probleme ştiinţifice, de inovare şi de organizare a cercetării;
10) pot fi aleși în organele de conducere ale Academiei de Ştiinţe;
11) aduc la cunoștința opiniei publice şi autorităților publice punctele lor de vedere asupra
problemelor ce țin de știință şi societate;
12) au drept de acces liber în instituțiile publice;
13) beneficiază de indemnizație lunară viageră. Modalitatea acordării indemnizației lunare
viagere se stabilește de Guvern. În cazul pierderii cetățeniei Republicii Moldova de către membrii
titulari şi membrii corespondenți ai Academiei de Ştiinţe, plata indemnizației lunare viagere se
suspendă;
14) aplică, în exclusivitate, titulatura de academician şi cea de membru corespondent, fără
indicarea apartenenței la o academie anumită.
Secțiunea a 2-a. Secțiile de științe
14. În corespundere cu domeniile știinţifice, Academia de Ştiinţe întrunește următoarele
secții de științe:
1) științe ale vieții;
2) științe exacte şi inginerești;
3) științe sociale, economice, umanistice şi arte.
15. Secțiile de științe reunesc membri titulari, membri corespondenți și câte 15 cercetători
din domeniile corespunzătoare ale secțiilor de științe, aleși prin concurs, pentru o perioadă de 4
ani, dar nu mai mult de două termene consecutive, pe baza unui regulament aprobat de Guvern.
Una și aceeași persoană poate fi membru doar al unei secții de științe.
16. Pentru realizarea atribuțiilor Academiei de Ştiinţe în domeniile respective ale științei
secțiile de științe:
1) propun prioritățile cercetării și inovării conform domeniului de competență;
2) promovează dezvoltarea științei la nivel național în domeniul de competență;
3) promovează știința şi cultura, valorile şi principiile deontologice ale cercetării și inovării;
4) organizează, la solicitarea organelor centrale de specialitate ale statului, cu participarea
părților interesate, audierea publică a rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și inovare în
domeniul de competență, inclusiv cele finanțate din bugetul de stat;
5) contribuie la elaborarea raportului asupra stării științei, cu reflectarea politicilor elaborate
și modulului de implementare a acestora la nivel național;
6) exercită alte atribuții în domeniul cercetării și inovării care decurg din prevederile
statutului și ale altor acte normative.

7) Activitatea secției de științe este reglementată de Regulamentul secției de științe
coordonat cu Prezidiul și aprobat de Adunarea generală a secției de științe.
17. Organul reprezentativ suprem al secției de științe este Adunarea generală a secției de
științe, formată din membri titulari, membri corespondenți şi 15 cercetători din domeniile
corespunzătoare ale secției, aleși conform pct. 15 din prezentul statut.
18. Adunarea generală a secției de științe se convoacă cel puțin o dată în semestru, la
propunerea conducătorului secției sau a cel puțin ½ din membrii secției de științe și este
deliberativă, dacă la lucrări participă cel puțin 2/3 din personalul scriptic al secției de științe.
Personalul scriptic include toți membrii secției de științe, cu excepția celor care din motive
obiective (starea sănătății, deplasare peste hotare, domiciliere în alt stat ş.a.) nu pot participa la
Adunarea generală a secției de științe.
19. Hotărârile Adunării generale a secției de științe se adoptă cu votul majorității
personalului scriptic prezent la adunare.
20. Adunarea generală a secției de științe asigură realizarea atribuțiilor Academiei de Ştiinţe
specificate în pct. 7 din prezentul statut și suplimentar:
1) examinează şi aprobă planurile de activitate, rapoartele, alte acte și documente privind
activitatea secției de științe;
2) propune Prezidiului distribuirea conform profilurilor ştiinţifice a locurilor vacante de
membri titulari, membri corespondenți și membri de onoare;
3) de comun acord cu cel puțin încă o secție de științe, solicită convocarea sesiunilor
extraordinare ale Adunării generale a Academiei de Ştiinţe;
4) alege conducătorul secției de științe;
5) alege adjunctul conducătorului secției de științe;
6) alege secretarul științific al secției de științe;
7) examinează şi aprobă darea de seamă anuală a conducerii secției de științe;
8) examinează şi aprobă rezultatele activității ştiinţifice a membrilor secției de științe aleși
conform pct.15 din prezentul statut;
9) examinează şi alte probleme ce țin de activitatea secției de științe.
21. Conducerea secției de științe este asigurată de conducătorul şi adjunctul conducătorului
secției de științe. Candidatul la funcția de conducător al secției de științe este recomandat de către
Președintele Academiei de Științe (în continuare Președinte), iar candidații la funcțiile de adjunct
al secției şi secretar științific al secției - de către conducătorul secției. Conducătorul secţiei de
ştiinţe este ales prin vot secret de Adunarea generală a secției de științe, pentru o perioadă de 4 ani
(dar nu mai mult de două termene consecutive), din rândul membrilor titulari și membrilor
corespondenți, cu votul a cel puțin 3/4 din membrii secției. Adjunctul conducătorului secției de
științe este ales prin vot secret de Adunarea generală a secției de științe, pentru o perioadă de 4 ani
(dar nu mai mult de două termene consecutive) dintre membrii titulari, membrii corespondenţi şi
doctorii habilitaţi – membri ai secţiei, cu votul a cel puțin 3/4 din membrii secției de științe.
În situația în care, candidatul nu obține numărul necesar de voturi, se anunță alegeri repetate
la funcțiile de conducător sau adjunct al conducătorului, în conformitate cu prezentul statut.
22. Secretarul ştiinţific al secţiei de științe este ales, cu majoritatea de voturi a membrilor
secției de științe, pentru o perioadă de 4 ani (dar nu mai mult de două termene consecutive), la
propunerea conducătorului secției de științe, din rândul doctorilor habilitați sau doctorilor în
științe, în corespundere cu domeniile secției de științe.
23. În scopul organizării operative a activității sale, secția de științe constituie un birou care
include din oficiu conducerea secției şi secretarul științific al secției.
24. Biroul secției de științe:
1) convoacă adunările secției de științe;
2) asigură îndeplinirea hotărârilor adunărilor secției de științe şi ale organelor ierarhic
superioare;

3) promovează prioritățile în domeniile cercetării și inovării ce țin de profilul secției de
științe;
25. Adunarea membrilor titulari şi membrilor corespondenți ai secției de științe:
1) este constituită din membrii titulari şi membrii corespondenți ai secției de științe;
2) determină profilurile ştiinţifice corespunzătoare pentru alegerea membrilor titulari,
membrilor corespondenți şi membrilor de onoare;
3) examinează şi aprobă rezultatele activității ştiinţifice şi ştiinţifico-organizatorice a
membrilor titulari și membrilor corespondenți din cadrul secției de științe;
4) se convoacă la propunerea conducătorului secției de științe sau a cel puțin 1/2 din numărul
membrilor titulari şi membrilor corespondenți ai secției de științe, după necesitate;
5) alege candidați pentru titlul de membru titular, membru corespondent şi membru de
onoare, în conformitate cu Regulamentul privind alegerea membrilor titulari, membrilor
corespondenți şi membrilor de onoare ai Academiei de Științe, şi îi înaintează Adunării generale a
membrilor titulari şi membrilor corespondenți;
6) este prezidată de conducătorul secției de științe şi este deliberativă dacă la ședință participă
cel puțin 2/3 din membrii titulari şi membrii corespondenți ai acesteia, iar hotărârile ei se adoptă
cu votul majorității personalului scriptic prezent la adunare. Lista personalului scriptic al Adunării
membrilor titulari şi membrilor corespondenți ai secției de științe se identifică analogic punctului
18 din prezentul statut.
Capitolul IV
ADMINISTRAREA ACADEMIEI DE ȘTIINȚE
Secțiunea 1-a. Adunarea generală a Academiei de Ştiinţe
26. Adunarea generală a Academiei de Științe este organul reprezentativ suprem al acesteia,
care întrunește membrii secțiilor de științe.
27. Sesiunile Adunării generale a Academiei de Științe pot fi ordinare şi extraordinare.
Sesiunile ordinare se convoacă cel puțin o dată pe an. Sesiunile extraordinare se convoacă la
solicitarea Președintelui, la cererea majorității membrilor Prezidiului, la solicitarea a cel puțin 1/2
din numărul membrilor Adunării generale a Academiei de Științe sau a cel puțin două secții de
științe.
28. Sesiunea Adunării generale a Academiei de Științe este deliberativă dacă la ea participă
cel puțin 2/3 din membrii acesteia, iar hotărârile se aprobă cu votul majorității membrilor aleși.
29. Adunarea generală a Academiei de Științe:
1) aprobă Statutul Academiei de Științe;
2) alege Președintele şi secretarul științific general;
3) aprobă rapoartele secțiilor de științe privind dezvoltarea științei în domeniile de
competență;
4) aprobă avizul Academiei de Științe asupra Programului național și strategiilor sectoriale
în domeniile cercetărilor fundamentale și aplicative;
5) se expune asupra raportului anual elaborat de organul central de specialitate al statului
care asigură elaborarea politicii naționale în domeniile cercetării și inovării privind activitatea de
cercetare și inovare;
6) aprobă, în coordonare prealabilă cu Ministerul Finanțelor, efectivul-limită de personal al
aparatului administrativ al Prezidiului Academiei de Ştiinţe, precum şi structura Prezidiului;
7) Adunarea Generală a Academiei de Științe consultă Guvernul în procesele de elaborare a
documentelor de politici privind finanțarea prin concurs, finanțarea instituțională, precum și
evaluarea organizațiilor din domeniile cercetării și inovării;
8) consultă Guvernul în procesul de înființare, reorganizare sau lichidare a infrastructurii
publice de cercetare și inovare;

9) asigură promovarea rezultatelor cercetării și inovării în țară și peste hotare, precum și
stimularea interesului elevilor, studenților pentru studierea științelor și realizarea carierei
științifice;
10) aprobă raportul asupra stării științei, care să reflecte politicile elaborate şi modul de
implementare a acestora la nivel național;
11) exercită alte atribuții în domeniul cercetării și inovării care decurg din prevederile actelor
normative și prezentului statut.
Secțiunea a 2-a. Adunarea generală a membrilor titulari şi membrilor corespondenți
30. Adunarea generală a membrilor titulari şi membrilor corespondenți este prezidată de
Președinte şi este deliberativă, dacă la ședință participă cel puțin 2/3 din personalul scriptic al
acesteia. Adunarea generală a membrilor titulari şi membrilor corespondenți se convoacă la
propunerea Prezidiului, Președintelui sau ½ din numărul membrilor titulari şi membrilor
corespondenți. Lista personalului scriptic se aprobă de către Prezidiu analogic punctului 18 din
prezentul statut.
31. Adunarea generală a membrilor titulari şi membrilor corespondenți adoptă Regulamentul
privind alegerea membrilor titulari, membrilor corespondenți şi membrilor de onoare cu votul
majorității personalului scriptic prezent la adunare.
32. Adunarea generală a membrilor titulari şi membrilor corespondenți alege membrii
titulari, membrii corespondenți şi membrii de onoare.
Secțiunea a 3-a. Președintele, vicepreședinții şi secretarul științific general
al Academiei de Științe
33. În cazul în care funcția de Președinte este declarată vacantă, interimatul funcției este
exercitat de către unul din vicepreședinți desemnat de Prezidiu.
34. Președintele interimar îndeplinește obligațiile de serviciu până la intrarea în funcție a
Președintelui nou ales, dar nu mai mult de 15 zile calendaristice din momentul alegerii.
35. Președintele este ales din rândul membrilor titulari de Adunarea generală a Academiei
de Științe prin vot secret pentru o perioadă de 4 ani, dar cel mult pentru două termene consecutive.
El este responsabil în fața Adunării generale a Academiei de Științe şi Guvernului de activitatea
sa.
36. Funcția de Președinte se ocupă prin concurs, anunțat de Prezidiu, cu cel mult 2 luni după
data când funcția devine vacantă.
37. Data convocării sesiunii Adunării generale a Academiei de Științe pentru alegerea
Președintelui se stabilește de către Prezidiu şi se publică pe portalul Academiei de Științe cu cel
puțin 15 zile înainte de sesiune.
38. Pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor Președintelui, Prezidiul aprobă Comisia de
organizare a alegerilor, compusă din 5 membri. Secțiile de științe recomandă câte un candidat în
componența comisiei, iar Prezidiul – doi candidați. Lucrările de secretariat sunt realizate din oficiu
de către șeful Secției juridice și resurse umane.
39. Candidații la funcția de Președinte sunt recomandați de către secțiile de științe.
40. Candidații recomandați la funcția de Președinte trebuie să aibă experiență în activitatea
de management în domeniul cercetare-dezvoltare sau ştiinţifico-didactic de cel puțin 10 ani, să fie
o personalitate recunoscută la nivel național și internațional în cercetare și să vorbească fluent cel
puțin două limbi de circulație internațională.
41. În termen de 30 de zile calendaristice din ziua anunțării concursului pentru alegerea
Președintelui, candidații la funcția de Președinte prezintă Comisiei de organizare a alegerilor o
scrisoare de recomandare, curriculum vitae şi, într-un plic închis şi sigilat, programul de activitate
în funcția de Președinte, o cerere de participare în care să stipuleze ramurile ştiinţei în care este
recunoscut în lume, se obligă să apere interesele Academiei de Ştiinţe şi ale oamenilor de ştiinţă,

să asigure o atitudine echilibrată faţă de toate domeniile ştiinţei, să-şi desfăşoare activitatea în
cadrul legal.
42. Cu 15 zile calendaristice înainte de sesiunea Adunării generale a Academiei de Științe
pentru alegerea Președintelui, Comisia de organizare a alegerilor deschide, în prezența candidaților
sau a reprezentanților lor legali, plicurile cu programele de activitate ale candidaților şi le publică
pe portalul Academiei de Științe.
43. Comisia de organizare a alegerilor, după evaluarea dosarului prezentat în vederea
corespunderii cerințelor expuse în pct. 39-41 din prezentul statut, propune Adunării generale a
Academiei de Științe, în termen de 10 zile calendaristice, candidații selectați pentru alegerea în
funcția de Președinte.
44. Adunarea generală a Academiei de Științe, prezidată de un membru titular, ales prin vot
deschis, cu majoritatea de voturi, ia decizia de a include sau nu candidații selectați în buletinul de
vot.
45. Este declarat ales în funcția de Președinte candidatul care a acumulat majoritatea
voturilor personalului scriptic al membrilor Adunării generale a Academiei de Științe, prezenți la
ședință. Lista personalului scriptic se aprobă de către Prezidiu până la convocarea Adunării
generale a Academiei de Științe, analogic punctului 18 din prezentul statut. În cazul în care nici
unul dintre candidați nu obține numărul necesar de voturi în primul tur de scrutin, se organizează
al doilea tur pentru primii doi candidaţi care au obţinut cele mai multe voturi. În cazul în care au
participat 3 candidaţi şi au acumulat acelaşi număr de voturi sau doi au acumulat un număr egal
de voturi, dar mai mic decât al primului candidat, atunci se organizează un tur la care participă toţi
3 candidaţi. Dacă după al 2-lea tur de scrutin nici unul din candidaţi nu a obţinut numărul.
necesar de voturi, se organizează alegeri repetate la funcția de Președinte în timp de cel mult
2 luni.
46. Președintele are următoarele atribuții principale:
1) conduce şi este responsabil de activitatea Academiei de Științe;
2) prezidează ședințele Adunării generale a Academiei de Științe, Prezidiului şi ale Adunării
generale a membrilor titulari şi a membrilor corespondenți;
3) reprezintă Academia de Științe în relațiile cu autoritățile administrației publice, cu agenții
economici, cu organizații internaționale din domeniul cercetare-dezvoltare şi cu alte organizații;
4) coordonează elaborarea poziției Academiei de Științe asupra raportului anual prezentat de
organul central de specialitate al Statului care asigură elaborarea politicii naționale în domeniile
cercetării și inovării privind activitatea în aceste domenii;
5) organizează procesul de selectare a cadrelor aparatului administrativ al Prezidiului;
6) reprezintă Academia de Științe în țară și peste hotare;
7) propune candidați pentru funcțiile de conducător al secției de științe și de secretar științific
general;
8) semnează documentele bancare ce țin de activitatea Academiei de Științe;
9) exercită alte atribuții stabilite de prezentul statut.
47. Vicepreședinții şi secretarul științific general fac parte din conducerea Academiei de
Științe. Funcția de vicepreședinte este ocupată din oficiu de conducătorul secției de științe, ales
conform pct. 21 din prezentul statut, pentru o perioadă de 4 ani, dar nu mai mult de două termene
consecutive.
48. Candidații recomandați pentru participare la concursul pentru alegerea secretarului
științific general trebuie să posede experiență în activitatea de management în domeniul cercetaredezvoltare sau ştiinţifico-didactic de cel puțin 10 ani, să fie o personalitate recunoscută la nivel
național și internațional în domeniul său de cercetare și să vorbească fluent cel puțin două limbi
de circulație internațională.
49. Secretarul științific general este ales de Adunarea generală a Academiei de Științe, la
propunerea Președintelui, prin vot secret, pentru o perioadă de 4 ani (dar nu mai mult de două
termene consecutive), dintre membrii titulari, membrii corespondenți sau doctorii habilitați.

Se consideră ales în funcția de secretar științific general candidatul care a obținut majoritatea
voturilor personalului scriptic al membrilor Adunării generale a Academiei de Științe, prezenți la
ședință. În cazul în care candidatul nu obține numărul necesar de voturi, se anunță alegeri repetate
la funcția de secretar științific general în conformitate cu prezentul punct.
50. Vicepreședinții:
1) conduc activitatea secțiilor de științe;
2) organizează expertiza programelor, planurilor şi dărilor de seamă în cadrul secției de
științe;
3) exercită funcțiile Președintelui în lipsa acestuia;
4) înaintează propuneri de acordare a distincțiilor de stat şi a titlurilor onorifice, conform
legislației în vigoare;
5) exercită alte funcții stabilite de Președinte și Prezidiu.
51. Secretarul științific general:
1) asigură interacțiunea secțiilor de științe în scopul realizării misiunii Academiei de Științe;
2) este responsabil de activitatea de management academic şi relații externe;
3) asigură pregătirea materialelor pentru ședințele Prezidiului, sesiunile Adunării generale a
Academiei de Științe şi ale Adunării generale ale membrilor titulari şi membrilor corespondenți;
4) este responsabil de pregătirea rapoartelor anuale despre activitatea științifică a Academiei
de Științe;
5) asigură executarea hotărârilor referitoare la domeniile cercetării şi inovării ale
Parlamentului şi Guvernului, hotărârilor Adunării generale a Academiei de Științe, Adunării
generale a membrilor titulari şi membrilor corespondenți și Prezidiului;
6) coordonează elaborarea proiectelor de acte normative ale Academiei de Științe și avizarea
proiectelor de acte normative prezentate de Parlament, Guvern, alte autorități publice;
7) examinează, după competentă, corespondența şi semnează sau contrasemnează
răspunsurile oficiale;
8) semnează documentele bancare ce țin de activitatea Academiei de Științe;
9) exercită şi alte atribuții stabilite de Președinte, Regulamentul secției de științe și fișa de post.
Secțiunea a 4-a. Prezidiul
52. Prezidiul este organul executiv al Academiei de Științe, care organizează și coordonează
activitatea Academiei de Științe în conformitate cu Codul cu privire la știință și inovare a
Republicii Moldova, prezentul statut şi regulamentul Prezidiului.
53. Prezidiul este format din Președinte, vicepreședinți și secretarul științific general.
54. Ședințele ordinare ale Prezidiului se convoacă conform planului anual, iar cele
extraordinare la necesitate, din inițiativa președintelui sau a majorității membrilor Prezidiului.
55. La ședințele Prezidiului pot fi invitați, în funcție de agendă, și alți specialiști fără drept
de vot.
56. Hotărârile Prezidiului se adoptă cu votul majorității membrilor lui.
57. Prezidiul are următoarele atribuții:
1) coordonează și asigură elaborarea raportului asupra stării științei care să reflecte politicile
elaborate și modul de implementare a acestora la nivel național;
2) convoacă sesiunile ordinare și extraordinare ale Adunării generale în conformitate cu
punctele 27-29 ale prezentului statut;
3) propune acordarea distincțiilor de stat, premiilor naționale, premiilor internaționale,
conferă distincții și titluri onorifice instituite de Academia de Ştiinţe, Premiul Academiei de Ştiinţe
în conformitate cu legislația în vigoare și cu prezentul statut;
4) organizează concursuri pentru editarea publicațiilor periodice și monografiilor științifice
şi găzduirea manifestărilor științifice;
5) asigură utilizarea eficientă a bunurilor primite în gestiune;

6) prezintă, în modul și termenele stabilite, rapoarte de activitate și dări de seamă despre
utilizarea mijloacelor bugetare;
7) propune, la solicitarea ministerelor și altor organe centrale de specialitate ale statului,
cercetători în domenii ale științelor pentru activități ad-hoc consultative;
8) stabilește numărul total de locuri la alegerea membrilor titulari şi membrilor
corespondenți pentru fiecare secție de științe;
9) la propunerea Adunării generale a membrilor titulari şi membrilor corespondenți ai secției
de științe aprobă profilurile ştiinţifice pentru alegerea membrilor titulari şi membrilor
corespondenți;
10) aprobă proiectul bugetului şi bugetul Academiei de Ştiinţe;
11) distribuie mijloacele financiare destinate Academiei de Ştiinţe;
12) aprobă cadrul bugetar de cheltuieli pe termen mediu pentru Academia de Ştiinţe
13) exercită alte atribuții în domeniul cercetării și inovării care decurg din prevederile
cadrului normativ și prezentului statut.
Secțiunea a 5-a. Aparatul administrativ al Prezidiului
58. Structura aparatului administrativ al Prezidiului include direcții, centre, secții, servicii şi
este aprobată de către Prezidiu.
59. Efectivul-limită de personal al Aparatului administrativ al Prezidiului se aprobă prin
hotărârea Adunării generale a Academiei de Științe, în coordonare prealabilă cu Ministerul
Finanțelor.
60. Aparatul administrativ al Prezidiului este condus de șeful aparatului care are următoarele
atribuții principale:
1) este responsabil de activitatea aparatului administrativ al Prezidiului;
2) este responsabil de menținerea în funcțiune a imobilelor Academiei de Științe şi de
activitatea gospodărească;
3) semnează contractele de locațiune, de prestare a serviciilor, de achiziționare şi
documentele bancare, ce țin de activitatea aparatului administrativ al Prezidiului;
4) exercită și alte atribuții prevăzute de prezentul statut, regulamentul aparatului
administrativ al Prezidiului şi fișa de post.
61. În cadrul Academiei de Științe funcționează Secția teritorială Nord (cu sediul la Bălți) și
Secția teritorială Sud (cu sediul la Cahul).
Capitolul V
RELAŢIILE ACADEMIEI CU ORGANIZAŢIILE
DIN DOMENIILE CERCETĂRII ȘI INOVĂRII
62. Academia de Științe colaborează cu universitățile, institutele de cercetare, asociațiile
obștești şi cu alte structuri de profil din domeniile cercetării și inovării.
63. Academia de Științe poate extinde colaborarea cu parteneri din străinătate în domeniile
cercetării şi inovării, integrarea în comunitatea de cercetare şi inovare internațională, în
68. Distribuirea și folosirea mijloacelor financiare se efectuează în conformitate cu decizia
Prezidiului, care este responsabil de utilizarea eficientă a mijloacelor financiare, conform devizului
de venituri şi cheltuieli aprobate.
69. Patrimoniul Academiei de Ştiinţe este constituit din toate bunurile materiale şi
nemateriale, necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege şi de prezentul statut:
1) bunurile imobile transmise în gestiune în baza hotărârilor Guvernului;
2) bunurile mobile procurate din mijloace proprii sau transmise în gestiune de către Guvern;
3) rezultatele activității intelectuale a angajaților Academiei de Științe, veniturile din
prestarea de servicii sau din efectuarea de lucrări pe bază contractuală;
4) bunurile obținute din donații şi sponsorizări din partea persoanelor fizice şi juridice din
țară şi de peste hotare;

5) bunurile obținute din alte surse legale.
Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE
70. Modificarea şi completarea prezentului statut se aprobă prin hotărârea Adunării generale
a Academiei de Ştiinţe cu majoritatea voturilor personalului scriptic al membrilor Adunării
generale a Academiei de Ştiinţe prezent la adunare.

