
PREZIDIUL  

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE 

 A MOLDOVEI 

 

PRESIDIUM  

OF THE ACADEMY  

OF SCIENCES  

OF MOLDOVA 
 

 

HOTĂRÂRE 
 

25 iulie 2022 

 

 
                  Nr. 143 

mun. Chişinău 

 

Cu privire  

la anunţarea concursului pentru decernarea  

premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2020–2021 

 

În temeiul 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), pct. 7, subpct. 17) al Statutului Academiei de Ştiinţe a 

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

modificările și completările ulterioare), pct. 3 şi 4 din Regulamentul cu privire la decernarea 

premiilor Academiei de Științe a Moldovei, aprobat în redacţie nouă prin Hotărârea Prezidiului 

nr. 298 din 30 iulie 2021, Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE: 

1) Se anunţă demararea concursului pentru decernarea premiilor Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei pentru anii 2020–2021. 

2) Se stabilesc domeniile ştiinţifice și nominalizările pentru care se decernează premiile 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2020–2021 (conform anexei nr. 1). 

3) Se instituie Comisia de decernare a Premiilor AŞM şi se aprobă componența ei nominală 

(conform anexei nr. 2). 

4) Se aprobă calendarul activităţilor de organizare şi desfăşurare a concursului pentru 

decernarea premiilor AŞM (conform anexei nr. 3). 

5) Se aprobă valoarea nominală a premiilor AŞM (conform anexei nr. 4). 

6) Controlul asupra executării prezentei hotărâri revine dnei doctor habilitat Liliana 

Condraticova, secretar științific general al AŞM. 

 

Preşedinte,  

academician                                                    Ion TIGHINEANU 

 

Secretar ştiinţific general, 

doctor habilitat                                                                     Liliana CONDRATICOVA  

 

 

 

 



Anexa nr. 1  

la Hotărârea Prezidiului nr. 143 din 25.07.2022  

 

Domeniile ştiinţifice pentru care se decernează  

premiile Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2020–2021 

 

Nr. Domeniul științific și denumirea premiului Nr. de premii 

1 domeniul limbă română „Eugeniu Coșeriu” 1 

2 domeniul literatură „Grigore Vieru” 1 

3 domeniul istorie și filosofie „Alexandru Boldur” 1 

4 domeniul științe sociale și economice „Paul Bran” 1 

5 domeniul drept și științe politice „Constantin Stere” 1 

6 domeniul studiul artelor „Maria Bieșu” 1 

7 pentru tineri cercetători (în domeniul ştiinţelor sociale, economice, umanistice și 

arte) „Valeriu Canțer” 

1 

9 pentru promovarea ştiinţei în mass-media  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3  

la Hotărârea Prezidiului nr. 143 din 25.07.2022  

 

 

Calendarul  

activităţilor de organizare şi desfăşurare a concursului pentru decernarea  

premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2020–2021 

 

Nr. Denumirea acţiunii Termen 

1 Înregistrarea dosarelor pentru participare 15 august – 16 septembrie 2022 

2 Transmiterea dosarelor la Comisia de decernare a premiilor 

AŞM 

19 septembrie 2022 

3 Validarea dosarelor de către Comisia de decernare a premiilor 

AŞM şi transmiterea către conducerea Secţiilor de ştiinţe 

pentru expertizare 

20 – 22 septembrie 2022 

4 Expertizarea în cadrul Secţiilor de ştiinţe a dosarelor 

pretendenţilor 

22 septembrie – 13 octombrie 

2022 

5 Transmiterea rezultatelor expertizei de către conducerea 

Secţiilor de ştiinţe la Comisia de decernare a premiilor AŞM 

17 octombrie 2022 

6 Examinarea rezultatelor expertizării dosarelor pretendenţilor 

în cadrul Comisiei de decernare a premiilor AŞM 

18 – 20 octombrie 2022 

7 Anunţarea rezultatelor intermediare ale expertizei 21 octombrie 2022 

8 Soluţionarea cererilor de contestare 24 – 26 octombrie 2022 

9 Evaluarea finală a dosarelor pretendenţilor de către Comisia 

de decernare a premiilor AŞM şi transmiterea listei 

candidaţilor la Prezidiul AŞM  

27 octombrie – 2 noiembrie 2022 

10 Aprobarea hotărârii Prezidiului AȘM cu privire la decernarea 

premiilor AȘM pentru anii 2020–2021 

4 noiembrie 2022 

11 Decernarea premiilor AȘM 10 noiembrie 2022 

 

 


