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Adunarea Generală  

a membrilor titulari și 

membrilor corespondenți  

ai Academiei de Ştiinţe 

a Moldovei 

 
 

General Assembly 

of Full Members and Corresponding 

Members of the Academy  

of Sciencesof Moldova 

 

HOTĂRÂRE 

 

26 octombrie 2022                                                                                                            Nr. IV/1 

 

mun. Chişinău 

 

Cu privire la aprobarea  

Regulamentului de alegere a membrilor titulari, membrilor corespondenți  

și membrilor de onoare ai Academiei de Științe a Moldovei  

(în redacție nouă) 

 

 

În temeiul prevederilor articolelor 24 și 65 ale Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al 

Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 (republicat) și pct. 31 al Statutului Academiei 

de Ştiinţe, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Academiei de Ştiinţe nr. I/2 din               

24 ianuarie 2019 (cu modificările ulterioare), Adunarea Generală a membrilor titulari și 

membrilor corespondenți ai Academiei de Științe a Moldovei, la care au fost invitați membrii 

grupului de lucru al AȘM pentru modificarea Regulamentului alegerii membrilor titulari, 

membrilor corespondenți și membrilor de onoare, în Sesiunea a IV-a din 26 octombrie 2022, a 

luat cunoștință cu redacția nouă a Regulamentului de alegere a membrilor titulari, membrilor 

corespondenți și membrilor de onoare ai Academiei de Științe a Moldovei, prezentată de      

mem. cor. Svetlana Cojocaru, președinte al grupului de lucru, vicepreședinte al AȘM, conducător 

al Secției Științe Exacte și Inginerești. 

 

I. Ca urmare a examinării noii redacții a Regulamentului de alegere a membrilor titulari, 

membrilor corespondenți și membrilor de onoare ai Academiei de Științe a Moldovei                 

(în continuare Regulament), precum și a dezbaterilor pe marginea subiectului abordat de 

comunitatea științifică a AȘM, Adunarea Generală a membrilor titulari și membrilor 

corespondenți ai Academiei de Științe a Moldovei a constatat:  

1) Modificarea și completarea Regulamentului este iminentă și a fost condiționată de 

schimbările prin care a trecut sistemul academic al AȘM odată cu republicarea Codului cu privire la 

ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004, precum și de aprobarea 

Regulamentului prin Hotărârea Adunării generale a membrilor Academiei de Științe a Moldovei      

nr. 1 din 28 iulie 2005, de-a lungul anilor fiind operate modificări și completări.  

Noua redacție a Regulamentului de alegere a membrilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

este elaborată în baza Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV 

din 15 iulie 2004 (republicat), a Statutului Academiei de Ştiinţe, aprobat prin Hotărârea Adunării 

Generale a Academiei de Ştiinţe nr. I/2 din 24 ianuarie 2019 (cu modificările ulterioare).  
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Regulamentul în redacție nouă reglementează procedura de alegere a membrilor titulari, 

membrilor corespondenţi şi a membrilor de onoare ai AȘM. 

 

2) În temeiul punctului 57 al Statutului Academiei de Științe a Moldovei aprobat prin 

Hotărârea Adunării Generale nr. I/2 din 24 ianuarie 2019 (cu modificările și completările 

ulterioare) și Regulamentului de alegere a membrilor titulari, membrilor corespondenți și 

membrilor de onoare, aprobat prin Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale a membrilor AȘM din   

28 iulie 2005 (cu modificările și completările ulterioare), Prezidiul AȘM prin hotărârea              

nr. 49 din 1 iunie 2022 a precizat componența nominală a grupului de lucru pentru modificarea 

Regulamentului de alegere a membrilor titulari, membrilor corespondenți și membrilor de 

onoare, aprobat prin Hotărârea Prezidiului nr. 46 din 16 martie 2021.  

3) Grupul de lucru s-a întrunit în mai multe ședințe organizate în format hibrid pentru a 

discuta toate aspectele expuse în Regulament cu referire la procedurile și modalitatea de alegere 

a membrilor titulari, membrilor corespondenți și membrilor de onoare ai AȘM, a remis proiectul 

pentru examinarea membrilor Secțiilor de Științe ale AȘM, a efectuat sinteza propunerilor 

parvenite din partea membrilor Academiei. Luând în considerare modificările și precizările 

operate în document, grupul de lucru propune aprobarea Regulamentului de alegere a membrilor 

titulari, membrilor corespondenți și membrilor de onoare ai AȘM în redacție nouă. 

 

II) Adunarea Generală a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai Academiei 

de Ştiinţe a Moldovei A HOTĂRÂT:  

1) Se aprobă Regulamentul de alegere a membrilor titulari, membrilor corespondenți și 

membrilor de onoare ai AȘM (în redacție nouă) (Anexă). 

 

 

Președinte al AȘM                                              academician Ion TIGHINEANU 

 

 

Secretar științific general                                   doctor habilitat Liliana CONDRATICOVA 


