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Aprobat 

în redacție nouă prin Hotărârea  

Adunării generale a membrilor titulari 

și membrilor corespondenți ai  

Academiei de Științe a Moldovei  

nr. IV/1 din 26 octombrie 2022 

 

 

 

REGULAMENT 

privind alegerea membrilor titulari (academicieni), membrilor 

corespondenți şi membrilor de onoare ai Academiei de Științe a Moldovei 

 

 

I. Dispoziții generale 

 

1. Regulamentul privind alegerea membrilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei (în continuare – 

Academia de Ştiinţe) este elaborat în baza prevederilor 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). 

2. Prezentul Regulament reglementează procedura de alegere a membrilor titulari, membrilor 

corespondenţi şi a membrilor de onoare ai Academiei de Ştiinţe.  

 

II. Alegerea membrilor titulari (academicieni) şi a membrilor corespondenţi 

 

3. Membrii titulari şi membrii corespondenți ai Academiei de Ştiinţe (în continuare membrii 

titulari şi membrii corespondenți) sunt oameni de știință şi cultură, specialiști notorii în domeniu, de 

o înaltă ținută civică, cetățeni ai Republicii Moldova, care s-au distins prin lucrări de mare valoare 

teoretică sau practică, au obținut rezultate remarcabile şi au contribuit considerabil la dezvoltarea 

științei şi culturii naționale.  

Membrii titulari și membrii corespondenţi sunt aleşi pe viaţă de Adunarea generală a 

membrilor titulari și membrilor corespondenți ai Academiei de Ştiinţe, potrivit propunerilor 

prezentate de Secţiile de Ştiinţe ale Academiei de Ştiinţe, în conformitate cu Statutul Academiei de 

Ştiinţe.  

Alegerile demarează în baza hotărârii Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Numărul 

locurilor vacante de membri titulari şi membri corespondenți ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei la 

care se anunță concurs, pentru fiecare Secție de Științe se va stabili de fiecare dată în baza hotărârii 

Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei la propunerea Adunărilor generale ale Secțiilor de 

Științe. 

În vederea asigurării concursului pentru alegerea membrilor titulari, cota membrilor 

corespondenţi, de regulă, trebuie să fie mai mare sau cel puţin egală cu cota membrilor titulari.  

4. Membrii titulari se aleg dintre membrii corespondenţi şi au dreptul să poarte titlul de 

academician.  

5. Candidaţii pentru titlul de membru corespondent trebuie să deţină gradul ştiinţific de doctor 

habilitat şi să aibă pregătiţi cel puţin patru doctori sau/și doctori habilitați în ştiinţe, cu excepţia 

personalităţilor ilustre din domeniul culturii şi artei (Criteriile pentru alegerea membrilor 

corespondenţi şi a membrilor titulari ai AŞM se anexează).  
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6. În calitate de membri titulari pot fi alese persoane care dețin titlul de membru 

corespondent al AȘM și care au pregătit cel puțin șase doctori sau doctori habilitați (inclusiv și după 

conferirea titlului de membru corespondent), fiind conducător sau consultant științific al acestora. 

7. Titulatura de academician şi de membru corespondent, fără indicarea apartenenţei la o 

Academie concretă, se aplică doar membrilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei.  

8. Alegerea membrilor titulari şi a membrilor corespondenţi are loc pe măsura apariţiei 

locurilor vacante. În caz dacă se constată prezența unuia sau a mai multor locuri vacante, 

conducătorii Secțiilor de Științe sesizează Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei (în continuare 

– Prezidiu) referitor la existența acestora și oportunitatea de a demara alegeri. În termen nu mai mare 

de un an de la data sesizării Prezidiul, în baza unei analize a stării științei și a potențialului de 

cercetători, stabileşte, la propunerea Secţiilor de Ştiinţe, nomenclatorul profilurilor, numărul 

locurilor vacante de membru titular şi de membru corespondent şi distribuie locurile vacante după 

profiluri. Nomenclatorul profilurilor se determină şi se aprobă de Adunarea Generală a membrilor 

titulari și membrilor corespondenți ai secţiei prin vot deschis sau secret, la decizia adunării, iar 

numărul de locuri vacante pe fiecare profil – de către Adunările generale ale Secțiilor de Științe. 

Data alegerilor se stabileşte de Prezidiu.  

9. Prezidiul publică în presa națională un anunţ despre alegerile membrilor titulari şi 

membrilor corespondenţi cu cel puţin două luni înainte de alegeri, anunţul fiind plasat şi pe site-ul 

Academiei de Ştiinţe.  

În anunţ se specifică numărul locurilor vacante de membru titular şi membru corespondent 

pe profiluri, condiţiile de participare la concurs, tipurile de organizaţii care sunt în drept să 

recomande candidaturi şi modul de înaintare a lor, lista documentelor şi termenul de prezentare.  

10. Dreptul de a propune candidaturi pentru alegerile în calitate de membru titular şi de 

membru corespondent, conform profilurilor anunţate, îl au consiliile ştiinţifice ale organizaţiilor din 

domeniile cercetării şi inovării (a nu se confunda cu consiliile științifice din cadrul universităților/ 

consorțiilor care asigură coordonarea activității de doctorat și nu au această prerogativă) și senatele 

instituţiilor de învăţământ superior. Membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM au dreptul de 

a recomanda candidați pentru orice profil al Secției, din care fac parte (luându-se în considerare 

domeniul de competență al membrului AȘM). Membrii corespondenți pot recomanda doar 

candidaturi la titlul de membru corespondent al AȘM.  

Fiecare organizaţie şi membru al Academiei de Ştiinţe poate să recomande doar o singură 

candidatură la fiecare loc din cadrul unui profil.  

Înaintarea candidaturilor de către organele colegiale se efectuează prin vot secret cu o 

majoritate de voturi. 

11. Candidatul recomandat pentru a fi ales în calitate de membru titular sau de membru 

corespondent prezintă la Secția juridică și resurse umane, în termen de o lună din ziua publicării 

anunţului, următoarele documente:  

- cerere de participare la concursul de alegere, cu indicarea profilului;  

- recomandaţia argumentată a organizaţiilor şi/sau a personalităţilor specificate în pct. 10, 

autentificată în modul stabilit; 

- curriculum vitae;  

- fişa personală de evidenţă a cadrelor;  

- referinţa amplă privind activitatea ştiinţifică (max. 5 pagini);  

- lista lucrărilor publicate şi, după caz, a brevetelor; 

- cele mai semnificative lucrări editate; 

- două fotografii color (4,5×6 cm); 

- acordul pentru procesarea datelor personale. 
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12. Secția juridică şi resurse umane, în termen de trei zile din momentul expirării termenului 

de prezentare a documentelor, transmite dosarele recepţionate Comisiilor de experţi ale Secţiilor de 

Ştiinţe spre evaluare.  

13. Comisiile de experţi se formează din efectivul membrilor titulari şi membrilor 

corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe din cadrul Secţiilor de Ştiinţe şi se aprobă de către birourile 

Secţiilor de Ştiinţe respective în decurs de două săptămâni după publicarea în presa națională și pe 

pagina web a AȘM a anunţului cu privire la desfăşurarea alegerilor în Academie.  

14. Comisiile de experţi în termen de 10 zile organizează examinarea, în conformitate cu 

Criteriile pentru alegerea membrilor corespondenţi şi a membrilor titulari ai AŞM, a dosarelor 

candidaturilor înaintate, şi recomandă candidaturile demne de a participa la concursul de alegere în 

corespundere cu profilurile indicate în anunţ. Concluziile Comisiei de experţi sunt examinate şi 

aprobate de Adunarea membrilor titulari şi membrilor corespondenţi a Secţiei de Ştiinţe, iar avizul 

pozitiv al Comisiei de experţi serveşte drept bază pentru înregistrare în calitate de candidat.  

Persoanele recomandate, care după prezentarea documentelor au renunțat, în scris, să 

participe la concurs, nu se înregistrează.  

Nu se înregistrează de asemenea și persoanele care nu corespund profilului indicat în anunț. 

Drept argumentare servește decizia Comisiei de experți a Secției de Științe.  

15. Lista persoanelor înregistrate drept candidaţi pentru participare la concursul de alegere în 

calitate de membru titular şi de membru corespondent al Academiei de Ştiinţe se publică, prin 

hotărârea Prezidiului, pe pagina web a AȘM și în presa națională, cel puţin cu 15 zile înainte de 

alegeri.  

16. Candidaţii înregistraţi au dreptul să se retragă din alegeri la orice fază a concursului, 

anunţând în scris Prezidiul sau Secţia de Ştiinţe.  

17. Alegerea membrilor titulari şi a membrilor corespondenţi are loc la Adunarea generală a 

membrilor titulari şi membrilor corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe prin votarea candidaturilor 

alese de adunările membrilor titulari şi a membrilor corespondenţi ale Secţiilor de Ştiinţe ale 

Academiei. Alegerile candidaţilor pentru titlul de membru titular şi de membru corespondent se 

efectuează prin vot secret şi concomitent la toate profilurile.  

18. Orarul Adunărilor membrilor titulari şi membrilor corespondenţi ale Secţiilor de Ştiinţe 

se stabileşte de Prezidiu, la propunerea birourilor Secţiilor de Ştiinţe.  

19. La Adunarea membrilor titulari şi membrilor corespondenţi ai Secţiei de Ştiinţe pentru 

alegerea candidaţilor pentru titlul de membru titular drept de vot deliberativ îl au numai membrii 

titulari din cadrul Secţiei de Ştiinţe respective, care activează în Republica Moldova.  

La alegerile candidaţilor pentru titlul de membru corespondent dreptul de vot deliberativ îl 

au membrii titulari şi membrii corespondenţi ai Academiei din cadrul secţiei respective care 

activează în Republica Moldova.  

20. Adunarea membrilor titulari şi membrilor corespondenţi ai Secţiei de Ştiinţe este 

deliberativă pentru alegerea candidaţilor pentru titlul de membru titular al Academiei în prezenţa a 

cel puţin 2/3 din componenţa membrilor titulari cu drept de vot deliberativ, iar alegerile candidaţilor 

pentru titlul de membru corespondent al Academiei derulează în prezenţa a cel puţin 2/3 din 

componenţa membrilor titulari şi a membrilor corespondenţi ai Academiei cu drept de vot 

deliberativ.  

21. În lista de personal scriptic cu drept de vot deliberativ al Adunării membrilor titulari şi 

membrilor corespondenţi ai Secţiei de Ştiinţe se includ toți membrii titulari și membrii 

corespondenți ai 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 membrilor 

titulari și membrilor corespondenți ai Secției de Științe. 

22. La adunările membrilor titulari şi membrilor corespondenţi ale Secţiilor de Ştiinţe 

Comisiile de experţi anunţă numărul de posturi vacante, cu indicarea profilurilor pentru care vor 
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urma alegerile pentru titlul de membru titular şi de membru corespondent, prezintă concluziile 

referitor la candidaturile înregistrate pentru participare la concurs, avizele de susţinere a 

candidaţilor. Concluziile Comisiilor de experţi se prezintă Adunării membrilor titulari şi membrilor 

corespondenţi ai Secţiei de Ştiinţe înainte de votare. 

23. După audierea şi discutarea rapoartelor candidaţilor referitor la contribuţia lor la 

dezvoltarea domeniilor respective ale ştiinţei şi a informaţiilor comisiilor de experţi se procedează la 

votarea deschisă a fiecărei candidaturi privind includerea ei în buletinul de vot secret.  

În Secţiile de Ştiinţe alegerile candidaţilor pentru titlul de membru titular precedă alegerile 

candidaţilor pentru titlul de membru corespondent al AŞM. Pentru desfășurarea alegerilor și 

numărarea voturilor se formează o comisie. În conformitate cu etapele descrise mai jos, se consideră 

aleasă în calitate de candidat pentru titlul de membru titular persoana care a obţinut prin vot secret 

nu mai puţin de 2/3 din personalul membrilor titulari cu drept de vot deliberativ prezent la adunare, 

iar în cazul alegerilor membrilor corespondenți – persoana care a obţinut prin vot secret nu mai 

puţin de 2/3 din personalul membrilor titulari și a membrilor corespondenți cu drept de vot 

deliberativ prezenți la adunare. 

24. Etapele desfășurării alegerilor în cadrul adunărilor membrilor titulari și membrilor 

corespondenți ai AȘM a Secțiilor de Științe sunt următoarele: 

a) În cazul când pentru un loc vacant este înregistrat doar un candidat, alegerile se desfășoară 

într-un singur tur. Se consideră ales candidatul care a obţinut prin vot secret nu mai puţin de 2/3 din 

voturile personalului specificat în p. 23. Dacă un candidat nu a întrunit numărul necesar de voturi, 

procesul este finalizat și locul respectiv rămâne vacant. 

b) În cazul când pentru un post vacant concurează doi sau mai mulți candidați, alegerile se 

organizează în două sau trei tururi cu adăugarea unui tur intermediar în caz de necesitate. În primul 

tur de scrutin membrii cu drept de vot deliberativ pot vota pentru câțiva candidați la fiecare loc 

vacant, acest tur fiind unul de ierarhizare a candidaților. Candidații, care în urma primului tur au 

obținut mai mult de 50%+1 de voturi din personalul membrilor titulari şi membrilor corespondenţi 

cu drept de vot deliberativ prezent la adunare, sunt admiși pentru participare în turul doi. Dacă 

niciunul dintre candidați nu a obținut acest număr de voturi, în turul doi trec doi candidați, care au 

acumulat cel mai mare număr de voturi (sau mai mulți, în cazul când pe primele două locuri s-au 

clasat mai mulți candidați care au obținut cel mai mare și egal număr de voturi).   

c) Începând cu al doilea tur de scrutin, membrii cu drept de vot deliberativ pot vota numai 

pentru un candidat la fiecare loc vacant. Se consideră ales candidatul care a obţinut prin vot secret 

nu mai puţin de 2/3 din voturile personalului specificat în p. 23. 

d) Dacă în turul doi un candidat a obținut 2/3 din voturi, el se declară ales. În cazul când în 

urma turului doi niciunul dintre candidații care concurează pentru același loc nu a obținut numărul 

necesar de voturi, se organizează turul trei de scrutin și, în caz de necesitate, un tur intermediar. În 

turul trei de scrutin va participa candidatul, care a obținut cel mai mare număr de voturi. Dacă în 

urma turului nu a fost evidențiat doar un singur candidat cu cel mai mare număr de voturi, dar există 

doi sau mai mulți candidați, care au obținut cel mai mare și egal număr de voturi, se organizează un 

tur intermediar în scopul evidențierii candidatului pentru participare în turul trei.  

e) În turul intermediar participă candidații care în circumstanțele descrise în pct. 23 lit. d) au 

obținut un număr egal de voturi. Dacă în urma turului intermediar a fost identificat un singur 

candidat cu cel mai mare număr de voturi, el trece în turul trei, în caz contrar locul respectiv se 

declară vacant. 

f) În turul trei participă un singur candidat per loc, selectat în urma turului doi sau turului 

intermediar. Se consideră ales candidatul care a obţinut prin vot secret nu mai puţin de 2/3 din 

voturile personalului specificat în pct. 23.  

25. Dreptul de vot deliberativ la alegerile membrilor titulari în cadrul Adunării generale a 

membrilor titulari şi membrilor corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe îl au membrii titulari, iar la 
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alegerile membrilor corespondenţi – membrii titulari şi membrii corespondenţi, care activează în 

Republica Moldova.  

26. Adunarea generală a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai Academiei de 

Ştiinţe este deliberativă pentru alegerea membrilor titulari în prezenţa a cel puţin 2/3 din 

componenţa membrilor titulari cu drept de vot deliberativ, iar alegerile membrilor corespondenţi ai 

Academiei derulează în prezenţa a cel puţin 2/3 din componenţa membrilor titulari şi a membrilor 

corespondenţi ai Academiei cu drept de vot deliberativ prezenţi. 

La determinarea personalului scriptic al Adunării generale a membrilor titulari și membrilor 

corespondenți a Academiei de Ştiinţe se aplică aceleaşi reguli specificate în pct. 21 din prezentul 

Regulament.  

27. Alegerea membrilor titulari şi a membrilor corespondenţi la Adunarea generală a 

membrilor titulari și membrilor corespondenți ai Academiei de Ştiinţe are loc prin vot secret după 

audierea rapoartelor președinților comisiilor de experți ai Secțiilor de Științe privind contribuţia 

candidatului la dezvoltarea ştiinţei şi culturii şi rezultatele alegerilor candidaţilor pentru titlul de 

membru titular şi de membru corespondent.  

În buletinul de vot se includ numai candidaţii recomandaţi de Adunările membrilor titulari şi 

membrilor corespondenţi ale Secţiilor de Ştiinţe. Buletinele de vot pentru candidaţii la titlul de 

membru titular şi de membru corespondent se întocmesc separat.  

28. Votul secret la Adunarea membrilor titulari şi membrilor corespondenţi ai Secţiei de 

Ştiinţe şi la Adunarea generală a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai Academiei de 

Ştiinţe se efectuează prin buletine de vot în care sunt incluse numele, prenumele candidaţilor şi 

denumirea profilului. În dreptul numelui de familie al candidatului se consemnează două sintagme: 

„a alege” şi „a respinge”. Votantul, în funcţie de opţiunea sa, lasă curată sintagma pentru care 

optează şi şterge a doua sintagmă. Buletinele de vot cu alte însemnări sau fără nici o însemnare sunt 

considerate buletine nevalabile.  

La Adunările membrilor titulari şi membrilor corespondenţi ale Secţiilor de Ştiinţe votantul 

are dreptul să se adreseze Comisiei de numărare a voturilor pentru a schimba buletinul de vot stricat, 

fapt ce se notează în lista de distribuire a buletinelor.  

29. Numărarea rezultatelor votării pentru titlul de membru titular la Adunările membrilor 

titulari şi membrilor corespondenţi ale Secţiilor de Ştiinţe şi la Adunarea generală a membrilor 

titulari și membrilor corespondenți ai Academiei de Ştiinţe se face de Comisia de numărare a 

voturilor, aleasă din componența membrilor titulari, iar pentru numărarea rezultatelor votării pentru 

titlul de membru corespondent – în comisiile de numărare a voturilor pot fi aleşi şi membri 

corespondenţi.  

30. Se consideră aleşi în calitate de membru titular candidaţii care au obţinut nu mai puţin de 

2/3 din numărul membrilor titulari cu drept de vot deliberativ prezenţi la Adunarea generală a 

membrilor titulari și membrilor corespondenți ai Academiei de Științe. Se consideră aleşi în calitate 

de membru corespondent candidaturile care au obţinut nu mai puţin de 2/3 din numărul membrilor 

titulari şi membrilor corespondenţi cu drept de vot deliberativ prezenţi la Adunarea generală a 

membrilor titulari și membrilor corespondenți ai Academiei de Științe. 

31. Procesele verbale ale comisiilor de numărare a voturilor se aprobă, prin vot deschis, cu 

majoritatea de voturi din numărul celor prezenţi, de Adunările membrilor titulari şi membrilor 

corespondenţi ale Secţiilor de Ştiinţe şi, respectiv, şi de Adunarea generală a membrilor titulari și 

membrilor corespondenți ai Academiei de Ştiinţe şi se păstrează, împreună cu buletinele de vot, la 

birourile Secţiilor de Ştiinţe şi, respectiv, la Prezidiul AȘM. 

32. Noii membri titulari şi membri corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe, aleşi în 

corespundere cu prezentul Regulament, beneficiază de drepturile stabilite pentru membrii 

Academiei din ziua Adunării generale a membrilor titulari şi membrilor corespondenţi a Academiei 

de Ştiinţe la care au fost votaţi.  



6 
 

III. Alegerea membrilor de onoare 

 

33. 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 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 statutul AŞM. 

34. Alegerea membrilor de onoare are loc cel puţin o dată în trei ani în conformitate cu 

Statutul Academiei de Ştiinţe şi prezentul Regulament.  

35. Dreptul de a propune candidaturi pentru titlu de membru de onoare îl au organizaţiile din 

domeniile cercetării şi inovării, instituţiile de învățământ superior şi de cultură, membrii titulari şi 

membrii corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe.  

36. Organizaţiile şi personalităţile nominalizate în pct. 35 din prezentul Regulament, care 

înaintează candidaturi pentru titlul de membru de onoare, depun la Secţia de Ştiinţe recomandarea 

argumentată şi curriculum vitae al candidatului.  

37. Alegerea membrilor de onoare se efectuează la Adunarea generală a membrilor titulari şi 

membrilor corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe prin votarea candidaturilor alese de Adunările 

membrilor titulari şi membrilor corespondenţi ale Secţiilor de Ştiinţe. 

38. Procedura de alegere (prin vot deschis sau prin vot secret) a membrilor de onoare se 

stabileşte de adunările membrilor titulari şi membrilor corespondenţi ale Secţiilor de Ştiinţe şi de 

Adunarea generală a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai Academiei de Ştiinţe.  

În caz de alegere prin vot secret, se aplică procedura de alegere a membrilor titulari şi 

membrilor corespondenţi.  

39. Se consideră aleşi candidaţii care au obţinut numărul de voturi nu mai puţin de 50 

procente plus unu din personalul scriptic al Adunării.  

40. Membrii de onoare ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei:  

- participă la sesiunile Adunării generale a Academiei de Ştiinţe, Adunării generale a 

membrilor titulari şi membrilor corespondenți şi ale Adunărilor Secţiilor de Ştiinţe cu vot 

consultativ, cu excepția Adunărilor de alegere a membrilor Academiei de Științe, la care ei nu au 

dreptul de vot;  

- participă la realizarea diferitelor activităţi de ordin ştiinţific şi ştiinţifico-organizatoric;  

- participă la promovarea colaborării ştiinţifice, tehnico-ştiinţifice şi culturale bilaterale şi 

multilaterale. 

 - contribuie la dezvoltarea Academiei de Ştiinţe, la promovarea imaginii favorabile a 

Academiei pe plan naţional şi internaţional.  

 

 

IV. Dispoziţii finale 

 

41. Membrilor noi aleşi li se conferă diploma şi insigna de membru al Academiei.  

42. După înmânarea însemnelor de membru al Academiei de Științe a Moldovei, noul membru 

ales declară, de la tribuna AȘM, că va respecta Statutul AȘM și va contribui la consolidarea 

comunității științifice, la creșterea prestigiului Academiei de Științe a Moldovei, va respecta și 

promova imaginea Academiei de Științe în țară și peste hotărele ei. Declarația respectivă este 

semnată în două exemplare de către membrul ales, un exemplar este înmânat noului membru al 

Academiei şi un exemplar rămâne în Secția juridică și resurse umane.  

43. Regulamentul privind alegerea membrilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei se aprobă la 

Adunarea Generală a membrilor titulari (academicieni) şi membrilor corespondenţi ai Academiei de 
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Ştiinţe a Moldovei la propunerea Prezidiului cu majoritatea absolută de voturi din numărul 

personalului scriptic al membrilor titulari (academicieni) şi membrilor corespondenţi ai Academiei 

de Ştiinţe.  

Prezentul Regulament poate fi modificat de Adunarea Generală a membrilor titulari 

(academicieni) şi membrilor corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei la propunerea 

Prezidiului, a unei Secţii de Ştiinţe sau a unei treimi din numărul total al membrilor titulari şi 

membrilor corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe. Modificarea se face în modul stabilit pentru 

aprobarea Regulamentului. 

 

Anexa nr. 1  

la Regulamentul privind 

alegerea membrilor titulari 

(academicieni) și membrilor 

corespondenți ai Academiei de 

Științe a Moldovei  

 

 

CRITERII 

pentru alegerea membrilor corespondenți și a membrilor titulari  

ai Academiei de Științe a Moldovei 

 

I. Cerințe generale referitor la alegerea membrilor corespondenți 

 

1. Corespunderea ariei preocupărilor (intereselor) ştiinţifice ale candidatului direcţiilor 

prioritare de dezvoltare ale ştiinţei. Contribuţia ştiinţifică personală a candidatului la dezvoltarea 

cercetărilor în domeniul ştiinţei în care activează: concepţii, ipoteze, teorii, deschidere de noi direcţii 

ştiinţifice, semnificaţia lucrărilor ştiinţifice pentru ştiinţă, cultură și practică.  

2. Autor al lucrărilor ştiinţifice de sinteză: minimum o monografie și/sau două articole de 

sinteză publicate în reviste științifice recenzate în decursul ultimilor 20 de ani. Publicarea a astfel de 

lucrări în ultimii cinci ani va constitui un avantaj.  

3. Contribuţii de mare importanţă în domeniul culturii: opere remarcabile literare/artistice, 

muzicale, de arte vizuale, de arte audiovizuale, participare activă la expoziţii naţionale şi 

internaţionale etc. (pentru candidaţii din domeniul literaturii, culturii şi artelor).  

4. Dispunerea de şcoală ştiinţifică sau contribuţia la pregătirea cadrelor ştiinţifice, confirmate 

în ambele cazuri prin pregătirea a cel puțin patru doctori sau doctori habilitați în ştiinţe, în calitate de 

conducător ştiinţific sau consultant, succese remarcabile în dezvoltarea domeniului științific. 

5. Deținător de brevete și invenții, de noi preparate, soiuri, rase, hibrizi (după caz). 

6. Participarea cu comunicări în ședințele plenare sau la invitație în cadrul forurilor științifice 

naționale și internaționale în decursul ultimilor 20 de ani.  

7. Evaluarea şi aprecierea lucrărilor ştiinţifice ale candidatului de comunitatea ştiinţifică 

(citări și aprecieri în reviste şi ediţii ştiinţifice de specialitate şi/sau recenzate, în special în cele 

cotate în Web of Science şi Scopus, precum şi în alte ediţii).  

8. Recunoaşterea de către organizaţii ştiinţifice de specialitate naţionale şi internaţionale: 

denumirea organizaţiei, gradul de participare (membru, membru titular, membru corespondent, 

membru de onoare), funcţii deţinute în cadrul acestora.  

9. Activitatea editorial-redacţională: activităţi în consilii/colegii de redacţie ale revistelor şi 

ediţiilor ştiinţifice (editor, editor asociat, redactor-şef, redactor-şef adjunct, secretar de redacţie, 

membru al consiliului/colegiului de redacţie, referent/expert etc.).  

10. Participări la realizarea programelor/proiectelor naţionale şi internaţionale.  
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11. Premii şi recunoaşteri naţionale (premii de stat, premii naționale, ale Academiei de 

Ştiinţe, nominale etc.) şi internaţionale.  

12. Participări active la organizarea reuniunilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale în 

calitate de organizator, coordonator, moderator etc.  

13. Activitate didactică de profesor sau conferenţiar, conducător de doctorat, profesor invitat, 

autor de manuale şi de lucrări didactice.  

14. Cunoaşterea a două limbi de circulaţie internaţională în baza declarației de proprie 

răspundere.  

15. Înaltă ţinută morală şi civică, respectarea normelor deontologice în domeniul cercetării şi 

inovării, luarea de poziţii, sprijin şi iniţiative adresate factorilor de decizie sau lansate în mass 

media.  

16. Atitudine corectă şi de stimă faţă de Academia de Ştiinţe a Moldovei. 

 

 

II. Cerințe generale referitor la alegerea membrilor titulari 

 

1. Deținerea titlului științific de membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei. 

2. Continuarea activității de cercetare-dezvoltare prodigioase după alegerea ca membru 

corespondent exprimată prin:  

- generarea, fondarea și dezvoltarea noilor direcții științifice, concepții, teorii, metodologii și 

doctrine originale, cu caracter fundamental disciplinar sau interdisciplinar, confirmate prin lucrări 

științifice publicate; 

- autor al mai multor lucrări de înaltă valoare ştiinţifică, inclusiv o monografie și/sau două 

articole de sinteză, publicate în perioada deținerii titlului de membru corespondent. Publicarea a 

astfel de lucrări în ultimii cinci ani va constitui un avantaj;  

- lider al unei scoli științifice, care are succese remarcabile în dezvoltarea domeniului; 

- pregătirea a cel puțin șase doctori sau doctori habilitați (inclusiv cel puțin unul după 

conferirea titlului de membru corespondent), fiind conducător sau consultant științific al acestora;  

- prezentarea a cel puțin cinci referate în ședințe plenare sau la invitație în cadrul 

conferințelor științifice naționale și internaționale;  

- contribuție la pregătirea cadrelor științifice prin activitatea didactică, inclusiv cea de 

conducător de doctorat. 

3. Contribuții la dezvoltarea Academiei de Ştiinţe, la promovarea imaginii favorabile a 

Academiei pe plan naţional şi internaţional, articole, interviuri, luări de poziţii.  

 

 

III. Indicații pentru Comisiile de experți ale Secţiilor de Ştiinţe 

 

1. Exigențele și condițiile specificate trebuie să fie reflectate în materialele cuprinse în 

dosarul depus de persoana recomandată la titlul științific de membru titular sau de membru 

corespondent în conformitate cu Fișele anexate la prezentul Regulament.  

2. În funcţie de profilul activităţii de cercetare-dezvoltare Secţiile de Ştiinţe pot stabili 

condiţii şi exigenţe specifice profilului, coordonate cu Prezidiul. 

3. Materialele depuse de candidat vor fi evaluate de cel puţin doi specialişti în domeniul 

respectiv, membri ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei sau experţi din afara acesteia, în condiţiile 

când în domeniul respectiv nu sunt membri ai Academiei, selectaţi de Comisia de experţi. 

Concluziile Comisiei de experţi urmează a fi examinate şi aprobate de adunarea membrilor titulari şi 

membrilor corespondenţi ai Secţiei de Ştiinţe.  
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4. Propunerile Secţiei de Ştiinţe referitor la admiterea pentru participare la concursul de 

obţinere a titlului de membru al Academiei de Ştiinţe sau la respingerea candidaturii se transmit 

Prezidiului nu mai târziu de o lună înainte de data alegerilor noilor membri. Documentele prezentate 

pot fi consultate de membrii Prezidiului. 

 

 

Anexa nr. 2  

la Regulamentul privind 

alegerea membrilor titulari 

(academicieni) și membrilor 

corespondenți ai Academiei de 

Științe a Moldovei  

 

FIȘA CANDIDATULUI 

pentru alegerea în calitate de membru corespondent 

al Academiei de Științe a Moldove 

 

 

Nume  

 

 

Fotografie 

 

 

Prenume 

Anul nașterii 

Localitatea 

 

1.  Aria preocupărilor (intereselor) științifice:  

2.  Contribuţia ştiinţifică personală a 

candidatului la dezvoltarea cercetărilor în 

domeniul ştiinţei în care activează: 

Concepţii, ipoteze, teorii, deschidere de 

noi direcţii ştiinţifice, semnificaţia 

lucrărilor ştiinţifice pentru ştiinţă, 

cultură şi practică 

3.  Lucrări ştiinţifice de sinteză: Minimum o monografie și/sau două 

articole de sinteză în reviste științifice 

recenzate 

4.  Contribuţii de mare importanţă în domeniul 

culturii (Aplicabil pentru candidaţii din 

domeniul literaturii, culturii şi artelor): 

Opere remarcabile literare/artistice, 

muzicale, de arte plastice, de arte 

aplicate, participare activă la expoziţii 

naţionale şi internaţionale etc. 

5.  Dispunerea de şcoală ştiinţifică sau 

contribuţia la pregătirea cadrelor ştiinţifice: 

Pregătirea a cel puțin patru doctori sau 

doctori habilitați în științe, în calitate de 

conducător științific sau consultant.  

6.  Dispunerea de brevete şi invenţii, obținerea 

noilor preparate, soiuri, rase, hibrizi (după 

caz): 

Enumerare brevete etc.  

Anexat, copia brevetelor 

7.  Participarea cu comunicări la foruri 

ştiinţifice naţionale şi internaţionale: 

Enumerarea celor mai importante 

comunicări în ședințe plenare sau la 

invitație 
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8.  Evaluarea şi aprecierea lucrărilor ştiinţifice 

ale candidatului de către comunitatea 

ştiinţifică: 

Indicele Hirsch, citări și aprecieri în 

reviste şi ediţii ştiinţifice de specialitate 

şi/sau recenzate, şi alte ediții, în special 

în cele cotate în Web of Science şi 

Scopus 

9.  Recunoaşterea de către organizaţii ştiinţifice 

de specialitate naţionale şi internaţionale: 

Denumirea organizaţiei, gradul de 

participare (membru, membru titular, 

membru corespondent, membru de 

onoare), funcţii deţinute în cadrul 

acestora. 

Anexat vor fi prezentate scrisori de 

confirmare 

10.  Activitatea editorial-redacţională: activităţi 

în consilii/colegii de redacţie ale revistelor şi 

ediţiilor ştiinţific: 

Editor, editor asociat, redactor-şef, 

redactor-şef adjunct, secretar de 

redacţie, membru al consiliului/ 

colegiului de redacţie, referent/expert 

etc. 

11.  Participări la realizarea 

programelor/proiectelor naţionale şi 

internaţionale: 

Enumerarea programelor/proiectelor 

12.  Premii şi recunoaşteri naţionale și 

internaționale: 

Premii de stat, ale Academiei de Ştiinţe, 

nominale etc. 

13.  Participări active la organizarea reuniunilor 

ştiinţifice naţionale şi internaţionale: 

Organizator, coordonator, moderator 

etc. 

14.  Activitate didactică: Profesor sau conferenţiar, conducător 

de doctorat, profesor invitat, autor de 

manuale şi de lucrări didactice 

15.  Cunoaşterea limbilor de circulaţie 

internaţională: 

Cunoașterea a două limbi de circulație 

internațională în baza declarației de 

proprie răspundere 

16.  Înaltă ţinută morală şi civică, respectarea 

normelor deontologice în domeniul 

cercetării şi inovării: 

Luarea de atitudine, sprijin și inițiative 

lansate în mass media 

17.  Atitudine corectă şi respectuoasă faţă de 

Academia de Ştiinţe a Moldovei 

Aviz Secție de științe 

 

 

FIȘA CANDIDATULUI 

 

pentru alegerea în calitate de membru titular al Academiei de Științe a Moldove 

 

Nume  

 

Fotografie 

 

 

Prenume 

Anul nașterii 

Localitatea 
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1. Deţinerea titlului ştiinţific de 

membru corespondent al 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

Hotărârea Adunării Generale a AȘM 

2. Continuarea activităţii de 

cercetare-dezvoltare prodigioase 

după alegerea ca membru 

corespondent:  

- generarea, fondarea şi dezvoltarea noilor 

direcții științifice, concepții, teorii, metodologii 

şi doctrine originale, cu caracter fundamental 

disciplinar sau interdisciplinar confirmate prin 

lucrări științifice publicate;  

- autor al mai multor lucrări de înaltă valoare 

ştiinţifică, inclusiv o monografie, două articole 

de sinteză, publicate în perioada deţinerii 

titlului de membru corespondent;  

- lider al unei școli științifice;  

- pregătirea a cel puțin șase doctori sau doctori 

habilitați (inclusiv cel puțin unul după 

conferirea titlului de membru corespondent), 

fiind conducător sau consultant științific al 

acestora;  

- prezentarea referatelor în ședințe plenare sau 

la invitație în cadrul conferințelor științifice 

naționale și internaționale;  

- contribuție substanțială la pregătirea 

cadrelor științifice prin activitatea didactică. 

4. Contribuția la dezvoltarea 

Academiei de Ştiinţe, la 

promovarea imaginii favorabile a 

Academiei pe plan național și 

internațional  

Enumerare articole, interviuri, luări de poziții 

5. Activitate didactică  Profesor sau conferențiar, conducător de 

doctorat, profesor invitat, autor de manuale și 

de lucrări didactice 

 


