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Despre modificarea Regulamentului cu privire
la decernarea premiilor Academiei de Ştiinţe
a Moldovei
În conformitate cu art. 86. lit. y) al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, Consiliul Suprem
pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM HOTĂRĂŞTE:
1. Regulamentul cu privire la decernarea premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei, aprobat
prin Hotărârea CSȘDT nr. 270 din 17.12.2015, se modifică și se completează, după cum urmează:
a) la punctul 3 sintagma „din luna decembrie” se substituie cu sintagma „din luna
noiembrie”;
b) la punctul 5 se adaugă subpunctul „p) în domeniul istorie și filosofie „Iachim Grosul” (în
anul cu cifră finală pară)”;
c) punctul 8 va avea următorul cuprins „Premianţilor li se conferă titlul de Laureat al
premiului AŞM, se înmânează diploma de laureat şi un premiu bănesc, iar participanților
la concurs li se conferă certificat de participare”;
d) punctul 11 alin. 2 se exclude și se completează cu punctul 111 cu următorul cuprins
„La concurs nu se admite participarea consecutivă la aceeași nominalizare, cu aceleași
lucrări, în cazul în care autorul/autorii a/au fost premiat/premiați în ediția precedentă”.
e) punctul 27 va avea următorul cuprins „Cererile de participare se înregistrează pe
parcursul a minim treizeci de zile din data anunțării concursului pentru decernarea
Premiilor AȘM, conform calendarului stabilit de către CSȘDT.”;
f) la punctul 29 sintagma „în funcție de secretar al Comisiei de evaluare a dosarelor”
se exclude;
g) în regulament denumirea „Instituția Publică Consiliul Consultativ de Expertiză (CCE)”
se substituie cu „Agenția de Cercetare și Dezvoltare (ACD)”.
2. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data aprobării.
3. Controlul asupra executării prezentei hotărâri revine dnei dr. hab. Aurelia Hanganu, secretar
ştiinţific general al AŞM.
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