E-BULETIN INFORMATIV

ACTE LEGISLATIVE
cu privire la

Ştiinţă şi Inovare
Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei propune

Pachetul cu Acte Legislative
menite să ajute la Activitatea de Cercetare Ştiinţifică

Pachetul

include

legi, hotărîri, strategii, acorduri de parteneriat a sferei de
cercetare-dezvoltare
inclusiv:
 34 HOTĂRÎRE cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat dintre
Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2016.
/Hot.Guv.RM ( Nr.1452. Chişinău,30 decembrie 2016).

În: Monitorul Oficial al RM. 2017, 20 ianuarie, Nr. 19-23, P. 20-26.
ACORDUL… include Obiectivele dezvoltării sferei ştiinţei şi inovării. Direcţiile
strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării. Asigurarea financiară a
sferei ştiinţei şi inovării. Planul de admitere la postdoctorat pentru anul
academic 2016- 2017, lista granturilor acordate de organismele financiare
internaţionale, destinate finanţării sferei ştiinţei şi inovării, scutite de impozite
şi taxe în anul 2016.
 1099 HOTĂRÎRE cu privire la aprobarea Strategiei de cercetare-dezvoltare
a Republicii Moldova pînă în 2020.
/ Hot. Guv. RM (Nr. 920.Chişinău,7 noiembrie 2014)

În: Monitorul Oficial al RM. 2014, 26 decembrie, Nr. 386-396, P.20-41.
STRATEGIA DE CERCETARE -DEZVOLTARE A RM identifică obiectivele generale
ale reformelor orientate spre performanţă şi excelenţă, consolidarea conexiunii
între educaţie şi cercetare, managementul priorităţilor de cercetare,
implementarea în practică a rezultatelor cercetării , integrarea în spaţiul
european de cercetare şi creşterea vizibilităţii internaţionale.
Strategia… include Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de
cercetare-dezvoltare a RM pînă în 2020 cu indicaţia unstituţiilor responsabile.

În realizarea Planului de acţiuni pentru implementarea STRATEGIEI de
cercetare-dezvoltare a RM pînă în 2020 o mare responsabilitate îi revine şi
Ministerului Educaţiei al RM, vezi: p. 35,37,41.
 445 HOTĂRÎRE cu privire la aprobarea direcţiilor strategice ale activităţii
din sfera ştiinţei şi inovării pentru anii 2013-2020.
/Hot.Parlam.RM (Nr. 150.Chişinău, 14 iunie 2013).

În: Monitorul Oficial al RM.2013, 5 iulie, Nr. 141-144, P.8.
Hotărîrea… include Direcţiile strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării
pentru anii 2013-2020, iar priorităţile de cercetare-dezvoltare din cadrul
direcţiilor strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării se stabilesc în
Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei.
NU UITA ŞI DE:
 663 C O D U L cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova
Parlamentul adoptă prezentul Cod
/Decret.Preşed.RM (Chişinău, 20 iulie 2004, Nr. 1922-III.

În: Monitorul Oficial al RM.2004, 30 iulie , Nr.125-129, P,12-70.
în care găseşti tot ce ţine de sfera ştiinţei şi inovării, de activitatea de cercetare
ştiinţifică, inovare şi transfer tehnologic, de atestarea cadrelor ştiinţifice şi
ştiinţifico-didactice de înaltă calificare, de protecţia proprietăţii intelectuale, de
statutul juridic al subiectelor din sfera ştiinţei şi inovării.

DRAG CERCETĂTOR!
Sărbătoreşte şi tu
împreună cu colegii ziua profesională a lucrătorilor
din sfera ştiinţei şi inovării
- „ ZIUA ŞTIINŢEI”care se marchează anual la data de 10 noiembrie
conform HOTĂRÎRII Guvernului Republicii Moldova

 1198 HOTĂRÎRE cu privire la instituirea sărbătorii
profesionale a lucrătorilor din sfera ştiinţei şi inovării „ZIUA ŞTIINŢEI”.
/Hot. Guv.RM ( Nr.1083. Chişinău, 22noiembrie 2010).

În: Monitorul Oficial al RM. 2010, 26 noiembrie, Nr.231-234, P.24.
30 ianuarie 2017.

