REGULAMENTUL
Consiliului ştiinţific al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
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I. Dispoziţii generale
Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile
Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV
din 15.07.2004 cu modificările ulterioare.
Consiliul ştiinţific este un organ consultativ al directorului, instituit în
conformitate cu recomandările Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției
Sociale al Republicii Moldova şi Regulamentului Direcției Cercetare și
inovare în domeniul sănătășii publice..
Consiliul ştiinţific se alege, prin vot secret, de adunarea personalului
ştiinţific al instituției, din rîndurile cercetătorilor ştiinţifici cu grad şi titlu
ştiinţific ai organizaţiei, precum şi din exterior.
Numărul reprezentanților personalului de conducere al instituției în
Consiliul științific nu va depîși o treime din numărul total al membrilor
acestuia.
Consiliul ştiinţific este aprobat prin ordinul Agenției Naționale pentru
Sănătate (ANSP) pe un termen de 4 ani.
Calitatea de președinte al Consiliului științific revine directorului
instituției.
Şedinţele Consiliului ştiinţific au loc în termenii stabiliţi de directorul
instituției, conform planului de activitate, dar nu mai rar de o dată în
două luni.

II. Atribuţiile de bază ale Consiliului științific
8. Examinează și aprobă:
 direcţiile principale ale activităţii de cercetare-dezvoltare și inovare ale
subdiviunilor ştiinţifice şi ştiinţifico-practice ale ANSP.
 proiectele programelor de cercetare ştiinţifică de lungă durată (3-5 ani),
înaintate spre finanţare din buget;
 proiectele programelor științificeperfectate pentru prezentare la diferite
concursuri la nivel național și internațional;
 planurile anuale ale cercetărilor ştiinţifice şi de implementare în practică a
rezultatelor obţinute;
 proiectele programelor știinţifice a tinerilor cercetători şi în bază de
contract economic;
 planul de pregătire a cadrelor ştiinţifice şi a congreselor, conferinţelor
ştiinţifice, ştiinţifico-practice, simpozioanelor, etc.;
 problemele referitoare la structura şi statele de funcţii în subdiviziunile
ştiinţifice şi crearea colectivelor temporare de creaţie (la necesitate);
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 rapoartele finale, intermidiare, anuale şi semestriale cu privire la realizarea
programelor ştiinţifice din Comanda de stat, de iniţiativa şi în baza de
contract economic;
 rapoartele şefilor laboratoarelor ştiinţifice şi a cercetătorilor ştiinţifici cu
privire la activitatea ştiinţifică şi ştiinţifico-practică;
 problemele cu privire la planificarea, realizarea şi aprobarea rezultatelor
cercetărilor ştiinţifice a tezelor de doctorat şi postdoctorat;
 materialele pregătite de cercetătorii științifici și specialiștii ANSP spre
editare;
 materialele cercetătorilor ştiinţifici pentru conferirea titlurilor ştiinţifice cu
prezentările de rigoare în Agenția Națională de Asigurare a Calității în
Educație și Cercetare;
 propunerile cu privire la înaintarea lucrărilor ştiinţifice şi inovaţiilor la
concursurile pentru premiile naționale, premiile Academiei de Ştiinţe a
Republicii Moldova şi altor instituţii şi organizaţii;
 problemele cu privire la concediul de creaţie a cercetătorilor științifici
pentru perfectarea tezelor de doctorat şi postdoctorat;
 problemele de coordonare şi conlucrare ştiinţifică cu alte instituţii ştiinţifice
ale Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale al Republicii
Moldova, altor departamente locale şi de peste hotarele ţării;
 problemele cu privire la concursul pentru suplinirea posturilor vacante de
cadre ştiinţifice.
III. Dispoziții finale
9. Consiliul ştiinţific este în drept să examineze problemele ordinei de zi, dacă la
şedinţă sunt prezenţi cel puţin jumătate + 1 din membrii lui.
10. Decizia Consiliului ştiinţific este valabilă, dacă pentru ea au votat cel puţin
jumătate + 1 din membrii lui prezenţi la şedinţă.
11. Deciziile Consiliului ştiinţific cu privire la conferirea titlurilor ştiinţifice sunt
adoptate în conformitate cu prevederile actelor normative ale Agenției
Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare al Republicii
Moldova la acest capitol.
12. Deciziile Consiliului ştiinţific cu privire la suplinirea prin concurs a
posturilor vacante de cadre ştiinţifice sunt adoptate în conformitate cu
legislaţia în vigoare.
13. Deciziile adoptate de Consiliul ştiinţific sunt valabile după aprobarea
directorului ANSP.
14. La şedinţele Consiliului ştiinţific pot lua parte cu vot consultativ membrii
colectivului ANSP.
15. Consiliul ştiinţific conlucrează cu directiile de profil ale Ministerului
Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova în problemele
actuale ce ţin de sănătatea publică, cu membrii Consorțiului fondator al
Școlii doctorale - USMF ”Nicolae Testemițanu” și instituțiile științifico
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practice de profil medical în problemele ce țin de realizarea cercetărilor
științifice și pregătirea cadrelor științifice
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