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Cu privire la informatizarea
organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării
În scopul dezvoltării infrastructurii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării,
subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei, implementării serviciilor şi tehnologiilor
informaţionale şi de comunicaţii moderne şi performante în activitatea de cercetare şi
dezvoltare, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM

H O T Ă R Ă Ş T E:
1. A lua act de informaţia prezentată de dl Igor Cojocaru, directorul Institutului de
Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, în raportul „Informatizarea organizaţiilor din
sfera ştiinţei şi inovării”.
2. Organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării, membri instituţionali ai AŞM, până la data
de 15 septembrie 2011, vor actualiza informaţia publicată pe site-ul organizaţiei cu
privire la conducerea organizaţiilor, laboratoare, potenţial uman, vor crea pagini
separate pentru fiecare proiect naţional sau internaţional, vor implementa mecanismul
de evidenţă statistică a vizitelor pe paginile site-ului instituţiei (organizaţie, revistă
electronică, proiect etc.), utilizând serviciul Google Analitycs.
3. Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale va implementa un mecanism
cumulativ de evidenţă statistică a tuturor site-urilor din sfera ştiinţei şi inovării.
4. Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, în termen de 3 luni, va organiza
seminare de instruire privind utilizarea sistemului informatic Expert on-line pentru
responsabilii de recepţionarea şi evaluarea propunerilor de proiecte din cadrul Direcţiei
politici, management şi monitorizare în sfera ştiinţei şi inovării, Direcţiei politică
economică şi finanţe, Centrului Proiecte Internaţionale, Agenţiei de Inovare şi Transfer
Tehnologic, Consiliului Consultativ de Expertiză.
5. Începând cu 15 septembrie 2011, Direcţia politici, management şi monitorizare în sfera
ştiinţei şi inovării, Direcţia politică economică şi finanţe, Centrul Proiecte
Internaţionale, Agenţia de Inovare şi Transfer Tehnologic, Consiliul Consultativ de
Expertiză vor recepţiona şi evalua propunerile de proiecte în format electronic prin
intermediul sistemului informatic Expert on-line.
6. Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale va asigura suportul informaţional
al Sistemului informatic Expert on-line şi va elabora noi funcţionalităţi pentru
eficientizarea procesului de înaintare şi evaluare a propunerilor de proiecte.
7. Directorii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, membri instituţionali ai AŞM,
până la 15 septembrie 2011, vor prezenta Institutului de Dezvoltare a Societăţii
Informaţionale lista tuturor angajaţilor care nu dispun de poşta electronică de serviciu.

8. Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, până la data de 15 septembrie
2011, va crea cutii poştale de serviciu tuturor angajaţilor în sfera ştiinţei şi inovării.
9. Fondatorii revistelor ştiinţifice vor întreprinde măsuri în vederea elaborării paginilor
web ale revistelor ştiinţifice.
10. Biblioteca Ştiinţifică Centrală a AŞM „A. Lupan”, până la 15 septembrie 2011, va
elabora un plan de acţiuni privind şcolarizarea cercetătorilor în vederea sporirii
gradului de utilizare a bazelor de date ştiinţifice internaţionale disponibile în reţeaua
ACADEMICA.
11. Directorii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, Direcţia logistică, Biblioteca
Ştiinţifică Centrală, Centrul Proiecte Internaţionale, Agenţia de Inovare şi Transfer
Tehnologic, Liceul AŞM şi Universitatea AŞM, A.O. „RENAM” vor efectua
inventarierea:
a) capacităţii TIC (cercetători în domeniul TIC, ingineri programatori,
electronişti, tehnicieni etc.) – termen - 1 august 2011;
b) proiectelor IT, sistemelor informaţionale implementate sau în curs de
implementare – termen - 01 august 2011;
c) infrastructurii informaţionale (hardware, software, GRID, Cloud, HPC)
utilizate în procesul de cercetare şi management al ştiinţei etc. – termen - 15
septembrie 2011.
12. Î.S. Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, până la date de 5 august 2011,
va elabora şi va prezenta Centrului de Guvernare Electronică un Formular de
inventariere a infrastructurii de cercetare-dezvoltare-inovare.
13. Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, A.O.RENAM, în termen de o lună,
vor elabora un plan de acţiuni privind organizarea unor seminare de informare în
utilizarea tehnologiilor GRID, HPC etc. în diverse domenii.
14. A.O. RENAM va prezenta la una din şedinţele CSŞDT din luna septembrie curent un
raport privind dezvoltarea eInfrastructurii naţionale de cercetare şi educaţie din RM,
precum şi utilizarea tehnologiilor GRID, HPC etc. în activitatea de educaţie şi
cercetare.
15. Serviciul Audit Intern al CSŞDT al AŞM va efectua auditul Î.S. IDSI privind prestarea
serviciilor informatice organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării.
16. Controlul asupra executării prezentei hotărâri îi revine m. c. Ion Tighineanu,
vicepreşedinte al AŞM.
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