
 

 

RAPORT  

PRIVIND MONITORIZAREA REALIZĂRII PLANULUI DE ACȚIUNI PRIVIND IMPLEMENTAREA 

FOII NAȚIONALE DE PARCURS PENTRU INTEGRAREA REPUBLICII MOLDOVA ÎN SPAȚIUL EUROPEAN 

DE CERCETARE PE ANII 2019-2021 ÎN ANUL 2019 

Nr. 

crt. 

Acțiune Indicator Instituţie 

responsabilă 

Termen 

de 

realizare 

Nivel de realizare/ 

Descriere succintă  
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Prioritatea 1: Sistem naţional de cercetare mai eficient  

1.  
Adoptarea Programului național 

în domeniile cercetării şi 

inovării pentru anii 2019-2022 

Hotărîrea Guvernului cu 

privire la Programul 

național în domeniile 

cercetării şi inovării 

pentru anii 2019-2022 

aprobată 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării  

Trimestrul I, 

2019 

Realizat(100%) 

În vederea asigurării procesului de reformare a 

sistemului de cercetare şi inovare, conform 

prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al 

Republicii Moldova nr. 259/2004, a fost aprobat 

Programul național în domeniile cercetării și 

inovării pentru anii 2020-2023 şi Planul de Acţiuni 

privind implementarea acestuia, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 381/2019. În cadrul 

Programul național în domeniile cercetării și inovării 

pentru anii 2020- 2023 au fost stabilite prioritățile 

strategice şi obiectivele de dezvoltare în domeniile 

cercetării şi inovării pentru o perioadă de 4 ani. 

Scopul Programului este creșterea eficienței 

sistemului național de cercetare și inovare, asigurarea 

condițiilor optime pentru generarea de noi cunoștințe 

obținute în baza cercetărilor fundamentale și 

aplicative și implementarea acestora în vederea 

sporirii competitivității economiei. 
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2.  

Ajustarea procedurilor de 

organizare şi desfăşurare a 

concursurilor finanţate de la 

bugetul de stat la practicile 

europene 

Metodologie elaborată; 

cadru normativ revizuit și 

ajustat; 

criterii elaborate; 

rapoarte de evaluare a 

proiectelor elaborate şi 

plasate pe pagina  oficială 

a Agenției Naționale 

pentru Cercetare și 

Dezvoltare 

Agenția 

Națională 

pentru 

Cercetare și 

Dezvoltare; 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării  

Trimestrele 

 I – II, 

2019 

 

 

Semestrial 

Realizat (100%) 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 382/2019 cu privire la 

aprobarea Metodologiei de finanțare a proiectelor din 

domeniile cercetării și inovării a fost stabilit cadrul 

normativ privind procedura de organizare şi 

desfășurare a concursurilor în domeniile cercetării şi 

inovării. Finalitățile urmărite prin adoptarea actului 

respectiv constau în organizarea și desfășurarea 

concursului de proiecte de cercetare și inovare, 

selectarea și finanțarea proiectelor de cercetare și 

inovare din mijlocele bugetului de stat, precum și 

raportarea și monitorizarea executării proiectelor de 

cercetare și inovare. 

3.  

Asimilarea experienţei de 

organizare şi administrare a 

sistemului de cercetare și 

inovare din ţările UE şi 

perfecţionarea procesului de 

finanțare pe baza principiului 

competitivităţii 

Acțiuni desfășurate; 

set de acte elaborat și 

aprobat 

Agenția 

Națională 

pentru 

Cercetare și 

Dezvoltare; 

 Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării  

2020 

În curs de realizare 

Au fost elaborate de către ANCD următoarele acte: 

Regulamentul cu privire la procesul de expertiză a 

propunerilor de proiecte și Regulamentul cu privire 

la selectarea administratorului parcurilor științifico-

tehnologice. 

4.  
Elaborarea indicatorilor de 

performanţă a cercetării 

ştiinţifice 

Grilă a indicatorilor de 

performanță elaborată și 

aprobată; 

rapoarte cu privire la 

evaluare elaborate şi 

plasate pe pagina oficială 

a Agenției Naționale 

pentru Cercetare și 

Dezvoltare 

Agenția 

Națională de 

Asigurare a 

Calității în 

Educație și 

Cercetare; 

Agenția 

Națională 

pentru 

Cercetare și 

Dezvoltare; 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării;  

Trimestrele 

 I – II, 

2019, după 

caz 

Realizat (100%) 

A fost elaborată și aprobată Grila indicatorilor de 

performanță prin Acordul de colaborare cu 

Academia de Științe a Moldovei. Modelul 

rapoartelor cu privire la evaluare au fost elaborate și 

plasate pe pagina web oficială a Agenției Naționale 

pentru Cercetare și Dezvoltare. 

În perioada de referință organizațiile din domeniile 

cercetării și inovării au elaborat, aprobat și au adus la 

cunoștința angajaților următoarele acte interne 

referitor, inclusiv, la promovarea unor norme 

stipulate în Hotărârea Guvernului RM nr.1231/2018, 

ajustate la standardele UE: 

1. Regulament instituțional cu privire la modul de 

stabilire a sporului pentru performanță a 
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Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei  

personalului pentru anul 2019; 

2. Regulament instituțional cu privire la modul de 

determinare a perioadei de vechime în muncă 

pentru stabilirea treptelor de salarizare. 

Acordarea sporului de performanță  angajaților 

organizațiilor din domeniile cercetării și inovării se 

efectuează în conformitate cu Fișa de evaluare 

anexată la Regulamentul nominalizat. 

 

5.  

Formarea unei mase critice de 

cercetători în domeniile 

cercetării şi inovării şi 

identificarea domeniilor de nișă 

cu un avantaj sau o contribuție 

considerabilă 

Domenii identificate; 

cadru normativ ajustat; 

număr de cercetători 

implicați; 

 

 

registru al cercetătorilor 

creat; 

raport elaborat 

 

 

Agenția 

Națională 

de 

Asigurare a 

Calității în 

Educație și 

Cercetare; 

Agenția 

Națională 

pentru 

Cercetare și 

Dezvoltare;  

Academia 

de Ştiinţe a 

Moldovei;  

organizațiil

e de drept 

public din 

domeniile 

cercetării și 

inovării 

2019 

 

 

2020 

În curs de realizare  

 

În vederea identificării domeniilor de nișă cu un 

avantaj sau o contribuție considerabilă au fost 

întreprinse următoarele măsuri: 

- În iunie 2019 au fost organizate 4 ateliere de lucru 

privind Procesul de Descoperire Antreprenorială în 

Sectorul energetic, Tehnologia Informației și 

Comunicațiilor,  Agricultură și procesarea 

produselor agricole și Biomedicină, Biofarmaceutice 

și bioinformatică, care au determinat principalele 

nișe ale specializării inteligente pentru domeniile 

prioritare sus menționate. La evenimente au 

participat în jur de 200 persoane, reprezentanți ai 

sectorului antreprenorial, mediului academic, 

societății civile și reprezentanți ai autorităților 

publice centrale. 

- a fost creat Grupul de lucru interministerial pentru 

organizarea și desfășurarea Procesului de descoperire 

antreprenorială și elaborarea Foii Naționale de 

Parcurs privind Specializarea inteligentă în 

Republica Moldova prin Ordinul ministrului 

educației, culturii și cercetării nr. 1452 din 11.11.19. 

În data 25 noiembrie 2019 a fost organizată prima 

ședință a Grupului de lucru interministerial pentru 
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elaborarea Planului de acțiuni privind specializarea 

inteligentă în Republica Moldova și participarea în 

cadrul Misiunii de experți: ”Sprijin pentru realizarea 

procesului de descoperire antreprenorială în 

Republica Moldova” organizată de Centrul Comun 

de Cercetare al Comisiei Europene.  

În data de 26 noiembrie 2019 a fost organizat 

atelierul de descoperire antreprenorială II în 

Agricultură și procesarea produselor agricole ”De la 

provocări și obiective către idei de proiecte”. 

Atelierul a reunit 51 de participanți din mediul 

academic, societate civilă, reprezentanți ai 

autorităților publice centrale și agenți economici. 

6.  

Identificarea instrumentelor de 

antrenare a antreprenorialului și 

a oportunităţilor de 

comercializare a rezultatelor 

cercetării și inovării prin crearea 

parteneriatelor dintre operatorii 

publici și cei privați  

Metodologie elaborată; 

cadru normativ elaborat; 

număr de parteneriate 

încheiate 

Ministerul 

Economiei 

şi 

Infrastructu

rii; 

Organizaţia 

pentru 

dezvoltarea 

sectorului 

întreprinder

ilor mici şi 

mijlocii; 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării; 

Agenția 

Națională 

pentru 

Cercetare și 

Dezvoltare 

 

2019 

 

2020 

 

 

În curs de realizare 

 

În scopul creării unui mediu stimulativ pentru 

inițiativa sectorului privat a fost încheiat un acord de 

colaborare cu SRL ”UISPAC”, care continuă 

implementarea tehnologiei de prelucrare integrală a 

deșeurilor din mase plastice, elaborată anterior în 

cadrul unui proiect de transfer tehnologic comun. 

A fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de 

formare și utilizare a veniturilor colectate. 

Totodată, proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la 

punerea în aplicare a Legii nr. 226/2018 cu privire la 

parcurile științifico-tehnologice și a incubatoarelor 

de inovare a fost aprobat la ședința secretarilor de stat 

din 30 aprilie 2020 (număr unic 303/MECC/2020) și 

se află în proces de avizare. (remis spre avizare prin 

Scrisoaraea Cancelariei de Stat nr. 18-23-3611 din 30 

aprilie 2020). Pînă la moment nu au fost recepționate 

avizele de la Ministerul Economiei și Infrastructurii 

și de la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale. 
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7.  

Concentrarea resurselor în 

domeniile de cercetare și 

inovare cu relevanță economică 

și cu potențial al cercetării și 

inovării demonstrat, care să 

conducă la crearea și 

consolidarea parteneriatelor 

public-public și public-privat 

Cartografiere efectuată; 

număr de parteneriate 

create 

 

Ministerul 

Economiei 

şi 

Infrastructu

rii; 

Organizaţia 

pentru 

dezvoltarea 

sectorului 

întreprinder

ilor mici şi 

mijlocii; 

Agenția 

Națională 

pentru 

Cercetare și 

Dezvoltare; 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării  

2019 

2020 

În curs de realizare  

 

Au fost create 5 parteneriate (ANCD). 

Au fost create 80 parteneriate (ANCD), Transfer 

tehnologic – 9 și Program de stat – 81. 

Au fost elaborate și semnate 5 acorduri de parteneriat 

public-public cu institute de cercetare și universități. 

(IGFPP) 

 

 

8.  

Încurajarea parteneriatelor 

public-public și public-privat, 

finanțarea științei și evaluarea 

impactului acesteia, elaborarea 

noilor modele de finanțare 

pentru a facilita inovarea 

Număr de parteneriate 

create; 

criterii de finanțare 

elaborate; 

raport de evaluare 

elaborat și aprobat 

Ministerul 

Economiei 

şi 

Infrastructu

rii; 

Organizaţia 

pentru 

dezvoltarea 

sectorului 

întreprinder

ilor mici şi 

mijlocii; 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării;  

2019-2020 

În curs de realizare  

 

Au fost create 5 parteneriate public-privat (ANCD). 
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Agenția 

Națională 

pentru 

Cercetare și 

Dezvoltare; 

Academia 

de Ştiinţe a 

Moldovei 

9.  
Racordarea activităţilor din 

domeniile cercetării şi inovării 

la standardele europene 

Program național în 

domeniile cercetării și 

inovării elaborat; 

plan de acțiuni elaborat 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării  

Agenția 

Națională 

pentru 

Cercetare și 

Dezvoltare 

 

Sem. I, 2019 

Realizat (100%) 

Programul național în domeniile cercetării și inovării 

pentru anii 2020-2023 şi Planul de Acţiuni privind 

implementarea acestuia a fost aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 381/2019. 

10.  
Evaluarea bazată pe 

performanța instituțiilor de 

cercetare și a cercetătorilor 

Standarde de evaluare 

elaborate; rapoarte de 

evaluare elaborate 

 

Agenția 

Națională de 

Asigurare a 

Calității în 

Educație și 

Cercetare; 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării;  

Agenția 

Națională 

pentru 

Cercetare și 

Dezvoltare; 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei; 

2019 

În curs de realizare 

 

Agenția Națională de Asigurare a Calității în 

Educație și Cercetare a prezentat Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării proiectul 

Metodologiei de evaluare complexă a capacității prin 

scrisoarea nr. 564-01 din 21.06.2019. 

La moment, proiectul Hotărârii Guvernului este în 

proces de avizare. 
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organizațiile 

de drept 

public din 

domeniile 

cercetării și 

inovării 

11.  

Asimilarea experienței europene 

de organizare și administrare a 

e-infrastructurii naționale de 

cercetare cu acces la rețeaua 

GEANT 

Studiu elaborat; 

recomandări formulate;  

criterii de finanțare 

elaborate; Regulament de 

administrare a  

e-infrastructurii aprobat 

Asociaţia 

Reţelei de 

Cercetare şi 

Educaţie din 

Moldova 

(RENAM); 

Agenția 

Națională 

pentru 

Cercetare și 

Dezvoltare; 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării; 

organizațiile 

de drept 

public din 

domeniile 

cercetării și 

inovării 

2019-2020 

În curs de realizare 

Specialiștii RENAM împreună cu reprezentanții 

institutelor de cercetare și a universităților (7 

persoane), au participat la 11 conferințe și alte 

evenimente, desfășurate în SUA, Anglia, Italia, 

Belgia, România, Ucraina și alte țări, dedicate 

experienței de organizare și administrare a e-

infrastructurilor naționale cu acces la GEANT, 

dezvoltarea și implementarea serviciilor specifice 

pentru domeniul C&E. În baza acestei experiențe a 

fost efectuat un studiu în vederea asigurării 

necesității co-finanțării proiectelor internaționale, la 

fel upgradetarea infrastructurii rețelei RENAM și 

perfectarea bazei normative de administrare și 

utilizare a e-infrastructurilor naționale. 

Prioritatea 2: Cooperare şi competitivitate transnaţională optimă: 

2a. planificarea şi implementarea cooperării transnaţionale 

 

12.  

Sporirea gradului de 

familiarizare a comunității 

științifice din Republica 

Moldova privind IPC/JPIs și 

platformele tehnologice 

europene, desemnarea 

instituțiilor responsabile de 

relația cu fiecare IPC/JPIs, 

Număr de puncte de 

contact identificate; 

ghiduri elaborate; 

număr de activităţi de 

diseminare organizate  

Agenția 

Națională 

pentru 

Cercetare și 

Dezvoltare; 

Ministerul 

Educaţiei, 

Trimestrul 

II, 2019; 

permanent 

 

 

 

 

 

În curs de realizare 

 

Au fost publicate 15 anunțuri cu referire la 

diseminarea informației referitor la lansarea 

concursurilor internaționale. 

Au fost organizate 4 Zile de informare, elaborate 

flyer-e JPI – 3 și materiale promoționale. 
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organizarea zilelor de informare 

și a evenimentelor de 

diseminare a rezultatelor 

Culturii şi 

Cercetării; 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei; 

organizațiile 

de drept 

public din 

domeniile 

cercetării și 

inovării 

Cercetătorii participarea la consorțiul Water Works 

JPI, ERA-NET.RUS PLUS, FACCE JPI.  

Au fost diseminate informațiile publicului larg, 

inclusiv pe rețelele de socializare. 

 

13.  

Planificarea în Cadrul bugetar 

pe termen mediu a participării 

entităților din Republica 

Moldova în cadrul IPC/JPIs, ce 

ar acoperi costul participării în 

cadrul apelurilor pentru 

propuneri de proiecte anunțate 

în diferite programe 

Propuneri formulate; 

Cadru bugetar pe termen 

mediu elaborat 

 

 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării; 

Agenția 

Națională 

pentru 

Cercetare și 

Dezvoltare; 

Ministerul 

Finanțelor; 

organizațiile 

de drept 

public din 

domeniile 

cercetării și 

inovării 

2019-2021 

Realizat (100%) 

Au fost formulate 5 propuneri de participare a 

entităților din Republica Moldova în cadrul IPC/JPIs. 

Au fost incluse propunerile menționate mai sus în 

proiectul Cadrului bugetar pe termen mediu pentru 

anul 2020.  

14.  

Elaborarea unui model-cadru de 

management unic, ce ar urma să 

fie aplicat în cazul participării 

entităților din Republica 

Moldova în apelurile 

multilaterale de proiecte 

Model-cadru de 

management unic 

elaborat 

Agenția 

Națională 

pentru 

Cercetare și 

Dezvoltare; 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării 

Trimestrul I, 

 2019 

În curs de realizare  

 

Modelul-cadru de management a fost elaborat de 

fiecare consorțiu. 
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15.  

Optimizarea cooperării 

transnaționale prin 

intensificarea eforturilor pentru 

a implementa agende comune de 

cercetare în domeniul 

provocărilor societale majore 

Agende comune de 

cercetare elaborate și 

agreate; 

raport de evaluare 

elaborat 

 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării; 

Agenția 

Națională 

pentru 

Cercetare și 

Dezvoltare; 

organizațiile 

de drept 

public din 

domeniile 

cercetării și 

inovării; 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

anual 

În curs de realizare 

 

Pentru soluționarea problemelor societale și de a 

răspunde la necesitățile societății au fost încheiate 

următoarele acorduri de colaborare:  

1. Acord de colaborare științifico-practică cu 

Primăria s. Pănășești, r. Strășeni. Scopul acordului 

constă în evaluarea posibilității îndepărtării din apele 

de profunzime a ionilor de fier, mangan, amoniu, 

sulfuri, hidrogen sulfurat, amoniac.  

2. Acord de colaborare științifică cu USM și SC S.P. 

SOLAR SISTEM SRL. Planul de activitate pentru a. 

2019 constă în efectuarea cercetărilor în domeniul 

analizei cromatografice calitative a unor probe de 

uleiuri volatile, obținute din plantele etero-

oleagenoase și medicinale, crescute în condiții 

ecologice ale Republicii Moldova și colectate în 

diferite faze fenologice.  

3. Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu Institutul 

Cultural Român, București în cadrul Proiectului 

„Suport pentru cooperare științifică și tehnică”. 

4. Acord de colaborare cu Istituto Teseo alta 

farmazione e ricera din Italia și a fost elaborată 

agenda comună de cercetare.  

16.  
Intensificarea participării în 

cadrul programelor 

transnaționale  

Număr de proiecte anuale 

obținute în raport cu cele 

înaintate 

 

Organizațiile 

de drept 

public din 

domeniile 

cercetării și 

inovării; 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei; 

Agenția 

Națională 

pentru 

anual 

În curs de realizare 

Au fost elaborate și depuse 3 propuneri de proiect în 

cadrul Programului Operațional Comun ”Bazinul 

Marii Negre 2014-2020”. 

Au fost obținute 5 proiecte internaționale bilaterale 

Moldo-Belaruse din 6 înaintate. 

Au fost depuse 2 proiecte transnaționale. 
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Cercetare și 

Dezvoltare; 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării 

17.  

Eliminarea obstacolelor juridice 

și de altă natură pentru a spori 

interoperabilitatea 

transfrontalieră a programelor 

naționale 

Studiu de identificare a 

obstacolelor elaborat; 

măsuri identificate și 

aplicate, după caz 

 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării; 

Agenția 

Națională 

pentru 

Cercetare și 

Dezvoltare 

 

 

Trimestrul 

IV, 2019 

Realizat (100%) 

A fost realizat un studiu de identificare a 

obstacolelor. 

Au fost identificate următoarele măsuri: elaborarea 

normelor juridice pentru acordarea facilităților 

fiscale pentru câștigătorii de proiecte externe; 

aplicarea măsurilor de încurajare și stabilirea unui 

mecanism de cofinanțare din fondurile bugetare 

pentru proiecte transfrontaliere.    

18.  

Înființarea unor catedre de tip 

„ERA Chairs” pentru atragerea 

cercetătorilor sau cadrelor 

universitare de renume ca 

urmare a obţinerii proiectelor în 

domeniul cercetării și inovării 

Număr de universități 

care au înființat catedre 

„ERA Chairs” 

Instituţiile de 

învăţămînt 

superior; 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării 

 

2020 

 

19.  

Îndeplinirea angajamentelor 

(inclusiv a celor de natură 

financiară) asumate de către 

Republica Moldova în contextul 

programelor-cadru ale UE în 

domeniile cercetării și inovării 

Cotizații achitate; 

Număr de participări la 

comitetele de program 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării; 

Agenția 

Națională 

pentru 

Cercetare și 

Dezvoltare; 

Agenția 

Națională de 

Asigurare a 

permanent 

În curs de realizare  

 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a asigurat 

achitarea cotei de membru în conformitate cu 

prevederile Memorandumului de Înțelegere UE –

Republica Moldova (Contractului de grant 

ENI2017/386-980 dintre Republica Moldova și 

Uniunea Europeană) 

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare a 

asigurat coordonarea activității MOST, NCP și 

Comitetelor de Program. 
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Calității în 

Educație și 

Cercetare; 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

Prioritatea 2: Cooperarea şi competitivitatea transnaţională optimă 

2b. Infrastructură de cercetare la nivel european 

 

20.  

Cartografierea infrastructurii de 

cercetare în instituțiile de 

cercetare și inovare şi elaborarea 

cadrului normativ necesar 

pentru dezvoltarea, 

administrarea şi menţinerea 

acestuia, precum și evitarea 

dublării acestuia 

Evaluare a organizațiilor 

de drept public din 

domeniile cercetării și 

inovării realizată; 

cadru normativ 

modificat, după caz 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării;  

Agenția 

Națională de 

Asigurare a 

Calității în 

Educație și 

Cercetare; 

Agenția 

Națională 

pentru 

Cercetare și 

Dezvoltare 

2019 

În curs de realizare  

 

Prin scrisoarea nr. 04/2-094247 din 13.08.2019 

adresată Directoratului General pentru Cercetare și 

Inovare a Comisiei Europene a fost solicitată 

asistență tehnică care include și evaluarea 

infrastructurii naționale de cercetare și inovare. 

Dialogul cu Directoratul general este în desfășurare 

la acest aspect.   

21.  

Elaborarea foii de parcurs 

pentru dezvoltarea 

infrastructurii de cercetare în 

sistemul de cercetare și inovare 

Evaluare a infrastructurii 

de cercetare efectuată; 

foaie de parcurs elaborată 

 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării; 

Agenția 

Națională de 

Asigurare a 

Calității în 

Educație și 

Cercetare; 

Agenția 

Națională 

pentru 

Trimestrul 

IV, 2020 
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Cercetare și 

Dezvoltare; 

organizațiile 

de drept 

public din 

domeniile 

cercetării și 

inovării 

22.  
Participarea activă la activitatea 

FŞEIC/ ESFRI 

Număr de persoane 

delegate; 

număr de participări 

Agenția 

Națională 

pentru 

Cercetare și 

Dezvoltare; 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării; 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

anual 

- 

 

23.  
Asocierea la programe de 

colaborare cu marile 

infrastructuri din regiune 

Număr de programe la 

care Republica Moldova 

a devenit parte 

Agenția 

Națională 

pentru 

Cercetare și 

Dezvoltare; 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării;  

organizațiile 

de drept 

public din 

domeniile 

cercetării și 

inovării 

anual 

În curs de realizare 

 

Republica Moldova a aderat în calitate de membru cu 

drepturi depline la Statutul Centrului Internațional de 

Inginerie Genetică și Biotehnologie – organizație 

internațională sub egida ONU, cu renume mondial în 

domeniile cercetării și inovării, oferind burse de 

scurtă și lungă durată pentru doctoranzi și 

postdoctoranzi. Anual sunt lansate 4 apeluri pentru 

burse cu o durată de 1-12 luni. 
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24.  
Crearea condițiilor de conectare 

la infrastructura europeană de 

cercetare 

Număr de participanți în 

proiecte; 

număr de proiecte de 

colaborare elaborate;  

solicitare de asociere la 

noul program-cadru 

Orizont 2020 elaborată și 

remisă 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării; 

Agenția 

Națională 

pentru 

Cercetare și 

Dezvoltare 

2019-2020 

În curs de realizare  

 

A fost elaborată solicitarea de asociere la noul 

Program-cadru al Uniunii Europene pentru Cercetare 

și Inovare Orizont Europa pentru perioada 2021-

2027. (scrisoarea nr. 04/2-09/1587 din 09.03.2020) 

Totodată, a fost elaborat proiectul decretului 

Președintelui Republicii Moldova cu privire la 

inițierea negocierilor pe marginea proiectului 

Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea 

Europeană privind participarea Republicii Moldova 

la Programul cadru al Uniunii Europene pentru 

Cercetare și Inovare ”Orizont Europa” pentru 

perioada 2021-2027 și acordarea împuternicirilor 

pentru negocierea acestuia. 

 

25.  

Folosirea diferitor instrumente 

pentru asigurarea accesului la 

infrastructura europeană de 

cercetare prin mobilități ale 

reprezentanţilor comunităţii 

ştiinţifice din Republica 

Moldova la centrele europene cu 

infrastructură de performanţă  

Număr de proiecte 

comune cu 

organizațiile/instituțiile 

din domeniile cercetării 

și inovării străine; 

număr de mobilități 

naționale și 

internaționale 

 

Agenția 

Națională 

pentru 

Cercetare și 

Dezvoltare; 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării; 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

anual, 

semestrial 

În curs de realizare 

 

Au fost depuse 18 proiecte comune și asigurate 41 

mobilități naționale și internaționale. 

 

 

  

26.  
Participarea la apelurile lansate 

în cadrul Programului Orizont 

2020 

Număr de proiecte 

obținute, raportate la 

apelurile de concurs la 

care s-a aplicat 

Agenția 

Națională 

pentru 

Cercetare și 

Dezvoltare; 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei; 

anual, 

semestrial 

În curs de realizare 

 

În cadrul Programului Orizont 2020 au fost câștigate 

9 proiecte, finanțate 44 și 280 de participanți la 

apelurile deschise. 
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organizațiile 

de drept 

public din 

domeniile 

cercetării și 

inovării; 

întreprinderil

e mici şi 

mijlocii 

27.  

Dezvoltarea infrastructurii 

electronice naționale de 

cercetare integrate în spațiul 

electronic european de cercetare 

 

 

Studiu elaborat; 

crearea canalelor optice 

transfrontaliere în bandă 

largă (viteze 10-100 

Gbps) RENAM spre 

România și Ucraina 

pentru conectare la 

GEANT 

Asociaţia 

Reţelei de 

Cercetare şi 

Educaţie din 

Moldova 

(RENAM); 

Agenția de 

Guvernare 

Electronică; 

Agenția 

Națională 

pentru 

Cercetare și 

Dezvoltare; 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării; 

organizațiile 

de drept 

public din 

domeniile 

cercetării și 

inovării 

2019-2020 

În curs de realizare 

 

În cadrul realizării proiectului internațional 

EaPConnect Asociația RENAM în colaborare cu 

experți din România, Ucraina, Polonia și Lituania a 

elaborat proiectului tehnic ”Proposal for network 

evolution in Ukraine and Moldova”, aprobat la 

Atelierul de lucru ”EaPConnect project Regional 

Network Architecture Workshop”, care s-a 

desfășurat în perioada 29-31 ianuarie 2019 in or. 

Kiev (Ucraina). 

28.  

Susținerea finanțării proiectelor 

și a infrastructurii de cercetare și 

inovare din sectorul public, 

precum și crearea de noi 

Număr de proiecte 

cofinanțate 
Agenția 

Națională 

pentru 

permanent 

În curs de realizare  

 

Au fost cofinanțate 142 de proiecte din domeniile 

cercetării și inovării. 
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infrastructuri (laboratoare, 

centre de cercetare, etc.) și 

extinderea infrastructurilor de 

cercetare paneuropene în 

Republica Moldova 

(infrastructuri deschise, de tip 

FŞEIC/ESFRI) 

Cercetare și 

Dezvoltare 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării 

 

29.  

Dezvoltarea instrumentelor de 

motivare a implicării mediului 

de afaceri în activitatea de 

cercetare și inovare  

Număr de proiecte 

cofinanțate 
Agenția 

Națională 

pentru 

Cercetare și 

Dezvoltare; 

Ministerul 

Economiei şi 

Infrastructuri

i 

 

anual 

În curs de realizare  

 

S-a obținut cofinanțarea de către ”SRL Oxana-M” a 

unui proiect pentru ”Tineri cercetători”, cu 

titlul: ”Valorificarea reziduului de piroliză a 

anvelopelor prin obținerea pigmenților și 

suplimentelor”. 

Au fost cofinanțate 8 proiecte. (ANCD) 

Reprezentanții MEI și MECC au participat la 

ședințele Consiliului Agenției Naționale pentru 

Cercetare și Dezvoltare în vederea validării 

proiectelor inovaționale, participante în cadrul 

concursurilor de inovare și transfer tehnologic.  

30.  

Constituirea Registrului 

național electronic al 

infrastructurilor de cercetare și 

inovare  

Identificarea 

infrastructurilor 

funcționale realizată; 

registru electronic 

elaborat 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării; 

Agenția de 

Guvernare 

Electronică; 

Agenția 

Națională de 

Asigurare a 

Calității în 

Educație și 

Cercetare; 

Agenția 

Națională 

pentru 

2020 
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Cercetare și 

Dezvoltare 

31.  

Crearea oportunităților pentru 

excelență și colaborare în 

domeniile cercetării și inovării 

prin consolidarea e-

infrastructurii NREN (Rețeaua 

Națională de Cercetare și 

Educație / National Research 

and Education Network) 

RENAM (Asociaţia Reţelei de 

Cercetare şi Educaţie din 

Moldova/Research and 

Educational Networking 

Association of Moldova) 

conectate la  rețeaua GEANT 

Studiu elaborat; 

recomandări formulate;  

canal optic național de 

conectare la viteze 1-10 

Gbps; 
număr de universități și 

institute de cercetare 

conectate 

Asociaţia 

Reţelei de 

Cercetare şi 

Educaţie din 

Moldova 

(RENAM); 

organizațiile 

de drept 

public din 

domeniile 

cercetării și 

inovării 

2019-2020 

În curs de realizare  

 

În baza analizei solicitărilor instituțiilor de cercetare 

și învățământ superior (C&E) au fost inițiate 

activitățile de elaborare a soluțiilor tehnice de 

dezvoltare a Backbone-ului optic al rețelei RENAM 

cu capacitatea de 10 Gbps pentru conectarea rețelelor  

instituţiilor la viteze sporite de 1-10 Gbps, asigurând 

oportunități pentru excelență și colaborare în 

domeniu. La începutul anului 2019 peste 20 institute 

de cercetare și 12 universități sunt conectate la  

Backbone-ul optic RENAM și este asigurată 

interoperabilitatea la nivel național și cu rețeaua 

academică paneuropeană GEANT. 

Prioritatea 3: Locuri de muncă accesibile pentru cercetători   

32.  

Implementarea principiilor din 

Carta europeană a cercetătorului 

și din Codul de conduită pentru 

recrutarea cercetătorilor în 

scopul dezvoltării politicilor de 

resurse umane în cercetare 

Principii implementate 

prin elaborare de cadru 

normativ conex 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării; 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

2021 

 

33.  

Implementarea sistematică a 

Declaraţiei de angajament a 

membrilor serviciilor reţelei 

EURAXESS în instituţiile de 

cercetare-inovare şi alte 

structuri conexe domeniilor 

cercetării și inovării în 

Republica Moldova 

Număr de organizații-

membre EURAXESS;  

număr de organizații ce 

implementează declarații 

de angajament  
Organizațiile 

de drept 

public din 

domeniile 

cercetării și 

inovării 

2019-2021 

În curs de realizare  

 

IDSI și INCE realizează Planul de Acţiuni pentru 

implementarea principiilor din Cartă şi Cod 

https://idsi.md/euraxess 

2 organizații din domeniile cercetării și inovării au 

inițiat procesul de obținere a logo-ului „Excelență în 

Cercetare” (EURAXESS) conform cerințelor 

Strategiei Resurselor Umane de Recrutare a 

Cercetătorilor și conform Cartei Europene a 

cercetătorului: depunerea scrisorii de angajament,  

acceptarea scrisorii respective, demararea proiectului 

de depunere a dosarului pentru obținerea logoului 

https://idsi.md/files/Sumar-IDSI-plan-de-actiuni-EURAXESS-Ro.pdf
https://idsi.md/files/Sumar-IDSI-plan-de-actiuni-EURAXESS-Ro.pdf
https://idsi.md/euraxess
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„Excelență în cercetare”, depunerea dosarului care 

include documentele Analiza internă, Planul de 

acțiuni, anunțarea eligibilității dosarului, evaluarea 

primară de către experții internaționali a dosarului 

depus pentru acordarea logo-ului „Excelență în 

cercetare”. 

34.  

Ajustarea cadrului normativ 

instituţional în organizaţiile de 

cercetare și inovare din 

Republica Moldova la 

principiile Cartei europene a 

cercetătorului şi ale Codului de 

conduită pentru recrutarea 

cercetătorilor şi punerea în 

aplicare a Strategiei UE de 

resurse umane pentru cercetători 

Cadru normativ 

instituțional modificat 
Organizațiile 

de drept 

public din 

domeniile 

cercetării și 

inovării; 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării 

2021 

 

35.  
Integrarea doctoranzilor și 

tinerilor cercetători în proiecte 

de cercetare și inovare 

Număr de doctoranzi și 

tineri cercetători în 

proiecte de cercetare și 

dezvoltare; 

raport elaborat 

Organizațiile 

de drept 

public din 

domeniile 

cercetării și 

inovării; 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

anual 

În curs de realizare 

 

În proiectele de cercetare ale organizațiilor din 

domeniile cercetării și inovării ( proiecte 

instituționale, proiecte pentru tineri cercetători, 

proiecte din cadrul programelor de stat, proiecte 

internaționale) au fost încadrați 136 de tineri 

cercetători, 57 de doctoranzi , 
14 studenți și 10 masteranzi. 

De asemenea, a fost organizat și desfășurat 

concursul de proiecte comune de cercetare, destinate 

tinerilor cercetători din Republica Moldova, lansat în 

comun cu Agenția Universitară a Francofoniei 

pentru anul 2019 - Crearea centrelor şi rețelelor de 

cercetare interdisciplinare. Scopul principal al acestui 

concurs este dezvoltarea proiectelor în parteneriat și 

de a oferi finanțare participanților calificați, pentru a 

contribui la crearea de centre și de rețele de cercetare 

interdisciplinare destinate tinerilor cercetători și 

dezvoltarea mobilității științifice și tehnologice de 

excelență dintre laboratoarele de cercetare din 
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Europa centrală și orientală și din spațiul universitar 

francofon cu Republica Moldova, în vederea 

favorizării noilor cooperări în domeniile inovatoare 

și interconexiunea dintre cercetare, educație, inovație 

și industrie. 

36.  
Menţinerea Registrului 

electronic al cercetătorilor din 

Republica Moldova 

Registrul electronic 

actualizat anual 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării 

anual 

În curs de realizare 

 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării împreună 

cu Institutul de Dezvoltare a Societății 

Informaționale continuă lucrările privind elaborarea 

Concepției Registrului electronic al cercetătorilor 

din Republica Moldova. 

Au fost actualizate metadatele autorilor din RM care 

se publică în Revistele și materialele conferințelor 

din RM, publicați indexate în SCOPUS. 

A fost actualizată informația privind doctoranzii 

2019-2020 în baza informației publice de pe pagina 

MECC (https://mecc.gov.md/ro/content/studii-

doctorale-0). 

 

37.  
Promovarea tinerilor cercetători 

în cariera științifică 

Criterii de promovare 

elaborate 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei; 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării; 

organizațiile 

de drept 

public din 

domeniile 

cercetării și 

inovării 

2020 

În curs de realizare 

 

A fost elaborat Regulamentul de evaluare a 

personalului științific, în care sunt stipulate criteriile 

de promovare în cariera științifică. 

38.  
Încadrarea cercetătorilor în 

mediul privat 

Număr de ședințe de 

mediatizare a 

parteneriatelor dintre 

Organizaţia 

pentru 

dezvoltarea 

sectorului 

anual 

În curs de realizare 

 

Au fost semnate 4 contracte de prestare a serviciilor 

de cercetare-dezvoltare cu SRL ”Cheton Grup”; 

https://mecc.gov.md/ro/content/studii-doctorale-0
https://mecc.gov.md/ro/content/studii-doctorale-0
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cercetători și mediul 

privat; 

număr  de cercetători 

încadrați în mediul privat 

întreprinderil

or mici şi 

mijlocii; 

Agenția de 

investiții; 

organizațiile 

de drept 

public din 

domeniile 

cercetării și 

inovării; 

agenții 

economici 

SRL ”Darurile Basarabiei”; SRL ”Neostil”; 

Asociația Obștească ”Societatea Vânătorilor și 

pescarilor din Republica Moldova”. 

Au fost realizate 5 contracte de activitate științifică 

cu agenți economici în domeniul producerii 

semințelor de porumb și tehnologiilor inovative. 12 

cercetători au fost încadrați în mediul privat. 

Au fost organizate și realizate 3 activități de 

consultare-cercetare în cadrul altor proiecte. 

(inclusiv cu societatea civilă) și implicate 12 

persoane. 

Au fost organizate și desfășurate 3 evenimente cu 

încadrarea cercetătorilor în mediul privat: Masa 

Rotundă ”Antreprenoriatul – oportunitate reală 

pentru generațiile viitoare”, Masa Rotundă ”Acces 

deschis – ecosistem echitabil pentru partajarea 

cunoștințelor” și Lansarea publică MET. 

39.  
Asigurarea transparenței 

angajării și promovării 

cercetătorilor 

Condiții/criterii de 

angajare și promovare 

ajustate la standardele 

UE 

Organizațiile 

de drept 

public din 

domeniile 

cercetării și 

inovării; 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării 

2020 

În curs de realizare 

 

Organizațiile de drept public din domeniile cercetării 

și inovării au ajustat condițiile/criteriile de angajare 

la standardele UE implementând Strategia 

instituțională a resurselor Umane pentru Cercetători, 

conform planului de acțiuni, ținând cont de cadrul 

normativ național în domeniu. 

Prioritatea 4: Egalitatea gender în cercetare   

40.  
Dezvoltarea instrumentelor 

orientate spre asigurarea 

echilibrului gender în cercetare  

Studiu elaborat; 

recomandări formulate 

Organizațiile 

de drept 

public din 

domeniile 

cercetării și 

inovării; 

Ministerul 

Educaţiei, 

Trimestrul 

IV, 2019 

Realizat (100%) 

Principiul Echilibrul între sexe (Carta Europeană a 

Cercetătorilor) este recunoscut, acceptat și inclus în 

Strategia Resurselor Umane pentru cercetători, 

încorporând Carta Europeană a Cercetătorilor și 

Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor. 

Este în derulare un proiect STCU ”Abordări 

inovative în calcule aplicate și dezvoltarea soft-ului 
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Culturii şi 

Cercetării; 

Agenția 

Națională 

pentru 

Cercetare și 

Dezvoltare; 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

pentru reglementarea egalității de gen pe piața forței 

de muncă”.  

La fel, au fost organizate 5 activități, inclusiv o Masă 

rotundă cu peste 50 de persoane implicate pentru 

asigurarea echilibrului gender în cercetare. 

41.  

Creșterea numărului de femei 

promovate în poziţiile de 

conducere, comitete şi grupuri 

de lucru, în luarea deciziilor şi în 

alte genuri de activităţi 

organizate şi desfăşurate în 

domeniile cercetării şi inovării 

 

Criterii de promovare 

elaborate; 

procent mărit anual; 

rapoarte elaborate 

Organizațiile 

de drept 

public din 

domeniile 

cercetării și 

inovării; 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

anual 

În curs de realizare 

 

În perioada de referință în cadrul organizațiilor din 

domeniile cercetării și inovării în funcție de 

activitatea de cercetare, titluri științifice, competențe 

profesionale, în pozițiile de conducere au fost 

promovate 12 femei. 

 

42.  

Studierea și aplicarea 

experienţei ţărilor dezvoltate 

prin iniţierea unui nou program 

naţional „Balanța gender în 

cercetare”, care va asigura 

aprecierea femeii în cercetare şi 

în managementul cercetării 

Număr de vizite de 

studiu; 

rapoarte elaborate; 

recomandări formulate 

Organizațiile 

de drept 

public din 

domeniile 

cercetării și 

inovării 

2020 

 

43.  
Studierea experienţei europene 

unde au fost elaborate standarde 

ale egalităţii gender în cercetare 

Număr de vizite de 

studiu; 

rapoarte elaborate; 

recomandări formulate 

Organizațiile 

de drept 

public din 

domeniile 

cercetării și 

inovării 

2020 

 

Prioritatea 5: Circulaţia optimă, accesul şi transferul cunoştinţelor   

44.  
Crearea unui registru al 

rezultatelor științifice  

Bază de date elaborată; 

registrul digital creat;  
Institutul de 

Dezvoltare a 

Societății 

Trimestrul 

IV, 2019 

În curs de realizare  

 
A fost identificat contextului intern și extern și părțile 

http://www.idsi.md/
http://www.idsi.md/
http://www.idsi.md/
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instrumentul bibliometric 

național actualizat; 

ponderea revistelor 

preluate de Directoriul 

revistelor cu acces 

deschis (DOAJ); 

Ponderea publicațiilor cu 

identificator digital al 

obiectului (DOI) 

Informațional

e; Agenția 

Națională 

pentru 

Cercetare și 

Dezvoltare; 

Agenția de 

investiții 

 

interesate în elaborarea registrului rezultatelor 

științifice. La fel, a fost actualizat Instrumentul 

Bibliometric Național cu 4800 publicații noi. În Tr.I, 

2019 www.ibn.idsi.md fost vizitat 42.457 persoane 

unice. IDSI a acordat consultanță colegiilor de 

redacție pentru a se înregistra în DOAJ. 

În 2019 fost înregistrată o revistă nouă în DOAJ.  

28 reviste din 52 acreditate sunt înregistrate în 

DOAJ.  

Au fost atribuit DOI pentru 10 publicați din 2019. 

A fost creată platforma E-CDI, la moment în process 

de dezvoltare. 

ODCI au completat repozitoriul institutional cu 

rapoartele științifice anuale.  

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a 

Plantelor a creat și completat baza de date ReGen ce 

include peste 4500 mostre de resurse genetice 

vegetale. 

Asigurarea accesului cetățenilor și părților interesate 

la baze de date din domeniile cercetării și inovării și 

la rezultatele științifice este de o importanță majoră. 

Astfel, resursele financiare pentru realizarea acestei 

acțiuni au fost planificate în Cadrul Bugetar pe 

Termen Mediu (CBTM) pentru anii 2020-2023 și 

urmează a fi realizată. 

45.  

Intensificarea cooperării şi 

perfecţionarea schimbului de 

informaţii între ştiinţă, business 

şi societate 

Număr de zile de 

informare; 

număr de activităţi de 

cooperare 

Organizațiile 

de drept 

public din 

domeniile 

cercetării și 

inovării; 

întreprinderil

e mici şi 

mijlocii; 

Agenția de 

investiții 

anual 

În curs de realizare 

 

În data de 29 noiembrie 2019, în colaborare cu 

Direcția Generală pentru Cercetare și Inovare a 

Comisiei Europene, a fost organizată la Chișinău, o 

sesiune de informare cu privire la activitatea 

Consiliului European pentru Inovare. Obiectivul 

evenimentului a fost de a prezenta misiunea 

Consiliului European pentru Inovare în cadrul 

următorului Program – cadru pentru cercetare și 

inovare Orizont – Europa, pentru perioada 2021-

2027, precum și programele și instrumentele de 

http://www.idsi.md/
http://www.idsi.md/
http://www.ibn.idsi.md/
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finanțare, ca soluție pentru provocările cu care se 

confruntă statele europene în dezvoltarea inovării, 

procedura de aplicare la proiectele de finanțare, 

criteriile de expertiză ș.a. 

La fel, în data de 10 septembrie 2019, în colaborare 

cu Comisia Economică a Organizației națiunilor 

Unite pentru Europa (UNECE) a fost organizat 

evenimentul de lansare a proiectului „Studiu 

subregional pentru politici de inovare„. 

Studiul sub-regional pentru politici de inovare este o 

iniţiativă pilotată de Comisia Economică a 

Organizației Națiunilor Unite pentru Europa 

(UNECE) cu suportul financiar acordat de Guvernul 

Suedez. Pentru realizarea Studiului se va utiliza o 

metodologie elaborată minuţios detaliată elaborată în 

baza evaluărilor UNECE a Inovaţiilor pentru 

Dezvoltarea Durabilă, la nivel naţional, în mai multe 

state, pentru a evalua, compara şi recomanda reforme 

privind sfera de aplicare și calitatea politicilor, a 

instituţiilor şi proceselor de inovare în cele şase state 

din Europa de Est şi Caucaz. În Republica Moldova, 

parteneri UNECE pentru elaborarea Studiului sunt 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi 

Institutul Naţional pentru Cercetări Economice. 

În data de 20 septembrie 2019, în colaborare cu 

Asociația COST (Cooperare Europeană în Domeniul 

Științei și Tehnologiei), a fost organizată o sesiune 

de informare „COST Info Day”. Obiectivul 

evenimentului a fost de a informa comunitatea 

științifică din Republica Moldova despre cadrul de 

cooperare COST, activitatea programului, modul în 

care cercetătorii pot participa în acțiunile COST 

existente, modalitatea de lansare a propriilor acțiuni, 
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dar și despre pregătirea/scrierea și depunerea 

propunerilor de proiecte de succes. 

Au fost organizate 5 seminare naționale și 4 seminare 

internaționale, participări la 5 expoziții și 2 mese 

rotunde cu producătorii agricoli. 

Au fost realizate 15 contracte cu agenți economici în 

domeniul producerii semințelor. 

Au fost organizate 8 activități de expertizare, 

consultare și informare între știință, business și 

societate. 

46.  

Asigurarea accesului eficient şi 

de lungă durată la informaţii şi 

publicaţii finanţate din bani 

publici (promovarea 

conceptului de ştiință deschisă 

(Open Science)) 

Cadru conex elaborat; 

ponderea mijloacelor 

financiare destinate 

proiectelor de 

implementare și susținere 

a accesului deschis; 

pondere a organizațiilor 

care pun la dispoziție 

date științifice online, în 

baza proiectelor finanțate 

din fonduri publice; 

pondere a revistelor 

științifice naționale ce au 

aprobat politici de acces 

deschis;  

număr de accesări 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării;  

Institutul de 

Dezvoltare a 

Societarii 

Informațional

e; 

organizațiile 

de drept 

public din 

domeniile 

cercetării și 

inovării; 

Agenția de 

investiții 

2019-2021 

În curs de realizare  

 

Provocările Științei Deschise în Republica Moldova, 

consolidarea eforturilor și colaborarea pentru 

realizarea obiectivelor Științei Deschise, inițiative 

ale Științei Deschise în țările Europei de Sud Est, 

utilizarea Instrumentului Bibliometric Național 

pentru evaluarea și monitorizarea revistelor și 

conferințelor științifice, finanțarea sferei cercetare-

dezvoltare în Republica Moldova – aceste subiecte 

au fost discutate în cadrul Mesei rotunde „Probleme 

ale Științei Deschise în Republica Moldova”. 

La acest eveniment au participat cercetători, 

manageri, redactori de reviste științifice, bibliotecari 

din 45 de instituții și organizații din sfera cercetare-

dezvoltare. Masa rotundă s-a desfășurat la 12 

decembrie 2019. 

Cât privește elaborarea Proiectului hotărârii 

Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naţionale 

privind Ştiinţa Deschisă şi a planului de acţiuni 

aferent, precum și elaborarea Foii de Parcurs privind 

Specializarea Inteligentă în Republica Moldova, 

menționăm că urmare a recomandărilor experților, 

inclusiv internaționali, de elaborare a unui singur 

Document cadru de politici, aceste două documente 

sunt incorporate în Programul Național în Domeniile 

http://www.idsi.md/
http://www.idsi.md/
http://www.idsi.md/
http://www.idsi.md/
http://www.idsi.md/


 

1 2 3 4 5 6 

Cercetării și Inovării pentru anii 2020-2023, ca 

obiective distincte. 

Pentru diseminarea informației privind Știința 

Deschisă la nivel național, pe site-ul IDSI a fost 

creată o rubrică dedicată https://idsi.md/stiinta-

deschisa 

 

47.  

Asigurarea transferului 

informaţiei, cunoştinţelor şi 

tehnologiilor către societate și 

mediul de afaceri 

Informație plasată pe 

site; 

număr de accesări; 

număr de rețele active de 

cercetare din rețeaua 

socială etc. 

Agenția 

Națională 

pentru 

Cercetare și 

Dezvoltare; 

organizațiile 

de drept 

public din 

domeniile 

cercetării și 

inovării; 

Agenția de 

investiții 

 

2019-2021 

În curs de realizare 

 

Este asigurat transferul informației către societate și 

mediul de afaceri, astfel informația este plasată pe 

pagina oficială a ANCD sistematic.  

Organizațiile din domeniile cercetării și inovării 

plasează pe site revistele de specialitate. Asigurarea 

transferului informațiilor, cunoștințelor și 

tehnologiilor în cadrul organizațiilor a fost efectuat 

prin publicarea rezultatelor științifice în reviste 

științifice de specialitate, prezentarea rezultatelor la 

diverse conferințe internaționale și naționale și 

completarea repozitoriului cu lucrări ale 

cercetătorilor.  

Politica de acces deschis a fost aprobată și este 

promovată în cadrul organizațiilor de drept public din 

domeniile cercetării și inovării. 

 

48.  

Cooptarea potențialilor 

beneficiari în procesul de 

elaborare a temelor de cercetare, 

dar și audierii rezultatelor 

cercetărilor efectuate 

Număr de teme de 

cercetare elaborate; 

potențiali beneficiari 

identificați; 

audieri realizate 

Autorităţile 

publice 

centrale de 

specialitate; 

Agenția 

Națională 

pentru 

Cercetare și 

Dezvoltare; 

Organizația 

pentru 

dezvoltarea 

anual 

În curs de realizare 

 

Anual, în cadrul ședințelor cu organizațiile din 

domeniile cercetării și inovării are loc racordarea 

proiectelor de cercetare lansate de ANCD la 

prioritățile din domeniile cercetării și inovării.  

Au fost realizate 295 de audieri publice ale 

rezultatelor cercetărilor efectuate. 

Au fost elaborate 34 de teme de cercetare, potențiali 

beneficiari fiind 20. 

 

https://idsi.md/stiinta-deschisa
https://idsi.md/stiinta-deschisa
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sectorului 

întreprinderil

or mici și 

mijlocii; 

organizațiile 

de drept 

public din 

domeniile 

cercetării și 

inovării; 

Agenția de 

investiții 

49.  

Examinarea posibilității 

introducerii doctoratului 

industrial, o modalitate de 

transfer de cunoștințe către 

mediul de afaceri 

Studiu elaborat; 

recomandări formulate 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării; 

organizațiile 

de drept 

public din 

domeniile 

cercetării și 

inovării 

2020-2021 

 

50.  

Dezvoltarea abilităților 

antreprenoriale, brokerajului 

tehnologic și a cunoștințelor în 

domeniul proprietăţii 

intelectuale ale cercetătorilor 

pentru a stimula apariția 

startupurilor și a spin-offurilor 

Metodologie elaborată Organizația 

pentru 

dezvoltarea 

sectorului 

întreprinderil

or mici și 

mijlocii; 

Institutul 

Naţional de 

Cercetări 

Economice; 

Agenția de 

Stat pentru 

Proprietatea 

Intelectuală; 

2019-2021 

În curs de realizare  

 

La 20 august 2019 AGEPI a participat la trainingul 

„Produse cu Indicații Geografice Protejate şi 

procesul de certificare al acestora”, organizat de AO 

„Centrul de consultanță în afaceri”; 

La 25 septembrie 2019 a fost organizată vizita la 

AGEPI a participanților Școlii de toamnă ,,Académie 

Internationale de L’entrepreneuriat”; 

La 20-21 noiembrie 2019 a fost organizată 

Conferința Inovațională Internațională care și-a ținut 

lucrările în cadrul Expoziției Internaționale 

Specializate „INFOINVENT-2019”; 

La 26 noiembrie 2019 AGEPI a participat cu 

comunicări la trainingul „Marketing și Branding al 
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Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei; 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării; 

organizațiile 

de drept 

public din 

domeniile 

cercetării și 

inovării; 

Agenția de 

investiții 

 

produselor agricole pentru export”, organizat în 

parteneriat cu AO „Centrul de consultanță în 

afaceri”; 

La 6 decembrie 2019 AGEPI a participat la 

Concursul ideilor de business inovative (ediția a 

VIII-a), organizat în cadrul incubatorului Inovațional 

„InnoCenter” al Universității de Stat din Comrat. 

Totodată, AGEPI va continua să se implice în 

dezvoltarea capacităților instituționale ale 

organizațiilor din sfera cercetare-dezvoltare prin 

instruirea cercetătorilor și a altor persoane interesate 

pe aspecte de protecție, respectare și valorificare a 

proprietății intelectuale, pentru anul 2020 fiind 

planificate o serie de evenimente în acest domeniu.  

Prioritatea 6: Cooperarea internaţională   

51.  

Participarea activă la Forul 

strategic pentru cooperare 

științifică-tehnologică  

internațională (SFIC) 

 

Număr de participări; 

număr de participanți 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei; 

Agenția 

Națională 

pentru 

Cercetare și 

Dezvoltare; 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării 

anual, 

după caz 

În curs de realizare 

 

La Forul strategic pentru cooperare științifică-

tehnologică  internațională (SFIC) au participat 2 

persoane. 

52.  

Promovarea sistematică a 

cooperării multilaterale în ştiinţă 

şi tehnologii, prin extinderea 

cooperării tradiţionale bilaterale 

spre o cooperare multilaterală cu 

ţările membre şi cele asociate 

Număr de contracte 

multilaterale 

 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării; 

Agenția 

Națională 

pentru 

anual, 

după caz 

În curs de realizare 

 

În primul trimestru al a. 2019 a fost obținut prin 

concurs un proiect, oferit de Coaliția Climă și Aer 

Curat (CCAC) și Programul Națiunilor Unite pentru 

Mediu (UNEP).  

Au fost perfectate și depuse la concurs patru 

propuneri de proiecte în cadrul Programului Joint 
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Cercetare și 

Dezvoltare; 

organizațiile 

de drept 

public din 

domeniile 

cercetării și 

inovării 

Operational Programme Black Sea Basin 2014-

2020. 
Au fost obținute 6 proiecte bilaterale STCU. 
A fost obținut un proiect de mobilitate Moldova-

Ucraina.  

A fost obținut 1 grant de instruire V4EaP 

Scholarship program finanțat de Fondul Visegrad. 

În programul moldo-italian sînt finanțate 5 proiecte 

de cerectare. 

A fost obținute 10 proiecte bilaterale Moldova-

Belarus. 

Au fost încheiate 23 de contracte de colaborare 

științifică cu organizații de profil din domeniul 

cercetării și inovării de peste hotare. 

Au fost create 2 consorții și înaintate 2 propuneri de 

proiecte în cadrul Programului Transfrontalier 

Cooperare Dunăreană. 

Sunt în derulare 2 proiecte internaționale din cadrul 

programului operaţional comun “Bazinul Mării 

Negre 2014-2020” .  

Au fost încheiate 3 acorduri – AXIS, Biodiversa, 

Aquapolutants. 

Au fost realizate 2 contracte științifice multilaterale 

cu parteneri din Germania și România. 

Au fost depuse 2 propuneri de proiecte în cadrul 

Apelului Japan’s Technical Cooperation. 

A fost obținut prin concurs un proiect finanțat de 

către Agenția Internațională de Energie Atomică 

pentru perioada 2020-2023. 

A fost elaborată și depusă o propunere de proiect în 

cadrul programului INTERREG (perioada de 

finanțare iulie 2020-decembrie 2021). 

În programul multilateral Water Works JPI au fost 

susținute 5 proiecte de cercetare.  

 

53.  Ajustarea programelor naţionale 

la principiile SEC prin 

Studiu al cadrului 

normativ efectuat; 

Ministerul 

Educaţiei, 
2019–2021 

În curs de realizare  
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introducerea priorităţilor 

specifice, inclusiv: conectarea la 

infrastructura de cercetare 

europeană, dezvoltarea reţelelor 

de cercetare, promovarea 

excelenţei în cercetare, 

respectarea egalităţii gender, 

susţinerea tinerilor cercetători 

etc.  

 

 

 

cadru normativ 

modificat, după caz 

Culturii şi 

Cercetării 

Agenția 

Națională 

pentru 

Cercetare și 

Dezvoltare 

Agenția 

Națională de 

Asigurare a 

Calității în 

Educație și 

Cercetare 

Prin scrisoarea nr. 04/2-094247 din 13.08.2019 

adresată Directoratului General pentru Cercetare și 

Inovare a Comisiei Europene a fost solicitată 

asistență tehnică care include și evaluarea 

infrastructurii naționale de cercetare și inovare. 

Dialogul cu Directoratul general este în desfășurare 

la acest aspect. 

54.  

Consolidarea dialogului cu 

structurile europene de cercetare 

și inovare în vederea 

convergenței politicilor 

naționale din domeniile 

cercetării și inovării cu cele 

europene 

Mecanism de prezentare 

a politicii naționale din 

domeniile cercetării și 

inovării instituțiilor 

europene creat;  

structură ministerială de 

convergență a politicilor 

naționale din domeniile 

cercetării și inovării 

instituită; 

cadru normativ adaptat 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării 

 

2019 

În curs de realizare 

 

În scopul elaborării politicilor din domeniile 

cercetării și inovării, MECC a conlucrat și 

conlucrează cu: 

- Centrul Comun de Cercetare al Comisiei 

Europene în elaborarea strategiei de specializare 

inteligentă; 

- Comisia Economică a Organizației Națiunilor 

Unite pentru Europa (UNECE) în elaborarea 

politicilor în domeniul inovării; 

- Agenția Francofonă Universitară în promovarea 

excelenței în cercetare și atragerea tinerilor 

cercetători în domeniile cercetării și inovării; 

- Fundația Europeană pentru Instruire (ETF) în 

scopul formării competențelor pentru 

specializarea inteligentă etc. 

55.  

Instituţionalizarea platformei 

funcţionale pentru promovarea  

 

 

Studiu elaborat;  

platforma creată și 

funcțională; 

număr de ateliere de 

promovare; 

număr de proiecte 

elaborate; 

Asociaţia 

Reţelei de 

Cercetare şi 

Educaţie din 

Moldova 

(RENAM); 

2020 

În curs de realizare 

A fost asigurat de către NREN RENAM suportul 

reprezentanţilor oficiali şi experţilor naţionali în 

promovarea intereselor de dezvoltare a e-

infrastructurii naționale în comitetele de program ale 

Orizont 2020.  
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oportunităţilor în cadrul 

Asociației pentru cooperarea 

europeană în știință și 

tehnologie (COST); Asigurarea 

funcționării reţelei punctelor 

naţionale de contact (NCP), 

participarea reprezentanţilor 

oficiali şi experţilor naţionali în 

comitetele de program ale 

Orizont 2020 şi alte comitete şi 

grupuri de lucru strategice: 

ERAC, SFIC, FŞEIC/ESFRI, 

IPC/JPIs, JRC/CCC (Centrul 

Comun de Cercetare) etc. 

 

platforma creată și 

funcțională 

Institutul de 

Dezvoltare a 

Societății 

Informațional

e; 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării; 

organizațiile 

de drept 

public din 

domeniile 

cercetării și 

inovării; 

Agenția 

Națională 

pentru 

Cercetare și 

Dezvoltare 

Promovarea și consolidarea cooperării cu 

inițiativele emblematice europene de e-

Infrastructură - EOSC, EDI, EUDAT, OpenAIRE, 

GEANT, proiecte FŞEIC/ESFRI relevante pentru 

Moldova. 

Au fost organizate 33 de ateliere de informare cu 

referire la concursurile lansate în cadrul 

Programului-cadru Orizont 2020.  

A fost creată platforma h2020.md care este 

funcțională. 

Reprezentanții oficiali și experții naționali au 

participat la 35 Comitete de Program ale Orizont 

2020. 

 

 


