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Anexă la Hotărîrea CSŞDT  nr. 236  din 01 decembrie 2011 

Notă informativă referitor la executarea planului de acţiuni  

în vederea realizării recomandărilor Curţii de Conturi în rezultatul auditului performanţei 

Nr. Denumirea acţiunii Responsabili Persoana 

responsabilă 

Termen de 

executare 

Etapa de executare 

1. Elaborarea Strategiei în domeniul 

cercetării-dezvoltării pînă în anul 

2020. 

Secţiile de ştiinţe,  

Ministerele de resort, 

Direcţia integrare  

europeană şi 

cooperare 

internaţională,  

Direcţia politici, 

management şi 

monitorizare în sfera 

ştiinţei şi inovării 

 

 Dr. Gh. Cernei 

  S. Porcescu 

 

  

Trimestru II, 

2012 

 A fost iniţiat procesul de consultare publică 

cu actorii naționali și internaționali relevanți, 
în vederea determinării principiilor, viziunii 

strategice și a obiectivelor generali ale 

proiectului strategiei. 
 

Proiectul Strategiei urmează a fi definitivat şi 

remis Secţiilor de Ştiinţe ale AŞM.  

În urma consultării cu Secţiile de Ştiinţe, proiectul 

va fi completat şi examinat în cadrul Consiliului 

Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, 

apoi supus dezbaterilor publice. 

2. Elaborarea strategiei inovării a 

Republicii Moldova. 

Agenţia pentru 

Inovare şi Transfer 

Tehnologic, 

Ministerul 

Economiei 

Dr. Gh. Cernei Decembrie, 

2011 

A fost constituit un grup de lucru cu reprezentanţii 

Ministerului Economiei şi Agenţiei pentru Inovare 

şi Transfer Tehnologic în vederea elaborării 

Strategiei inovării a Republicii Moldova. 
 

La data de 27 octombrie 2011 Agenţia pentru 

Inovare şi Transfer Tehnologic a organizat 

conferinţa internaţională „Discuţie pe marginea 

proiectului Strategiei inovării a Republicii 

Moldova pentru anii 2012-2020” la care au 

participat experţi internaţionali în domeniul 

inovării. 

Strategia  va fi  prezentată Guvernului Republicii 

Moldova pentru aprobare. 
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3. 

 

 

 

  3.1 

 

 

 

3.2 

 

 

 

 

 

3.3 

Elaborarea modificărilor la Codul 

cu privire la ştiinţă şi inovare. 

Modificarea art. 81 privind modul 

de organizare şi funcţionare a 

Asambleei oamenilor de ştiinţă. 

Elaborarea prevederilor ce ţin de 

instituirea, componenţa 

funcţionarea şi atribuţiile 

Consiliului Naţional de Cercetare. 

 

Elaborarea prevederilor ce ţin de 

instituirea şi competenţele 

Fondului pentru Cercetări 

Fundamentale, Fondului de 

Cercetări Aplicate şi Centrului 

Proiecte Internaţionale. 

Secţiile de ştiinţe,  

Direcţia juridică, 

Ministerele de resort 

 

Dr. V. Balmuş Decembrie, 

2011 

A fost elaborat proiectul legii cu privire la 

modificarea şi completarea Codului cu privire la 

ştiinţă şi inovare.  

Proiectul urmează a fi supus dezbaterilor publice 

în cadrul secţiilor de ştiinţe, apoi definitivat şi 

remis spre avizare conform legii cu privire la 

actele legislative nr. 780 din 2001. 

 

4. Elaborarea proiectului de lege 

privind modificarea Legii nr. 138- 

XVI din 21.06.2007  „Cu privire 

la parcurile ştiinţifico-tehnologice 

şi incubatoarele de inovare”  în 

scopul: 

- stabilirii criteriilor de 

eligibilitate a 

beneficiarilor proiectelor 

de transfer tehnologic;  

- stipulării condiţiilor de 

încheiere a contractelor 

între AITT și 

administratorii parcurilor 

şi ai incubatorului; 

- promovării 

antreprenoriatului 

inovaţional  

Agenţia de Inovare 

şi Transfer 

Tehnologic, 

Direcţia juridică  

 

Dr. Gh. Cernei Octombrie, 2011  A fost format un grup de lucru în vederea 

elaborării propunerilor de perfectare a legii „Cu 

privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi 

incubatoarele de inovare” cu reprezentanţii 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Agenţiei 

pentru Inovare şi Transfer Tehnologic. 

 

S-a elaborat proiectul privind modificarea 

Legii138 – XVI din 21.06.2007 „Cu privire la 

parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele 

de inovare”, avînd ca scop: 

- stabilirea criteriilor de eligibilitate a 

administratorilor şi rezidenţilor;  

- perfectarea procedurii de revocare a 

statutului de administrator; 

- prezentarea detaliată a facilităţilor 

acordate rezidenţilor PŞT şi II. 

Proiectul de lege este în proces de coordonare cu 

Ministerul Economiei, după care va fi prezentat 

pentru avizare si aprobarea ulterioara conform 

procedurilor în vigoare. 
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5 Elaborarea modificărilor la 

Acordul de parteneriat între 

Guvernul RM şi Academia de 

Ştiinţe a Moldovei pentru anii 

2009-2012. 

Direcţia juridică Angela Belinschi Decembrie 2011 Va fi avizat şi incorporat în modificările  la 

Acordul de parteneriat din a.2012. 

5.1 Operarea modificărilor la 

Regulamentul privind finanțarea 

activităților în sfera științei și 

inovării. 

Direcţia politică 

economică şi finanţe 
V.Boian Decembrie , 

2011 

 

5.2. Operarea modificărilor la 

Regulamentul privind organizarea 

şi desfăşurarea concursului 

programelor de stat, de inovare şi 

transfer tehnologic şi a proiectelor 

din cadrul acestora, proiectelor de 

cercetări ştiinţifice fundamentale 

Direcţia politici, 

management şi 

monitorizare în sfera 

ştiinţei şi inovării 

 Dr. N. Stratan Decembrie , 

2011 

A fost modificat formularul  propunerilor de 

proiecte   din cadrul programelor de stat, a 

proiectelor independente şi proiectelor de 

transfer tehnologic.  

Au fost de asemenea elaborate  în variantă 

nouă formularul propunerii de  proiect  

independent   pentru procurarea 

echipamentului şi formularul propunerii de 

proiect  pentru organizarea manifestărilor 

ştiinţifice (Anexa nr.1 la prezentul 

Regulament).  

Au fost elaborate formularele de evaluare 

pentru experţi a propunerii de proiect pentru 

organizarea manifestărilor ştiinţifice.  

 

5.3. Operarea modificărilor la  

Regulamentul privind organizarea 

şi efectuarea expertizei 

programelor de stat, proiectelor 

din cadrul acestora, proiectelor de 

inovare şi transfer tehnologic, 

proiectelor de cercetări ştiinţifice 

fundamentale şi aplicate şi 

proiectelor independente în sfera 

ştiinţei şi inovării.  

Consiliul Consultativ 

de Expertiză 

 Dr.hab.  

A. Rotaru 

Decembrie, 

2011 

Regulamentul privind organizarea şi 

efectuarea expertizei programelor de stat, 

proiectelor din cadrul acestora, proiectelor 

de inovare şi transfer tehnologic, proiectelor 

de cercetări ştiinţifice fundamentale şi 

aplicate şi proiectelor independente în sfera 

ştiinţei şi inovării în varianta modificată şi 

completată a fost elaborat şi expediat spre 

examinare Secţiilor de Ştiinţe şi Instituţiilor de 

cercetare-dezvoltare ale AŞM. Au fost 

recepţionate avize cu observaţii, solicitări, 

propuneri de la toate Direcţiile AŞM, Secţiile de 

Ştiinţe ale AŞM, precum şi a Instituţiilor de 

cercetare din cadrul acestora. A fost discutat şi 
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aprobat la şedinţa Consiliului de Expertiză cu 

participarea membrilor acestuia.  

          Regulamentul urmează să fie aprobat de 

către CSŞDT. 

6. Perfecţionarea modalităţii de 

selectare a experţilor independenţi 

şi completarea listei experţilor 

savanţi moldoveni din diasporă. 

Consiliul Consultativ 

de Expertiză 

Dr.hab.  

A. Rotaru 

Decembrie, 

2011 

Proiectul Regulamentului privind organizarea şi 

efectuarea expertizei programelor de stat, 

proiectelor din cadrul acestora, proiectelor 

de inovare şi transfer tehnologic, proiectelor 

de cercetări ştiinţifice fundamentale şi 

aplicate şi proiectelor independente în sfera 

ştiinţei şi inovării în varianta modificată şi 

completată prevede, că în calitate de experţi 

independenţi pot fi specialişti notorii, recunoscuţi 

prin rezultate ştiinţifice pe plan naţional şi 

internaţional la profilul respectiv, atât din ţară cât 

şi de peste hotarele ei, recomandaţi de către 

Instituţiile acreditate.  

          Selectarea experţilor independenţi va fi 

efectuată de către Secţiile de Ştiinţe ale AŞM şi 

Consiliul de Expertiză, iar lista nominală va fi 

aprobată de către CSŞDT. 

          Lista actuală a experţilor independenţi a fost 

completată cu experţi savanţi moldoveni din 

diaspora recomandaţi de către Direcţia Integrare 

Europeană şi Cooperare Internaţională a AŞM. 

7. Modificarea Contractului de 

prestare a serviciilor de cercetări 

ştiinţifice de către experţii 

independenţi în scopul excluderii 

conflictelor de interese şi a 

concurenţei neloiale. 

Consiliul Consultativ 

de Expertiză 

Dr.hab. A. Rotaru Septembrie III, 

2011 

           Contractul individual de muncă încheiat cu 

experţii independenţi a fost înlocuit cu un nou 

contract: Contract de prestare a serviciilor de 

cercetări ştiinţifice. În contractul dat este stipulată 

cerinţa: prestatorul este obligat să evite crearea 

conflictelor de interese şi concurenţei neloiale.  

           Art. 23 al noului Regulament privind 

organizarea şi efectuarea expertizei programelor 

de stat, proiectelor din cadrul acestora, proiectelor 

de inovare şi transfer tehnologic, proiectelor de 

cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative şi 

proiectelor independente în sfera ştiinţei şi 

inovării prevede: Experţii independenţi, care au 

tangenţă cu propunerile de programe/proiecte, 

sau/şi devin dependenţi (administrativ sau 
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financiar) de persoanele sau organizaţiile care 

sunt nemijlocit interesate în rezultatele expertizei 

acestor propuneri de programe/proiecte, sunt 

obligaţi să declare în scris Consiliului de 

Expertiză despre conflictul de interese şi să refuze 

expertizarea acestora.   

8. Elaborarea normelor de retribuire 

a muncii  a executorilor de 

proiecte și programe de stat. 

Direcţia politică 

economică şi finanţe 

 

V. Boian Decembrie, 

2011 

 

9. Perfectarea regulamentului 

privind funcţionarea parcurilor 

ştiinţifico-tehnologice și ai 

incubatorului de inovare şi 

includerea prevederilor privind 

monitorizarea activităţii 

rezidenţilor. 

Agenţia pentru 

Inovare şi Transfer 

Tehnologic, 

Direcţia juridică 

Dr. Gh. Cernei Octombrie, 2011 A fost perfectat Regulamentul privind procedura 

de acordare a statutului de administrator şi a 

celui de rezident al PŞT şi II, în corespundere cu 

criteriile de apreciere a proiectelor, unde se 

specifică procedura de monitorizare a parcurilor şi 

rezidenţilor, principiile de selectare a proiectelor 

de inovare şi transfer tehnologic şi obţinerea 

statutului de rezident şi procedura de revocare a 

statutului de rezident. 

Regulamentul sus-menţionat urmează să fie 

examinat şi aprobat   la şedinţa Consiliului 

Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică 

al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

10. Elaborarea regulamentului privind 

monitorizarea proiectelor de 

transfer tehnologic. 

Agenţia pentru 

Inovare şi Transfer 

Tehnologic, 

Direcţia juridică 

Dr. Gh. Cernei Octombrie, 2011 A fost perfectat Regulamentul privind 

monitorizarea proiectelor de transfer tehnologic, 

ce are ca scop monitorizarea valorificării 

eficiente, conform destinaţiei, a mijloacelor 

financiare şi a executării calitative şi în termen a 

activităţilor preconizate în planurile de realizare a 

proiectelor de inovare şi transfer tehnologic. În 

procedura de monitorizare este stipulat modul de 

finanţare a instituţiilor-executoare cu autogestiune 

şi instituţiilor-executoare bugetare, structura 

raportului, criteriile de evaluare a activităţilor în 

cadrul proiectelor şi rapoartelor respective. 

11. Perfectarea propunerilor privind 

statistica inovaţională. 

Agenţia pentru 

Inovare şi Transfer 

Tehnologic, 

Direcţia politici, 

management şi 

monitorizare în sfera 

Dr. Gh. Cernei Octombrie, 2011 În anul 2011, Agenţia pentru Inovare şi 

Transfer Tehnologic în parteneriat cu 

reprezentanţii Academiei de Studii 

Economice din Moldova, a Biroului Naţional 

de Statistică şi a Organizaţiei pentru 

Dezvoltarea Sectorului IMM au lansat 
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ştiinţei şi inovării proiectul “Implementarea statisticii 

inovaţionale în RM- Innobarometru”, care se 

finalizează în decembrie 2011.  

Obiectivul final al proiectului este publicarea 

revistei Innobarometru, ce va include toţi 

indicatorii analizaţi şi crearea unui web site, 

în care vor fi publicate datele statistice privind 

inovarea. Revista Innobarometru va fi 

distribuită organizaţiilor din sfera ştiinţei şi 

inovării, ministerelor de resort, 

departamentelor de profil, în cadrul 

expoziţiilor, meselor rotunde etc. Indicatorii 

elaboraţi vor fi aplicaţi în fişa de evaluare a 

proiectelor de transfer tehnologic. 

12. Modificarea regulamentului de 

funcţionare a consiliilor ştiinţifice 

din cadrul  Programelor de stat în 

scopul sporirii eficienţei 

activităţilor întreprinse. 

Direcţia politici, 

management şi 

monitorizare în sfera 

ştiinţei şi inovării  

Direcţia juridică 

 Decembrie, 

2011 

Au fost elaborate modificări la Regulamentul 

de funcţionare a consiliilor ştiinţifice din 

cadrul  Programelor de stat şi remise pentru 

completare, obiecţii, sugestii coordonatorilor 

programelor de stat.  

După definitivare proiectul Regulamentului 

urmează a fi prezentat pentru avizare si 

aprobarea ulterioară conform procedurilor în 

vigoare. 

13. Constituirea comisiilor de experţi 

din partea comunităţii ştiinţifice, 

ministerelor şi autorităţilor de 

resort, societăţii civile şi a 

sectorului economic pentru 

examinarea conceptelor 

programelor de stat  în scopul 

racordării obiectivelor 

programelor de stat la cerinţele 

reale ale economiei şi societăţii. 

Secţiile de ştiinţe 

Ministerele de resort 

 

 

 

 2011-2012 Se vor crea în perioada  concursului 

conceptelor programelor de stat. 

14. Perfecţionarea sistemului de 

evaluare a rezultatelor în cadrul 

programelor de stat. 

Direcţia politici, 

management şi 

monitorizare în sfera 

ştiinţei şi inovării, 

 Trimestru IV, 

2011 

Au fost modificată  Fişa proiectului din cadrul 

Programului de stat, Anexa 1.2. din structura 

Raportului privind activitatea ştiinţifică şi 

inovaţională a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi 
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15. Perfectarea fişelor de evaluare a 

programelor de stat şi proiectelor 

din cadrul acestora. 

Direcţia politici, 

management şi 

monitorizare în sfera 

ştiinţei şi inovării, 

Consiliul Consultativ 

de Expertiză 

Dr. N. Stratan 

  

 17 Octombrie, 

2011 

inovării în anul 2011. Conform noilor cerinţe se 

prevede o monitorizare mai amplă a activităţilor 

realizate pînă în prezent, a activităţilor planificate 

şi celor realizate, precum şi o evidenţă a lucrărilor 

ştiinţifice şi elaborărilor, obţinute în cadrul 

proiectului din cadrul programului de stat.  

16. Crearea bazei de date privind 

tematicile de cercetare pe domenii 

din ultimii 10 ani, principalii 

indicatori de activitate, potenţialul 

ştiinţific şi logistic  al 

organizaţiilor din sfera ştiinţei şi 

inovării. 

Direcţia politici, 

management şi 

monitorizare în sfera 

ştiinţei şi inovării, 

Institutul de 

Matematică şi 

Informatică al AŞM 

Dr. N. Stratan 2011-2012 In comun cu Institutul de Matematică şi 

Informatică s-a iniţiat elaborarea structura 

bazei de date privind tematicile de cercetare 

pe domenii din ultimii 10 ani, principalii 

indicatori de activitate, potenţialul ştiinţific şi 

logistic  al organizaţiilor din sfera ştiinţei şi 

inovării. Pînă la sfârşitul anului 2011 acest 

model va fi testat în cadrul Institutului de 

Matematică şi Informatică, iar în a.2012 va fi 

aplicat pentru toate organizaţiile din sfera 

ştiinţei şi inovării. 

17. Atragerea mijloacelor 

suplimentare din partea mediului 

de afaceri pentru realizarea 

cercetărilor în diverse domenii 

Agenţia pentru 

Inovare şi Transfer 

Tehnologic 

Ministerele de resort 

Dr. Gh. Cernei 2011-2012 În aspectul atragerii mijloacelor suplimentare 

din partea mediului de afaceri pentru 

realizarea cercetărilor în diverse domenii a 

fost elaborat proiectul de Lege cu privire la 

„Finanţarea venture (de risc) a activităţii 

inovaţionale”. Proiectul de Lege menţionat 

mai sus a fost examinată în prealabil de către  

Ministerul Economiei şi Comisia Naţională a 

Pieţei Financiare şi în prezent se află în 

proces de evaluare în cadrul AŞM. 

După examinarea şi avizate de  către 

ministerele aferente, proiectul de lege va fi 

prezentat pentru aprobarea Guvernului şi  

Parlamentului R. Moldova. 
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18. Crearea pe lîngă staţiunile 

tehnologico-experimentale şi 

staţiunile didactico-experimentale 

a bazelor tehnico-materiale, a 

loturilor demonstrative de 

tehnologii performante pentru 

creşterea  culturilor agricole. 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare 

Institutele de 

cercetare de ramură 

cu profil agricol 

  2012-2015  

19. Atragerea investiţiilor străine 

pentru asigurarea organizaţiilor 

din sfera ştiinţei şi inovării cu 

utilaj şi echipament performant. 

Academia de Ştiinţe  

Ministerele de resort 

 2012-2015  

20. Atragerea tinerilor specialişti în 

procesul de cercetare prin 

acordarea unor burse mai mari 

pentru doctoranzi, alocarea 

locurilor în cămine, acordarea 

creditelor de lungă durată cu rată 

mică de dobîndă la construcţia de 

apartamente şi case de locuit. 

Academia de Ştiinţe 

Ministerele de resort 

 2012-2015  

 


