
 
H O T Ă R Î R E  

cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Guvern  
şi Academia de Ştiin Ńe a Moldovei pentru anii 2009-2012  

  
nr. 27  din  22.01.2009 

  
Monitorul Oficial nr.19-21/79 din 03.02.2009 

  
* * * 

În temeiul art.68 alin.(1) al Codului cu privire la ştiinŃă şi inovare al Republicii Moldova 
nr.259-XV din 15 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.125-129, 
art.663), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul  

HOTĂRĂŞTE:  
Se aprobă Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de ŞtiinŃe a Moldovei pentru 

anii 2009-2012 (se anexează).  
  
PRIM-MINISTRU Zinaida GRECEANÎI 

 
Contrasemnează:  

 

Prim-viceprim-ministru,   

ministrul economiei şi comerŃului Igor Dodon  

Viceprim-ministru Victor Stepaniuc  

Ministrul finan Ńelor Mariana Durleşteanu  

Ministrul agriculturii şi industriei alimentare Anatolie Gorodenco  

Ministrul educaŃiei şi tineretului Larisa Şavga  

Ministrul s ănătăŃii Larisa Catrinici  

 
Chişinău, 22 ianuarie 2009.  

 

Nr.27.   

  
Aprobat  

prin Hotărîrea Guvernului  
nr.27 din 22 ianuarie 2008  

  
ACORDUL DE PARTENERIAT  

între Guvern şi Academia de Ştiin Ńe a Moldovei pentru anii 2009-2012  
Guvernul şi Academia de ŞtiinŃe a Moldovei, denumite în continuare “PărŃi”, bazîndu-se 

pe prevederile Codului cu privire la ştiinŃă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 
iulie 2004,  

recunoscînd ştiinŃa drept prioritate strategică naŃională,  
identificînd ştiinŃa ca forŃă motrice a dezvoltării durabile a Ńării,  
menŃionînd că susŃinerea financiară a sferei de cercetare-dezvoltare, stimularea procesului 

inovaŃional şi de transfer tehnologic reprezintă o condiŃie determinantă în rezolvarea problemelor 
stringente ale Ńării,  

referindu-se la scopul şi sarcinile politicii de stat în sfera ştiinŃei şi inovării, care presupun 
crearea condiŃiilor favorabile pentru activităŃile de cercetare, inovare şi transfer tehnologic şi 
asigurarea unui nivel înalt al elaborărilor ştiinŃifice, stimularea şi valorificarea maximă a 



potenŃialului ştiinŃific şi tehnologic, menŃinerea rangului înalt al ştiinŃei în ierarhia valorilor 
sociale şi de stat, promovarea prestigiului muncii ştiinŃifice în societate,  

conştientizînd necesitatea concentrării resurselor tehnico-ştiinŃifice, financiare şi 
intelectuale asupra direcŃiilor strategice ale sferei ştiinŃei şi inovării, soluŃionării celor mai 
urgente şi importante probleme,  

considerînd avantajele colaborării şi parteneriatului între Academia de ŞtiinŃe a Moldovei, 
autorităŃile publice centrale şi autorităŃile administraŃiei publice locale, instituŃiile de învăŃămînt 
superior, alte organizaŃii din sfera ştiinŃei şi inovării, democratizării administrării acestei sfere,  

au convenit asupra celor ce urmează.  
  

Capitolul I  
DISPOZIłII GENERALE  

1. Guvernul, în conformitate cu art.68 al Codului cu privire la ştiinŃă şi inovare al 
Republicii Moldova, încheie prezentul Acord de parteneriat cu Academia de ŞtiinŃe a Moldovei 
(în continuare – Acord), prin care îi deleagă acesteia competenŃele sale privind realizarea 
politicii de stat în sfera ştiinŃei şi inovării.  

2. PărŃile recunosc şi acceptă pe deplin faptul că sînt parteneri la negocierea Acordului şi se 
angajează să respecte cu stricteŃe prevederile acestuia. În caz de încălcare a prevederilor 
prezentului Acord, fiecare dintre PărŃi este în drept să solicite, în termen de 10 zile lucrătoare, 
convocarea Grupului de lucru comun pentru negocieri în vederea soluŃionării situaŃiilor de 
conflict.  

3. Obiectul de reglementare al Acordului îl constituie raporturile juridice dintre PărŃi în 
procesul de promovare şi realizare a politicii de stat în sfera ştiinŃei şi inovării.  

  
Capitolul II  

OBIECTIVELE DEZVOLT ĂRII SFEREI ŞTIIN łEI ŞI INOV ĂRII. 
 DIRECłIILE STRATEGICE ALE ACTIVIT ĂłII DIN SFERA 

ŞTIIN łEI ŞI INOV ĂRII  
4. Academia de ŞtiinŃe a Moldovei va canaliza activitatea organizaŃiilor din sfera ştiinŃei şi 

inovării spre realizarea obiectivelor principale din cadrul DirecŃiilor strategice ale activităŃii din 
sfera ştiinŃei şi inovării pentru anii 2006-2010, aprobate prin Hotărîrea Parlamentului nr.160-XVI 
din 21 iulie 2005:  

a) edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al 
Moldovei în contextul integrării europene;  

b) valorificarea resurselor umane, naturale şi informaŃionale pentru dezvoltarea durabilă;  
c) biomedicina, farmaceutica, menŃinerea şi fortificarea sănătăŃii;  
d) biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară;  
e) nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi;  
f) eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităŃii energetice, inclusiv prin 

folosirea resurselor renovabile.  
5. În scopul sincronizării duratei de acŃiune a direcŃiilor strategice pentru anii 2006-2010 cu 

Programul Cadru 7, document al Uniunii Europene pentru finanŃarea cercetării şi dezvoltării pe 
perioada 2007-2013, adoptat prin Decizia nr.1982/206 EC a Parlamentului European şi 
Consiliului European, publicată în Official Journal al UE din 30 decembrie 2006, Academia de 
ŞtiinŃe a Moldovei va interveni pe lîngă Guvern cu propunerea de a prelungi durata de acŃiune a 
direcŃiilor strategice pînă în anul 2013.  

6. Comunitatea ştiinŃifică, în persoana Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei, după expirarea 
duratei de acŃiune a direcŃiilor strategice ale activităŃii din sfera ştiinŃei şi inovării pentru anii 
2006-2010, va identifica, în mod transparent, prin consultarea opiniilor organelor centrale de 
specialitate ale administraŃiei publice, noile direcŃii strategice pentru anii 2014-2018, înaintîndu-
le spre aprobare Guvernului şi Parlamentului.  



7. PărŃile, în scopul realizării direcŃiilor strategice ale activităŃii din sfera ştiinŃei şi inovării, 
vor continua analiza eficienŃei activităŃii ştiinŃifice şi de valorificare a rezultatelor cercetării, 
optimizarea infrastructurii organizaŃiilor din sfera ştiinŃei şi inovării şi vor canaliza resursele 
umane, materiale şi financiare spre realizarea obiectivelor principale, care prezintă un potenŃial 
de salt pentru dezvoltarea ştiinŃei şi economiei naŃionale.  

8. În scopul dezvoltării în continuare a infrastructurii sferei ştiinŃei şi inovării Academia de 
ŞtiinŃe a Moldovei în limitele finanŃării stabilite pentru sectorul “ŞtiinŃă şi inovare”:  

a) va crea:  
Institutul Integrare Europeană şi ŞtiinŃe Politice, în componenŃa căruia va fi inclus şi 

Centrul de Cercetări Demografice;  
Centrul ŞtiinŃifico-Practic de Sanocreatologie în cadrul Institutului de Fiziologie şi 

Sanocreatologie;  
Parcul ştiinŃifico-tehnologic în domeniul nanotehnologiilor şi microelectronicii;  
Parcul ştiinŃifico-tehnologic “IntAgro”;  
Parcul ştiinŃifico-tehnologic în domeniul tehnologiei informaŃionale;  
b) va demara construcŃia:  
campusului universitar, inclusiv prin reconstrucŃia blocului fostului Centru de Metrologie 

şi Automatizare a Cercetărilor ŞtiinŃifice al Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei;  
blocurilor de locuit pentru tinerii cercetători ştiinŃifici prin metoda ipotecară;  
blocului Centrului de Tehnologii Ionizante, în comun cu AgenŃia InternaŃională de Energie 

Atomică;  
Oranjeriei Grădinii Botanice.  
9. Academia de ŞtiinŃe a Moldovei, în legătură cu cea de-a 650-ea aniversare de la crearea 

Statului Moldovenesc, va organiza editarea volumului special “Republica Moldova” în cadrul 
Enciclopediei Moldovei şi va asigura editarea “Istoriei Moldovei” în 5 volume.  

10. În scopul realizării direcŃiilor strategice ale activităŃii din sfera ştiinŃei şi inovării, 
specificate în punctul 4 al prezentului Acord, PărŃile vor contribui la:  

a) promovarea şi concentrarea potenŃialului intelectual spre soluŃionarea obiectivelor din 
cadrul direcŃiilor strategice;  

b) optimizarea şi consolidarea infrastructurii sferei ştiinŃei şi inovării;  
c) pregătirea şi formarea continuă a cadrelor ştiinŃifice de înaltă calificare;  
d) concentrarea resurselor financiare asupra direcŃiilor strategice şi atingerea nivelului de 

asigurare financiară şi materială, adecvat semnificaŃiei şi caracterului problemelor ce urmează a 
fi soluŃionate;  

e) perfecŃionarea sistemului de finanŃare şi cofinanŃare a activităŃii din sfera ştiinŃei şi 
inovării în bază de concurs;  

f) dezvoltarea activităŃii de antreprenoriat şi stimularea creării întreprinderilor mici şi 
mijlocii în sfera ştiinŃei şi inovării, inclusiv în cadrul parcurilor ştiinŃifico-tehnologice şi 
incubatoarelor de inovare;  

g) atragerea investiŃiilor directe în sfera ştiinŃei şi inovării;  
h) sporirea nivelului şi eficienŃei investigaŃiilor ştiinŃifice;  
i) extinderea transferului de tehnologii ce asigură dezvoltarea durabilă a economiei, 

obŃinerea unor produse şi servicii competitive;  
j) extinderea relaŃiilor ştiinŃifice de colaborare.  
11. În scopul pregătirii şi perfecŃionării cadrelor ştiinŃifice de înaltă calificare, Academia de 

ŞtiinŃe asigură instruirea continuă prin crearea şi funcŃionarea Clusterului educaŃional-ştiinŃific 
“UnivER SCIENCE: Universitatea Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei, Liceul Academiei de 
ŞtiinŃe a Moldovei, organizaŃiile din sfera ştiinŃei şi inovării, întreprinderile, instituŃiile auxiliare 
din sfera ştiinŃei şi inovării.  

Activitatea Clusterului educaŃional-ştiinŃific se reglementează printr-un regulament special, 
aprobat de Consiliul Suprem pentru ŞtiinŃă şi Dezvoltare Tehnologică.  

  



Capitolul III   
DREPTURILE ŞI OBLIGA łIUNILE P ĂRłILOR ÎN PROMOVAREA  

ŞI REALIZAREA POLITICII DE STAT ÎN SFERA ŞTIIN łEI ŞI INOV ĂRII   
12. PărŃile elaborează şi promovează în comun politica de stat în sfera ştiinŃei şi inovării, 

asigurînd baza ei normativă, instituŃional-organizatorică şi social-economică, contribuind prin 
măsuri şi mijloace la stimularea activităŃii în sfera ştiinŃei şi inovării; elaborează programele de 
stat din sfera ştiinŃei şi inovării, în funcŃie de direcŃiile strategice ale activităŃii în această sferă; 
stabilesc, în corespundere cu prevederile Cadrului de Cheltuieli pe Termen Mediu (în continuare 
– CCTM), cuantumul finanŃării sferei ştiinŃei şi inovării din bugetul de stat pentru anul viitor la 
etapa elaborării şi aprobării CCTM.  

13. Guvernul:  
a) organizează elaborarea proiectelor de acte legislative privind sfera ştiinŃei şi inovării şi 

înaintarea acestora spre examinare Parlamentului;  
b) elaborează, anual, în conformitate cu prevederile alin.(4) art.125 al Codului cu privire la 

ştiinŃă şi inovare, propuneri privind cuantumul finanŃării sferei ştiinŃei şi inovării, asigurînd 
sporirea permanentă a volumului de finanŃare, şi le înaintează Parlamentului;  

c) creează mecanisme economice de stimulare a activităŃii din sfera ştiinŃei şi inovării şi de 
utilizare a rezultatelor acestei activităŃi;  

e) susŃine crearea, dezvoltarea şi optimizarea infrastructurii sferei ştiinŃei şi inovării, 
inclusiv a infrastructurii parcurilor ştiinŃifico-tehnologice şi incubatoarelor de inovare;  

d) încheie acorduri interguvernamentale de colaborare în sfera ştiinŃei şi inovării;  
f) acordă premii de stat în sfera ştiinŃei şi inovării.  
14. Academia de ŞtiinŃe a Moldovei, în virtutea calităŃii de unică instituŃie publică de 

interes naŃional în sfera ştiinŃei şi inovării, coordonator plenipotenŃiar al activităŃii ştiinŃifice şi de 
inovare, cel mai înalt for ştiinŃific al Ńării şi consultant ştiinŃific al autorităŃilor publice ale 
Republicii Moldova, beneficiază de drepturi şi îşi asumă următoarele obligaŃiuni principale:  

a) elaborează şi promovează strategia de dezvoltare a sferei ştiinŃei şi inovării, realizează 
politica de stat şi desfăşoară activităŃi conceptuale în sfera ştiinŃei şi inovării;  

b) elaborează pronosticuri privind dezvoltarea sferei ştiinŃei şi inovării;  
c) promovează politica de menŃinere, amplasare raŃională şi dezvoltare a potenŃialului 

intelectual, a patrimoniului şi infrastructurii sferei ştiinŃei şi inovării;  
d) identifică şi ajustează direcŃiile strategice ale sferei ştiinŃei şi inovării la necesităŃile 

socioeconomice ale Ńării;  
e) distribuie alocaŃiile bugetare, conform direcŃiilor strategice ale sferei ştiinŃei şi inovării;  
f) organizează elaborarea programelor de stat, proiectelor de inovare şi transfer tehnologic 

şi a proiectelor de cercetare, programelor ştiinŃifice şi tehnico-ştiinŃifice internaŃionale, precum şi 
a mecanismelor de realizare a acestora;  

g) elaborează mecanisme de monitorizare şi de stimulare a implementării rezultatelor 
ştiinŃifice din sfera ştiinŃei şi inovării;  

h) organizează concursuri de programe şi proiecte în sfera ştiinŃei şi inovării, finanŃate de 
la bugetul de stat;  

i) asigură finanŃarea editării revistelor şi lucrărilor ştiinŃifice;  
j) asigură finanŃarea bibliotecilor ştiinŃifice din subordine şi a celor care beneficiază de 

alocaŃii de la bugetul de stat;  
k) promovează activitatea de inovare şi transfer tehnologic;  
l) contribuie la implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinŃifice şi a inovaŃiilor;  
m) organizează crearea parcurilor ştiinŃifico-tehnologice şi a incubatoarelor de inovare şi 

contribuie la funcŃionarea eficientă a acestora;  
n) promovează valorile naŃionale şi universale în sfera ştiinŃei şi culturii;  
o) organizează funcŃionarea şi coordonarea ştiinŃifico-metodică a activităŃii subiecŃilor din 

sfera ştiinŃei şi inovării din componenŃa Academiei de ŞtiinŃe şi, după caz, a subiecŃilor din sfera 



ştiinŃei şi inovării, neîncadrate în structura ei, dar care beneficiază de alocaŃii de la bugetul de 
stat;  

p) efectuează, la solicitare, coordonarea ştiinŃifico-metodică a activităŃii subiecŃilor din 
sfera ştiinŃei şi inovării, care nu fac parte din componenŃa Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei şi nu 
beneficiază de alocaŃii de la bugetul de stat;  

q) oferă consultanŃă autorităŃilor publice, expertizează şi avizează proiecte de legi şi alte 
acte normative privind politica în sfera ştiinŃei, privind viaŃa economică, socială, culturală şi alte 
domenii de dezvoltare a Ńării;  

r) practică instruirea continuă a cadrelor ştiinŃifice prin intermediul studiilor liceale, 
universitare, postuniversitare şi de formare continuă, susŃinerea şi promovarea şcolilor ştiinŃifice;  

s) în comun cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va negocia cu Comisia 
Europeană condiŃiile asocierii Republicii Moldova la Programul Cadru 7 al Uniunii Europene 
pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică;  

ş) în comun cu Ministerul Economiei şi ComerŃului, Ministerul FinanŃelor, Ministerul 
Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul SănătăŃii şi Ministerul EducaŃiei şi Tineretului, 
în termen de pînă la 1 iulie 2009, va elabora metodologia (indicatorii calitativi de performanŃă) 
de evaluare a impactului social şi economic al investiŃiilor bugetare direcŃionate sferei ştiinŃei şi 
inovării asupra dezvoltării economiei naŃionale;  

t) încheie acorduri de cooperare tehnico-ştiinŃifice cu instituŃii similare şi organizaŃii 
ştiinŃifice internaŃionale.  

15. PărŃile au convenit referitor la:  
a) procedura de numire a directorilor şi vicedirectorilor pentru ştiinŃă ai organizaŃiilor de 

drept public din sfera ştiinŃei şi inovării – membri de profil ai Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei – 
de către fondator, prin consultarea cu Academia de ŞtiinŃe a Moldovei;  

b) necesitatea optimizării infrastructurii sferei ştiinŃei şi inovării şi structurii organizaŃiilor 
de drept public din sfera ştiinŃei şi inovării.  

  
Capitolul IV   

RESPONSABILITĂłILE PĂRłILOR   
16. Guvernul este responsabil de:  
a) introducerea în proiectul Legii bugetului a cuantumului finanŃării ascendente a sferei 

ştiinŃei şi inovării, conform alin.(4) art.125 al Codului cu privire la ştiinŃă şi inovare;  
b) alocarea integrală a mijloacelor financiare din bugetul de stat, prevăzute în Protocolul 

anual cu privire la precizarea cuantumului mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat 
pentru finanŃarea sferei ştiinŃei şi inovării (tabelele nr.1-5 din anexa nr.1 la prezentul Acord);  

c) asigurarea executării de către autorităŃile publice centrale şi alte autorităŃi publice a 
scutirilor legale, prevăzute în lista granturilor destinate finanŃării sferei ştiinŃei şi inovării, ce 
urmează să fie scutite integral de impozite şi taxe (tabelul nr.8 din anexa nr.1), precum şi de 
aprobarea listei organizaŃiilor din sfera ştiinŃei şi inovării şi instituŃiilor de învăŃămînt, ale căror 
terenuri agricole vor fi folosite în scopuri ştiinŃifice şi instructive (tabelul nr.9 din anexa nr.1);  

d) asigurarea executării de către autorităŃile publice centrale şi alte autorităŃi publice a 
scutirilor prevăzute în lista rezidenŃilor parcurilor ştiinŃifico-tehnologice şi ai incubatoarelor de 
inovare, scutiŃi de taxa pe valoarea adăugată şi taxa vamală la mărfurile şi serviciile importate, 
precum şi de taxa pe valoarea adăugată la mărfurile şi serviciile procurate de către aceştia pe 
teritoriul Republicii Moldova, conform prevederilor lit.a) alin.(1) art.17 al Legii nr.138-XVI din 
21 iunie 2007 cu privire la parcurile ştiinŃifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare şi alin.91 
art.103 al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

17. Guvernul va acorda susŃinere Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei în crearea condiŃiilor de 
trai ale tinerilor cercetători prin construcŃia unui bloc locativ prin metoda ipotecară, în scopul 
atragerii acestora în ştiinŃă şi stopării exodului savanŃilor din Ńară, contribuŃia părŃilor urmînd a fi 
identificată ulterior la momentul realizării proiectului.  



18. Academia de ŞtiinŃe a Moldovei este responsabilă de:  
a) administrarea eficientă a sferei ştiinŃei şi inovării în Republica Moldova;  
b) concentrarea resurselor în vederea soluŃionării problemelor ce au impact asupra creşterii 

economice şi reducerii sărăciei;  
c) repartizarea mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat pentru sfera ştiinŃei şi 

inovării pentru pregătirea cadrelor prin Clusterul educaŃional-ştiinŃific “UnivER SCIENCE”: 
Liceul Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei şi Universitatea Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei;  

d) utilizarea eficientă a mijloacelor financiare în strictă conformitate cu structura finanŃării 
sferei ştiinŃei şi inovării, stabilită de Codul cu privire la ştiinŃă şi inovare şi de alte acte 
normative;  

e) monitorizarea executării programelor de stat, proiectelor de inovare şi transfer 
tehnologic şi a proiectelor de cercetare, prevăzute în tabelele nr.3-5 ale anexei nr.1 la prezentul 
Acord;  

f) prezentarea anuală a raportului financiar generalizat privind utilizarea alocaŃiilor 
bugetare şi a raportului privind realizarea activităŃilor de cercetare şi inovare Asambleei 
Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei şi Guvernului, în modul stabilit, pînă la data de 20 februarie a 
anului ce urmează.  

  
Capitolul V  

ASIGURAREA FINANCIAR Ă A SFEREI ŞTIIN łEI ŞI INOV ĂRII   
19. PărŃile stabilesc că pentru finanŃarea sferei ştiinŃei şi inovării în anul 2010 vor fi alocaŃii 

bugetare în cuantum de cel puŃin 0,53% din produsul intern brut.  
[Pct.19 în redacŃia Hot.Guv. nr.217 din 23.03.2010, în vigoare 30.03.2010]  
   
20. OrganizaŃiile din sfera ştiinŃei şi inovării acreditate:  
a) membrii instituŃionali ai Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei – organizaŃii de drept public 

din sfera ştiinŃei şi inovării acreditate se finanŃează integral de la bugetul de stat, în conformitate 
cu art.33 lit.a), alin.(5) art.100 şi lit.c) alin.(5) art.125 din Codul cu privire la ştiinŃă şi inovare;  

b) membrii de profil ai Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei beneficiază de finanŃare de la 
bugetul de stat prin concurs: integrală – pentru cercetări fundamentale şi parŃiale – pentru 
cercetări aplicative de la bugetul de stat în volum de 80% din costul programului/proiectului, 
acordîndu-se prioritate proiectelor cu o pondere mai mare de cofinanŃare din mijloacele speciale 
şi din alte surse, în conformitate cu art.34 şi lit.b) alin.(5) art.100 din Codul cu privire la ştiinŃă şi 
inovare;  

c) membrii afiliaŃi ai Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei beneficiază de finanŃare de la 
bugetul de stat prin concurs, în proporŃie de pînă la 40% din costul proiectului, în conformitate 
cu art.35 şi lit.c) alin.(5) art.100 din Codul cu privire la ştiinŃă şi inovare.  

21. AlocaŃiile anuale din bugetul de stat pentru membrii instituŃionali ai Academiei de 
ŞtiinŃe, executori secundari de buget, se efectuează în volumele prevăzute în tabelul nr.1 din 
anexa nr.1 la prezentul Acord, prin intermediul Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei, executor 
primar de buget.  

22. OrganizaŃiile din sfera ştiinŃei şi inovării, finanŃate de la bugetul de stat, sînt obligate să 
asigure din bugetul propriu (indiferent de sursa finanŃării):  

a) cel puŃin 20% pentru achiziŃionarea de echipament ştiinŃific, acoperirea cheltuielilor de 
stagiere, instruire, cooperare tehnico-ştiinŃifică, participare la simpozioane, expoziŃii şi de 
detaşare a personalului pentru schimb de experienŃă în scopuri ştiinŃifice;  

b) finanŃarea editării unei reviste ştiinŃifice.  
23. PărŃile au convenit asupra modului:  
de finanŃare a sferei ştiinŃei şi inovării, expus în Regulamentul privind finanŃarea 

activităŃilor din sfera ştiinŃei şi inovării (anexa nr.2);  
de organizare şi desfăşurare a concursului programelor de stat, de inovare şi transfer 

tehnologic şi proiectelor, expus în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului 



programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic şi proiectelor din cadrul acestora, 
proiectelor de cercetări ştiinŃifice fundamentale, proiectelor de cercetări ştiinŃifice aplicative şi 
proiectelor independente în sfera ştiinŃei şi inovării (anexa nr.3);  

de organizare şi efectuare a expertizei programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic 
şi proiectelor, expus în Regulamentul privind organizarea şi efectuarea expertizei programelor de 
stat, de inovare şi transfer tehnologic şi proiectelor din cadrul acestora, proiectelor de cercetări 
ştiinŃifice fundamentale, proiectelor de cercetări ştiinŃifice aplicative şi proiectelor independente 
în sfera ştiinŃei şi inovării (anexa nr.4);  

de înregistrare şi evidenŃa de stat a rezultatelor activităŃii de cercetare ştiinŃifică, expus în 
Regulamentul cu privire la înregistrarea şi evidenŃa de stat a rezultatelor activităŃii de cercetare 
ştiinŃifică (anexa nr.5).  

Anexele 2-5 sînt părŃi integrante ale prezentului Acord.  
24. În baza volumului mijloacelor bugetare alocate, prevăzute de prezentul Acord, 

Consiliul Suprem pentru ŞtiinŃă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei 
elaborează Planul de admitere şi finanŃare a învăŃămîntului prin studii liceale şi universitare, 
coordonat cu Ministerul EducaŃiei şi Tineretului, postuniversitare, precum şi de formare continuă 
(tabelele nr.6-7 din anexa nr.1 la prezentul Acord).  

  
Capitolul VI   

DISPOZIłII FINALE   
25. Coordonarea activităŃii de implementare, monitorizare a executării, modificare şi 

completare a prezentului Acord se va efectua de către Grupul de lucru comun al PărŃilor.  
26. Grupul de lucru va propune PărŃilor modificări şi completări la prezentul Acord, 

perfectate în modul stabilit, pentru includerea în Protocolul anual cu privire la precizarea 
cuantumului mijloacelor financiare, alocate din bugetul de stat pentru finanŃarea sferei ştiinŃei şi 
inovării (anexa nr.1), inclusiv în tabelele nr.1-9 din anexa nr.1, parte integrantă a prezentului 
Acord.  

27. Modificările şi completările la prezentul Acord, inclusiv la anexe, pot fi operate la 
propunerea Grupului de lucru, cel mult o dată în trimestru.  

28. După coordonarea, semnarea, aprobarea de către PărŃi şi publicarea în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, prezentul Acord va intra în vigoare în conformitate cu procedurile 
stabilite de legislaŃie.  

  
PENTRU GUVERN 

PRIM-MINISTRU Zinaida GRECEANÎI 

 
PENTRU ACADEMIA DE ŞTIIN łE A MOLDOVEI 

 

PREŞEDINTE, ACADEMICIAN Gheorghe DUCA 

  
  Anexa nr.1  

la Acordul de parteneriat între Guvern  
şi Academia de ŞtiinŃe a Moldovei  

pentru anii 2009-2012  
   

PROTOCOLUL ANUAL  
cu privire la precizarea cuantumului mijloacelor financiare  
alocate din bugetul de stat pentru finanŃarea sferei ştiin Ńei  

şi inovării în anul 2010  
  
Guvernul şi Academia de ŞtiinŃe a Moldovei, numite în continuare PărŃi, în conformitate 

cu punctul 17 al Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de ŞtiinŃe a Moldovei pentru 
anii 2009-2012, au încheiat prezentul Protocol anual cu privire la precizarea cuantumului 



mijloacelor financiare pentru finanŃarea sferei ştiinŃei şi inovării în anul 2010, în conformitate cu 
Legea bugetului de stat, parte integrantă a Acordului.  

PărŃile confirmă alocarea cuantumului de 0,53% din produsul intern brut, sau 341,7 mil.lei 
pentru finanŃarea sferei ştiinŃei şi inovării în anul 2010, în conformitate cu Legea bugetului de 
stat pe anul 2010 (tabelele nr.1 şi nr.2 la prezenta anexă), inclusiv repartizarea veniturilor 
mijloacelor speciale (tabelul nr.3 la prezenta anexă) şi alocaŃiilor pentru programele de stat şi de 
transfer tehnologic (tabelele nr.4 şi nr.5 la prezenta anexă), precum şi normativele de alimentare 
a elevilor dotaŃi din Liceul Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei pentru anul de studii 2010-2011 
(tabelul nr.10). 

   
Tabelul nr.1 

   
REPARTIZAREA  

alocaŃiilor pe activit ăŃi pentru sfera ştiin Ńei şi inovării 
conform Legii bugetului de stat pe anul 2010    

(mii lei) 

Nr. 
d/o 

Denumirea indicatorului Total Cercetări  
funda- 
mentale 
(7.01) 

Cercetări  
aplicate  
(7.02) 

Pregă- 
tirea  

cadrelor  
(7.03) 

Institu Ńii  
şi acŃiuni  
pentru  

cercetare  
(7.04) 

Organe  
adminis- 
trative  
(7.10) 

ÎnvăŃă- 
mînt  
(6.03,  
6.04) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. FinanŃarea instituŃională bugetară 240396,8 73501,6 126149,6 13344,6 21240,7 6160,3  

FinanŃarea programelor de stat, transfer 
tehnologic, proiectelor independente, 
proiectelor internaŃionale, fondului de 
rezervă 

43697,0 7247,0 36450,0     

Programe de stat 9160,0 1130,0 8030,0     

Proiecte de inovare şi transfer tehnologic, 
selectate pe bază de concurs 

14000,0  14000,0     

Proiecte individuale, selectate pe bază de 
concurs 

5200,0 1990,0 3210,0     

Proiecte internaŃionale 8337,0 4127,0 4210     

Institutul Unificat de Cercetări Nucleare, 
Dubna – cota de membru 

500,0  500,0     

Proiecte pentru procurarea utilajului ştiinŃific 5000,0  5000,0     

2. 

Fondul de Rezervă pentru Cercetări ŞtiinŃifice 
(C.S.Ş.D.T.) 

1500,0  1500,0     

3. Consiliul NaŃional pentru Acreditare şi 
Atestare 

2352,6     2352,6  

4. Total alocaŃii bugetare 286446,4 80748,6 162599,6 13344,6 21240,7 8512,9  

Veniturile mijloacelor speciale 27267,3 6787,4 12131,9 3741,1 320,7 4286,2  5. 
dintre care Consiliul NaŃional pentru 
Acreditare şi Atestare 

267,2     267,2  

6. Total cercetare-inovare fără investiŃii 
capitale 

313713,7 87536,0 174731,5 17085,7 21561,4 12799,1  

7. InvestiŃii capitale 28000,0    28000,0   

8. Total cercetare-inovare cu investiŃii capitale 341713,7 87536,0 174731,5 17085,7 49561,4 12799,1  

9. Liceul Academiei de Ştiin Ńe a Moldovei 6838,0      6838,0 

Universitatea Academiei de Ştiin Ńe a 
Moldovei 

7162,0      7162,0 10. 

inclusiv mijloacele speciale 278,2      278,2 

11. Total precizat pe anul 2010 355991,9 87536,0 174731,5 17085,7 49561,4 12799,1 14278,2 

   
   



Tabelul nr.2 
   

REPARTIZAREA  
bugetului pentru sfera ştiin Ńei şi inovării fundamentat 

pe programe şi performanŃă 
  (mii lei) 

Codul Sursele de finanŃare 

autori-  
tăŃii 

progra- 
mului 

sub- 
progra- 
mului 

Programul/subprogramul Costul,  
total componentul 

de bază 
mijloacele  
speciale 

1 2 3 4 5 6 7 

157   Academia de Ştiin Ńe a Moldovei, total 353372,1 326093,8 27278,3 
 16 00 Cercetări ştiin Ńifice 339093,9 312093,8 27000,1 
 16 01 Elaborarea politicii şi managementul în domeniul ştiinŃei şi 

inovării  
10179,3 6160,3 4019,0 

 16 03 Pregătirea cadrelor ştiinŃifice 17085,7 13344,6 3741,1 

 16 10 Servicii de suport pentru sfera ştiinŃei şi inovării  60014,7 59694,0 320,7 

 16 12 Enciclopedia Moldovei 5970,0 5970,0  

 16 13 Cercetări ştiinŃifice fundamentale şi aplicate 245844,2 226924,9 18919,3 

 88 00 ÎnvăŃămîntul public şi servicii de educaŃie 14278,2 14000,0 278,2 

 88 03 ÎnvăŃămîntul secundar 6840,4 6838,0 2,4 

 88 05 ÎnvăŃămîntul superior 7437,8 7162,0 275,8 

   
   

Tabelul nr.3 
   

REPARTIZAREA  
veniturilor mijloacelor speciale   

(mii lei) 

Tipurile de cercetare Total Academia 
de Ştiin Ńe 

a Moldovei 

Consiliul 
NaŃional 
pentru 

Acreditare 
şi Atestare 

Cercetări ştiinŃifice fundamentale (7.01) 6787,4 6787,4  

Cercetări ştiinŃifice aplicate (7.02) 12131,9 12131,9  

Pregătirea cadrelor (7.03) 3741,1 3741,1  

InstituŃii şi acŃiuni pentru ştiinŃă şi inovare neatribuite la alte grupuri (7.04) 320,7 320,7  

Organele administrative (7.10) 4286,2 4019,0 267,2 

Total  27267,3 27000,1 267,2 
ÎnvăŃămînt 278,2 278,2  

Total general 27545,5 27278,3 267,2 

   
   

Tabelul nr.4 
   

REPARTIZAREA  
alocaŃiilor prev ăzute în bugetul de stat pentru programele de stat   

(mii lei) 

Programul de stat, direcŃia strategică FinanŃarea 
pe anul 2010 

Programul de stat (direcŃia strategică) “Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului 
cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene”: 

300,0 

Programul “Dinastia Cantemir: polifonismul preocupărilor ştiinŃifico-artistice” 300,0 

Programul de stat (direcŃia strategică) “Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaŃionale pentru 3000,0 



dezvoltarea durabilă a economiei Ńării”  

Programul “Cercetări ştiinŃifice şi de management ale calităŃii apelor” 2000,0 

Programul “Cercetări fundamentale şi aplicative în matematică” 500,0 (500,0 F) 

Programul “Dezvoltarea competitivităŃii şi creşterea economică durabilă în contextul economiei bazate pe 
cunoaştere, globalizării şi integrării regionale şi europene” 

500,0 

  

Programul de stat (direcŃia strategică) “Biomedicina, farmaceutica, menŃinerea şi fortificarea sănătăŃii”  1500,0 
Programul “Elaborarea şi implementarea noilor preparate farmaceutice în baza utilizării materiei prime 
locale” 

800,0 (200,0 F) 

Programul “Hepatitele şi cirozele, profilactica şi metode avansate de tratament” 700,0 

  

Programul de stat (direcŃia strategică) “Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi” 1840,0 
Programul “Ingineria şi tehnologiile electronice în relansarea economiei” 538,0 

Programul “Nanotehnologii şi nanomateriale” 1302,0 (430,0 F) 

  

Programul de stat (direcŃia strategică) “Eficientizarea şi asigurarea complexului energetic şi securităŃii 
energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile” 

2520,0 

Programul “Valorificarea resurselor regenerabile în condiŃiile Republicii Moldova şi elaborarea Satelitului 
Moldovenesc” 

2520,0 

TOTAL  9160,0, inclusiv 
1130,0 pentru 
cercetări 
fundamentale 

   
   

Tabelul nr.5 
   

REPARTIZAREA  
alocaŃiilor pe programele de transfer tehnologic  

prevăzute în bugetul de stat pe anul 2010   
(mii lei) 

Programul, direcŃia strategică FinanŃare  
pe anul  
2010 

Programul (direcŃia strategică) “Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaŃionale pentru 
dezvoltarea durabilă a economiei Ńării” 

4301,0 

Programul (direcŃia strategică) “Biomedicina, farmaceutica, menŃinerea şi fortificarea sănătăŃii” 100,0 

Programul (direcŃia strategică) “Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară” 7093,0 

Programul (direcŃia strategică) “Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi” 2506,0 

TOTAL  14000,0 

   
   

Tabelul nr.6 
   

PLANUL  
de admitere la studii prin doctorat şi postdoctorat 

(cu finanŃare bugetară) pentru anul de studii 2010-2011 
  

Doctorat 

inclusiv:  

Nr. 
d/o 

Institu Ńia organizatoare şi 
subordonarea ei 
departamentală 

Cifrul  
specia- 
lit ăŃii 

Denumirea specialităŃii 

total 

cu 
frec- 
venŃa  
la zi 

cu 
frec- 
venŃa  
redusă 

Din nr.  
total – 
docto- 
rat cu  
desti- 
naŃie  
speci- 

ală 

Post- 
docto- 

rat 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Academia de Ştiin Ńe a Moldovei 62 43 19 1 14 

1. Institutul de Matematică şi 
Informatică 

01.05.01 Bazele teoretice ale informaticii, 
programarea calculatoarelor 

1 0 1 0 0 

2. Institutul de Economie, 
FinanŃe şi Statistică 

08.00.05 Economie şi management (în ramură) 2 0 2 0 0 

01.04.02 Fizică teoretică şi matematică 1 1 0 0 0 

01.04.10 Fizica şi ingineria semiconductorilor 1 1 0 0 0 

01.04.18 Cristalografie şi cristalofizică 1 1 0 0 0 

3. Institutul de Fizică Aplicată 

02.00.05 Electrochimie 1 1 0 0 0 

05.14.02 Centrale electrice (partea energetică), 
reŃele electrice, sisteme electroenergetice 
şi dirijarea lor 

1 0 1 0 0 4. Institutul de Energetică 

05.14.08 Surse noi şi regenerabile de energie 1 0 1 0 0 

01.04.07 Fizica stării condensate 1 1 0 0 0 5. Institutul de Inginerie 
Electronică şi Tehnologii 
Industriale 

05.27.01 Electronica corpului solid, 
microelectronică, nanoelectronică 

1 0 1 0 0 

04.00.01 Geologie generală şi regională 1 1 0 0 0 

04.00.06 Hidrogeologie 1 1 0 0 0 

6. Institutul de Geologie şi 
Seismologie 

04.00.12 Geofizică; seismologie; metode geofizice 
de prospectare şi explorare a zăcămintelor 
subterane 

1 1 0 0 0 

02.00.01 Chimie anorganică 1 1 0 0 0 

02.00.03 Chimie organică 1 1 0 0 1 

02.00.04 Chimie fizică 1 1 0 0 0 

02.00.10 Chimie bioorganică; chimia compuşilor 
naturali şi fiziologic activi 

1 1 0 0 1 

7. Institutul de Chimie 

11.00.11 ProtecŃia mediului ambiant şi folosirea 
raŃională a resurselor naturale 

1 1 0 0 0 

02.00.10 Chimie bioorganică; chimia compuşilor 
naturali şi fiziologic activi 

1 1 0 0 0 

03.00.04 Biochimie 1 1 0 0 1 

03.00.12 Fiziologia vegetală 2 2 0 0 1 

03.00.15 Genetică 2 1 1 0 1 

06.01.04 Agrochimie 1 1 0 0 0 

8. Institutul de Genetică şi 
Fiziologie a Plantelor 

06.01.05 Ameliorarea şi producerea seminŃelor 1 0 1 0 0 

9. Institutul de ProtecŃie a 
Plantelor şi Agricultură 
Ecologică 

06.01.11 ProtecŃia plantelor 2 0 2 0 0 

10. Institutul de Fiziologie şi 
Sanocreatologie 

03.00.13 Fiziologia omului şi animalelor 1 1 0 0 1 

03.00.08 Zoologie 1 1 0 0 1 

03.00.09 Entomologie 1 1 0 0 0 

03.00.16 Ecologie 1 1 0 0 0 

03.00.18 Hidrobiologie, ihtiologie 1 1 0 0 0 

11. Institutul de Zoologie 

03.00.19 Parazitologie, helmintologie 0 0 0 0 1 

03.00.07 Microbiologie 1 1 0 0 0 12. Institutul de Microbiologie 
şi Biotehnologie 03.00.23 Biotehnologie 1 1 0 0 0 

03.00.16 Ecologie 1 1 0 0 0 13. Institutul de Ecologie şi 
Geografie 11.00.11 ProtecŃia mediului ambiant şi folosirea 

raŃională a resurselor naturale 
1 0 1 p/u Un. 

Agrară 
0 

14. Grădina Botanică (Institut) 03.00.05 Botanică 1 1 0 0 1 

15. Institutul Patrimoniului 07.00.06 Arheologie 1 1 0 0 0 



07.00.07 Etnologie, antropologie culturală şi 
istorică 

1 1 0 0 0 

10.01.06 Literatura universală şi comparată 1 1 0 0 0 

17.00.01 Arte audiovizuale (cu specificarea: artă 
teatrală; artă muzicală; artă 
cinematografică, televiziune şi alte genuri 
de artă audiovizuală) 

1 0 1 0 0 

17.00.04 Arte vizuale (cu specificarea: artă 
plastică, decorativă, aplicată) 

1 1 0 0 0 

Cultural 

18.00.01 Teoria şi istoria arhitecturii 1 1 0 0 0 

10.01.01 Literatura română 1 0 1 0 0 

10.01.08 Teoria literaturii 1 0 1 0 1 

10.01.09 Folcloristică 1 0 1 0 0 

16. Institutul de Filologie 

10.02.01 Limba română 1 0 1 0 0 

22.00.03 Sociologie economică şi demografie 1 1 0 0 0 

22.00.04 Structură socială; instituŃii şi procese 
sociale 

1 0 1 0 1 

17. Institutul Integrare 
Europeană şi ŞtiinŃe Politice 

23.00.01 Teoria, metodologia şi istoria politologiei; 
instituŃii şi procese politice 

1 0 1 0 1 

07.00.01 Istoria Moldovei (pe perioade) 1 1 0 0 1 

07.00.02 Istoria românilor (pe perioade) 1 1 0 0 1 

09.00.03 Istoria filozofiei 1 1 0 0 0 

09.00.13 Filozofie socială, antropologie filozofică, 
filozofia culturii 

1 1 0 0 0 

12.00.01 Teoria generală a dreptului; istoria 
statului şi dreptului; istoria doctrinelor 
politice şi de drept 

1 1 0 0 0 

12.00.02 Drept public (cu specificarea: 
constituŃional, administrativ, poliŃienesc, 
militar, financiar, vamal, informaŃional, 
ecologic); organizarea şi funcŃionarea 
instituŃiilor de drept 

1 1 0 0 0 

12.00.03 Drept privat (cu specificarea: civil, 
familial, procesual civil, notarial, al 
afacerilor, informaŃional, internaŃional 
privat, dreptul muncii; dreptul protecŃiei 
sociale) 

1 1 0 0 0 

12.00.08 Drept penal (cu specificarea: drept penal, 
criminologie, drept procesual penal, 
criminalistică, expertiză judiciară, drept 
execuŃional, teoria activităŃii investigativ-
operative) 

1 0 1 0 0 

12.00.10 Drept internaŃional public 1 1 0 0 0 

18. Institutul de Istorie, Stat şi 
Drept 

23.00.04 Teoria şi istoria relaŃiilor internaŃionale şi 
dezvoltării globale 

1 1 0 0 0 

II. Ministerul Educa Ńiei 107 52 55 2  

01.01.09 Cibernetică matematică şi cercetări 
operaŃionale 

1 1 0 0 0 

01.04.02 Fizică teoretică şi matematică 1 1 0 0 0 

01.04.10 Fizica şi ingineria semiconductorilor 1 1 0 0 0 

01.05.01 Bazele teoretice ale informaticii; 
programarea calculatoarelor 

1 0 1 0 1 

02.00.01 Chimie anorganică 1 1 0 0 0 

02.00.02 Chimie analitică 1 1 0 0 0 

1. Universitatea de Stat din 
Moldova 

02.00.03 Chimie organică 1 1 0 0 0 



02.00.20 Chimie ecologică 1 1 0 0 0 

03.00.04 Biochimie 1 1 0 0 0 

03.00.05 Botanică 1 1 0 0 0 

03.00.13 Fiziologia omului şi animalelor 1 1 0 0 0 

03.00.16 Ecologie 1 0 1 0 0 

03.00.23 Biotehnologie 1 1 0 0 0 

03.00.27 Pedologie 1 1 0 0 0 

07.00.02 Istoria românilor (pe perioade) 1 1 0 0 0 

07.00.06 Arheologie 1 1 0 0 1 

08.00.01 Economie politică; doctrine economice 1 0 1 0 0 

08.00.05 Economie şi management (în ramură) 1 0 1 0 1 

08.00.10 FinanŃe; monedă; credit 1 0 1 p\u Un. 
BălŃi 

0 

08.00.14 Economie mondială; relaŃii economice 
internaŃionale 

1 1 0 0 0 

09.00.01 Ontologie şi gnoseologie 1 1 0 0 0 

09.00.08 Filozofia şi metodologia ştiinŃei 1 0 1 0 0 

10.01.01 Literatura română 1 0 1 0 0 

10.01.06 Literatura universală şi comparată 1 0 1 0 0 

10.01.10 Jurnalism şi ştiinŃe ale comunicării 1 0 1 0 0 

10.02.01 Limba română 1 0 1 0 0 

10.02.04 Limbi germanice (limba engleză) 1 0 1 p/u Un. 
BălŃi 

0 

10.02.05 Limbi romanice (limba franceză) 1 1 0 0 0 

10.02.05 Limbi romanice (limba spaniolă, limba 
italiană) 

1 0 1 0 0 

10.02.19 Lingvistica generală (cu specificarea: 
sociologică, psihologică, contrastiv-
tipologică, structurală, matematică, 
computaŃională) 

1 0 1 0 0 

12.00.01 Teoria generală a dreptului; istoria 
statului şi dreptului; istoria doctrinelor 
politice şi de drept 

1 0 1 0 0 

12.00.02 Drept public (cu specificarea: 
constituŃional, administrativ, poliŃienesc, 
militar, financiar, vamal, informaŃional, 
ecologic); organizarea şi funcŃionarea 
instituŃiilor de drept 

1 0 1 0 0 

12.00.03 Drept privat (cu specificarea: civil, 
familial, procesual civil, notarial, al 
afacerilor, informaŃional, internaŃional 
privat, dreptul muncii; dreptul protecŃiei 
sociale) 

1 0 1 0 1 

12.00.08 Drept penal (cu specificarea: drept penal; 
criminologie; drept procesual penal; 
criminalistică; expertiză judiciară; drept 
execuŃional; teoria activităŃii investigativ-
operative) 

1 1 0 0 0 

12.00.10 Drept internaŃional public 1 0 1 0 0 

13.00.01 Pedagogie generală 1 1 0 0 1 

19.00.01 Psihologie generală 1 0 1 0 0 

22.00.01 Teoria, metodologia şi istoria sociologiei 1 1 0 0 0 

22.00.04 Structură socială; instituŃii şi procese 
sociale 

1 0 1 0 0 



23.00.01 Teoria, metodologia şi istoria politologiei; 
instituŃii şi procese politice 

1 0 1 0 0 

23.00.04 Teoria şi istoria relaŃiilor internaŃionale şi 
dezvoltării globale 

0 0 0 0 1 

01.05.05 Sisteme informaŃionale 1 0 1 0 0 

08.00.01 Economie politică; doctrine economice 1 0 1 0 0 

08.00.05 Economie şi management (în ramură) 2 1 1 0 0 

08.00.06 Marketing; logistică 1 1 0 0 0 

08.00.10 FinanŃe, monedă, credit 2 1 1 0 1 

08.00.11 Statistică economică 2 1 1 0 0 

08.00.12 Contabilitate, audit, analiză economică 2 1 1 0 0 

08.00.13 Metode economico-matematice 1 0 1 0 0 

08.00.14 Economie mondială; relaŃii economice 
internaŃionale 

1 0 1 0 0 

2. Academia de Studii 
Economice din Moldova 

11.00.02 Geografie economică, socială şi politică 1 1 0 0 0 

02.00.04 Chimie fizică 1 0 1 0 0 

05.03.01 Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică 
şi fizico-tehnică 

1 1 0 0 0 

10.01.01 Literatura română 1 0 1 0 0 

10.02.01 Limba română 1 0 1 0 0 

3. Universitatea de Stat “Alecu 
Russo” din BălŃi 

10.02.05 Limbi romanice (limba franceză) 1 0 1 0 0 

07.00.02 Istoria românilor (pe perioade) 1 0 1 0 1 

13.00.01 Pedagogie generală 1 0 1 0 0 

13.00.02 Teoria şi metodologia instruirii (pe 
discipline) 

1 0 1 0 0 

13.00.03 Pedagogie specială 1 0 1 0 0 

4. Universitatea Pedagogică de 
Stat “Ion Creangă” 

19.00.07 Psihologie pedagogică, psihologia 
dezvoltării, psihologia personalităŃii 

2 1 1 0 1 

11.00.11 ProtecŃia mediului ambiant şi folosirea 
raŃională a resurselor naturale 

1 1 0 0 0 

13.00.01 Pedagogie generală 2 1 1 0 0 

5. Universitatea de Stat din 
Tiraspol 

13.00.02 Teoria şi metodologia instruirii (pe 
discipline) 

2 1 1 0 0 

6. Universitatea de Stat de 
EducaŃie Fizică şi Sport 

13.00.04 Teoria şi metodologia educaŃiei fizice, 
antrenamentului sportiv şi a culturii fizice 
de recuperare 

1 1 0 0 0 

01.04.02 Fizica teoretică şi matematică 1 1 0 0 0 

01.04.10 Fizica şi ingineria semiconductorilor 2 1 1 0 0 

01.05.04 Modelare matematică, metode 
matematice, produse program 

2 1 1 0 0 

01.05.05 Sisteme informaŃionale 1 1 0 0 0 

04.00.07 Geologie inginerească 1 0 1 0 0 

05.02.02 Teoria mecanismelor şi organe de maşini 2 2 0 0 0 

05.02.04 Tribologie 1 0 1 0 0 

05.03.01 Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică 
şi fizico-tehnică (pe ramuri) 

1 0 1 0 0 

05.13.05 Elemente şi dispozitive ale tehnicii de 
calcul şi ale sistemelor de comandă 

1 0 1 0 0 

05.13.13 Calculatoare, sisteme de calcul şi reŃele 
informaŃionale 

2 1 1 0 0 

05.18.01 Tehnologia produselor alimentare (cu 
specificarea produselor şi procedeelor) 

2 2 0 0 0 

7. Universitatea Tehnică a 
Moldovei 

05.18.07 Tehnologia băuturilor alcoolice şi 1 1 0 0 0 



nealcoolice 

05.18.12 Procese şi aparate în industria alimentară 1 1 0 0 0 

05.22.08 Exploatarea şi studiul căilor de transport 
(pe ramuri: rutier, feroviar, aerian, 
acvatic, tehnologic) 

1 1 0 0 0 

05.23.03 Termoficarea, ventilarea, condiŃionarea 
aerului, gazificarea şi iluminarea 

2 1 1 0 0 

05.23.05 Materiale şi articole de construcŃii 2 0 2 0 0 

05.24.00 Geodezie 2 0 2 0 0 

05.27.01 Electronica corpului solid, 
microelectronică, nanoelectronică 

1 1 0 0 0 

08.00.01 Economie politică; doctrine economice 2 1 1 0 0 

08.00.05 Economie şi management (în ramură) 3 2 1 0 0 

08.00.10 FinanŃe; monedă; credit 2 1 1 0 0 

13.00.01 Pedagogie generală 2 1 1 0 0 8. Institutul de ŞtiinŃe ale 
EducaŃiei 19.00.05 Psihologie socială 1 1 0 0 0 

III. Ministerul S ănătăŃii  47 26 21 0 7 

03.00.07 Microbiologie 1 0 1 0 0 

03.00.11 Histologie şi embriologie 1 0 1 0 0 

09.00.08 Filozofia şi metodologia ştiinŃei (pe 
domenii) 

1 1 0 0 0 

14.00.02 Anatomia omului 1 1 0 0 0 

14.00.03 Endocrinologie 0 0 0 0 1 

14.00.05 Boli interne (cu specificare: 
pulmunologie, gastroenterologie, 
hepatologie, nefrologie, diagnostic 
funcŃional şi endoscopie) 

2 1 1 0 0 

14.00.06 Cardiologie şi reumatologie 1 1 0 0 0 

14.00.09 Pediatrie 1 1 0 0 0 

14.00.10 Boli infecŃioase 1 1 0 0 0 

14.00.11 Dermatologie şi venerologie 1 0 1 0 0 

14.00.13 Neurologie 2 1 1 0 0 

14.00.14 Oncologie şi radioterapie 1 0 1 0 0 

14.00.16 Fiziologie normală şi patologică 2 1 1 0 0 

14.00.18 Psihiatrie şi narcologie 1 1 0 0 0 

14.00.21 Stomatologie 3 2 1 0 1 

14.00.22 Ortopedie şi traumatologie 2 1 1 0 0 

14.00.25 Farmacologie, farmacologie clinică 2 1 1 0 0 

14.00.26 Ftiziopneumologie 1 1 0 0 0 

14.00.27 Chirurgie 3 1 2 0 0 

14.00.28 Neurochirurgie 2 1 1 0 0 

14.00.29 Hematologie şi transfuziologie 1 0 1 0 0 

14.00.33 Medicină socială şi management 1 0 1 0 0 

14.00.40 Urologie 2 1 1 0 0 

1. Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie 
“Nicolae TestemiŃanu” 

15.00.01 Farmacie 1 0 1 0 1 

14.00.01 Obstetrică şi ginecologie 1 1 0 0 0 2. Institutul de Cercetări 
ŞtiinŃifice în domeniul 
Ocrotirii Mamei şi 
Copilului 

14.00.09 Pediatrie 2 1 1 0 1 

14.00.06 Cardiologie şi reumatologie 2 1 1 0 1 3. Institutul de Cardiologie 

14.00.44 Chirurgie cardiovasculară 1 1 0 0 0 

4. Institutul de 14.00.26 Ftiziopneumologie 1 1 0 0 0 



Ftiziopneumologie “Chiril 
Draganiuc” 

14.00.14 Oncologie şi radioterapie 2 1 1 0 0 5. Institutul Oncologic 

14.00.29 Hematologie şi transfuziologie 0 0 0 0 1 

14.00.07 Igienă 1 0 1 0 0 6. Centrul NaŃional ŞtiinŃifico-
Practic de Medicină 
Preventivă 

14.00.30 Epidemiologie 1 1 0 0 0 

14.00.13 Neurologie 1 1 0 0 1 7. Institutul de Neurologie şi 
Neurochirurgie 14.00.28 Neurochirurgie 1 1 0 0 0 

IV. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare  37 17 20 0 2 

03.00.13 Fiziologia omului şi animalelor 1 0 1 0 0 

03.00.15 Genetică 1 1 0 0 0 

05.20.01 Mecanizarea agriculturii 2 1 1 0 0 

05.20.02 Electrificarea şi automatizarea agriculturii 1 0 1 0 0 

05.20.03 Exploatarea şi menŃinerea tehnicii 
agricole şi celei din industria 
prelucrătoare 

1 0 1 0 0 

06.01.01 Agrotehnică 1 0 1 0 0 

06.01.06 Legumicultură 1 1 0 0 0 

06.01.07 Pomicultură 2 1 1 0 0 

06.01.08 Viticultură 1 1 0 0 0 

06.02.02 AlimentaŃia animalelor şi tehnologia 
furajelor 

1 1 0 0 0 

06.02.04 Tehnologia creşterii animalelor şi 
obŃinerii produselor animaliere 

1 0 1 0 0 

08.00.05 Economie şi management (în ramură) 1 0 1 0 0 

08.00.12 Contabilitate; audit; analiză economică 1 0 1 0 0 

16.00.01 Terapie veterinară 1 1 0 0 0 

16.00.02 Morfologia, morfopatologia şi oncologia 
animalelor 

2 1 1 0 0 

1. Universitatea Agrară de Stat 
din Moldova 

16.00.03 Microbiologie, virusologie, epizootologie, 
micologie şi imunologie veterinară 

1 0 1 0 0 

03.00.27 Pedologie 1 1 0 0 0 

06.01.03 Agropedologie 1 1 0 0 0 

2. Institutul de Pedologie, 
Agrochimie şi ProtecŃie a 
Solului “Nicolae Dimo” 

06.01.04 Agrochimie 1 1 0 0 0 

06.02.01 Ameliorarea şi biotehnologia reproducerii 
animalelor 

1 1 0 0 0 

06.02.02 Ameliorarea animalelor şi tehnologia 
furajelor 

1 0 1 0 0 

3. Institutul ŞtiinŃifico-Practic 
de Biotehnologii în 
Zootehnie şi Medicină 
Veterinară 

06.02.04 Tehnologia creşterii animalelor şi 
obŃinerii produselor animaliere 

1 1 0 0 0 

05.18.01 Tehnologia produselor alimentare (cu 
specificarea produselor şi procedeelor) 

1 0 1 0 0 

05.18.03 Tehnologia păstrării şi prelucrării 
produselor vegetale 

1 0 1 0 0 

05.18.07 Tehnologia băuturilor alcoolice şi 
nealcoolice 

2 1 1 0 1 

06.01.05 Ameliorarea şi producerea seminŃelor 2 1 1 0 0 

06.01.07 Pomicultură 1 0 1 0 0 

06.01.08 Viticultură 2 1 1 0 0 

4 Institutul ŞtiinŃifico-Practic 
de Horticultură şi 
Tehnologii Alimentare 

06.01.11 ProtecŃia plantelor 1 0 1 0 0 

5. Institutul de Tehnică 
Agricolă “Mecagro” 

05.20.01 Mecanizarea agriculturii 2 1 1 0 1 



V. Ministerul Culturii   1 1 0 1 

  Academia de Muzică, 
Teatru şi Arte Plastice 

17.00.01 Arte audiovizuale (cu specificarea: artă 
teatrală, artă muzicală) 

2 1 1 0 1 

VI. Ministerul Afacerilor Interne  2 0 2 0 0 

12.00.02 Drept public (cu specificarea: 
constituŃional, administrativ, poliŃienesc, 
militar, financiar, vamal, informaŃional, 
ecologic); organizarea şi funcŃionarea 
instituŃiilor de drept 

1 0 1 0 0  Academia “Ştefan cel 
Mare” 

12.00.08 Drept penal (cu specificarea: drept penal; 
criminologie; drept procesual penal; 
criminalistică; expertiză judiciară; drept 
execuŃional; teoria activităŃii investigativ-
operative) 

1 0 1 0 0 

VII. Academia de Administrare Publică pe lîngă 
Preşedintele Republicii Moldova 

4 2 2 0 0 

25.00.01 Teoria, metodologia şi istoria 
administraŃiei publice 

2 1 1 0 0   

25.00.02 Organizarea şi dirijarea în instituŃiile 
administraŃiei publice; servicii publice 

2 1 1 0 0 

 TOTAL:    261 141 120 3 33 

   
  

Tabelul nr.7 
   

PLANUL  
de admitere la studii prin doctorat şi postdoctorat  

prin contract pentru anul de studii 2010-2011 
  

Doctorat 

inclusiv:  

Nr. 
d/o 

Institu Ńia organizatoare şi 
subordonarea ei 
departamentală 

Cifrul  
specia- 
lit ăŃii 

Denumirea specialităŃii 

total 

cu 
frec- 
venŃa 
la zi 

cu 
frec- 
venŃa  
redusă 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Academia de Ştiin Ńe a Moldovei 23 11 12 

1. Institutul de Microbiologie şi 
Biotehnologie 

03.00.07 Microbiologie 1 1 0 

22.00.04 Structură socială; instituŃii şi procese sociale 2 1 1 2. Institutul Integrare Europeană 
şi ŞtiinŃe Politice 23.00.01 Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituŃii şi 

procese politice 
2 1 1 

07.00.02 Istoria românilor (pe perioade) 2 1 1 

09.00.03 Istoria filozofiei 1 0 1 

09.00.13 Filozofie socială, antropologie filozofică, filozofia 
culturii 

1 0 1 

12.00.02 Drept public (cu specificarea: constituŃional, 
administrativ, poliŃienesc, militar, financiar, vamal, 
informaŃional, ecologic); organizarea şi funcŃionarea 
instituŃiilor de drept 

4 2 2 

12.00.03 Drept privat (cu specificarea: civil, familial, procesual 
civil, notarial, al afacerilor, informaŃional, internaŃional 
privat, dreptul muncii; dreptul protecŃiei sociale) 

4 2 2 

3. Institutul de Istorie, Stat şi 
Drept 

12.00.08 Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; 
drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; 
drept execuŃional; teoria activităŃii investigativ-

2 1 1 



operative) 

12.00.10 Drept internaŃional public 2 1 1 

23.00.04 Teoria şi istoria relaŃiilor internaŃionale şi dezvoltării 
globale 

2 1 1 

II. Ministerul Educa Ńiei  164 40 124 
01.05.01 Bazele teoretice ale informaticii; programarea 

calculatoarelor 
1 0 1 

05.25.03 Bibliologie, biblioteconomie şi bibliografie 1 0 1 

07.00.02 Istoria românilor (pe perioade) 2 0 2 

07.00.03 Istoria universală (pe perioade) 4 0 4 

07.00.06 Arheologie 1 1 0 

08.00.01 Economie politică; doctrine economice 5 2 3 

08.00.05 Economie şi management (în ramură) 2 0 2 

08.00.10 FinanŃe; monedă; credit 4 0 4 

08.00.14 Economie mondială; relaŃii economice internaŃionale 4 2 2 

09.00.03 Istoria filozofiei 2 0 2 

09.00.08 Filozofia şi metodologia ştiinŃei 2 0 2 

10.01.10 Jurnalism şi ştiinŃe ale comunicării 4 2 2 

12.00.02 Drept public (cu specificarea: constituŃional, 
administrativ, poliŃienesc, militar, financiar, vamal, 
informaŃional, ecologic); organizarea şi funcŃionarea 
instituŃiilor de drept 

1 0 1 

12.00.03 Drept privat (cu specificarea: civil, familial, procesual 
civil, notarial, al afacerilor, informaŃional, internaŃional 
privat, dreptul muncii; dreptul protecŃiei sociale) 

6 1 5 

12.00.08 Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; 
drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; 
drept execuŃional; teoria activităŃii investigativ-
operative) 

7 2 5 

12.00.10 Drept internaŃional public 1 0 1 

13.00.01 Pedagogie generală 3 1 2 

19.00.01 Psihologie generală 2 0 2 

23.00.01 Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituŃii şi 
procese politice 

3 0 3 

1. Universitatea de Stat din 
Moldova 

23.00.04 Teoria şi istoria relaŃiilor internaŃionale şi dezvoltării 
globale 

4 1 3 

08.00.01 Economie politică; doctrine economice 5 2 3 

08.00.05 Economie şi management (în ramură) 6 3 3 

08.00.06 Marketing; logistică 2 1 1 

08.00.10 FinanŃe; monedă; credit 10 2 8 

08.00.11 Statistică economică 2 1 1 

08.00.12 Contabilitate; audit; analiză economică 5 3 2 

2. Academia de Studii Economice 
din Moldova 

08.00.14 Economie mondială; relaŃii economice internaŃionale 3 0 3 

07.00.02 Istoria românilor (pe perioade) 3 1 2 

13.00.02 Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline) 4 1 3 

3. Universitatea Pedagogică de 
Stat “Ion Creangă” 

19.00.10 Psihologie specială 2 1 1 

4. Universitatea de Stat din 
Tiraspol 

13.00.02 Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline) 2 1 1 

05.18.12 Procese şi aparate în industria alimentară 1 0 1 

08.00.01 Economie politică; doctrine economice 2 1 1 

08.00.05 Economie şi management (în ramură) 5 2 3 

5. Universitatea Tehnică a 
Moldovei 

08.00.10 FinanŃe; monedă; credit 1 0 1 



07.00.02 Istoria românilor (pe perioade) 4 0 4 

08.00.05 Economie şi management (în ramură) 4 0 4 

08.00.10 FinanŃe; monedă; credit 3 0 3 

08.00.14 Economie mondială; relaŃii economice internaŃionale 5 0 5 

10.02.04 Limbi germanice (limba engleză) 3 0 3 

10.02.05 Limbi romanice (limba franceză) 4 0 4 

12.00.01 Teoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi 
de drept 

3 0 3 

12.00.02 Drept public (cu specificarea: constituŃional, 
administrativ, poliŃienesc, militar, financiar, vamal, 
informaŃional, ecologic); organizarea şi funcŃionarea 
instituŃiilor de drept 

4 0 4 

6. Universitatea Liberă 
InternaŃională din Moldova 

12.00.08 Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; 
drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; 
drept execuŃional; teoria activităŃii investigativ-
operative) 

4 0 4 

13.00.01 Pedagogie generală 10 5 5 7. Institutul de ŞtiinŃe ale 
EducaŃiei 19.00.05 Psihologie socială 8 4 4 

III. Ministerul S ănătăŃii  10 1 9 

14.00.03 Endocrinologie 1 0 1 

14.00.05 Boli interne (cu specificare: pulmunologie, 
gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic 
funcŃional şi endoscopie) 

1 0 1 

14.00.07 Igienă 1 0 1 

14.00.33 Medicină socială şi management 2 0 2 

1. Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie “Nicolae 
TestemiŃanu” 

14.00.37 Anesteziologie şi reanimatologie 2 0 2 

2. Institutul de Cercetări 
ŞtiinŃifice în domeniul 
Ocrotirii Mamei şi Copilului 

14.00.01 Obstetrică şi ginecologie 1 0 1 

3. Institutul de Cardiologie 14.00.06 Cardiologie şi reumatologie 1 1 0 

4. Centrul NaŃional ŞtiinŃifico-
Practic de Medicină Preventivă 

14.00.30 Epidemiologie 1 0 1 

IV. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare  4 0 4 

 Universitatea Agrară de Stat 
din Moldova 

08.00.05 Economie şi management (în ramură) 4 0 4 

V. Ministerul Culturii  5 2 3 

  Academia de Muzică, Teatru şi 
Arte Plastice 

17.00.01 Arte audiovizuale (cu specificarea: artă teatrală, artă 
muzicală) 

5 2 3 

VI. Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova 6 2 4 

25.00.01 Teoria, metodologia şi istoria administraŃiei publice 3 1 2   

25.00.02 Organizarea şi dirijarea în instituŃiile administraŃiei 
publice; servicii publice 

3 1 2 

TOTAL:  210 56 154 

   
  

Tabelul nr.8 
   

LISTA  
granturilor acordate de organismele financiare internaŃionale, destinate finanŃării  

sferei ştiin Ńei şi inovării, scutite de impozite şi taxe în anii 2010-2012  
  

Beneficiarul Baza legală Componentele 
scutite 

AsociaŃia de Acordul de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi FundaŃia SUA de Integral 



Cercetare şi Dezvoltare Civilă (CRDF), semnat la 28 martie 2000, Legea 
nr.1222-XIV din 31 iulie 2000 
MRDA-024/ MSA830: Activitatea Administrativă şi Programatică a AsociaŃiei 
MRDA 

MRDA-09/PSA: Acordul pentru susŃinerea programelor 

MRDA-10: Suport pentru serviciile logistice şi administrative 

GAP – Programul de asistenŃă a granturilor 

Cercetare şi 
Dezvoltare din 
Moldova (MRDA)  

STEP – Programul pentru dezvoltarea antreprenoriatului în sectorul tehnico-ştiinŃific 

Acordul de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi FundaŃia SUA de 
Cercetare şi Dezvoltare Civilă (CRDF), semnat la 28 martie 2000, Legea 
nr.1222-XIV din 31 iulie 2000 
CGP – Programul cooperative de granturi 

GAP – Programul de asistenŃă a granturilor 

RESC – Programul pentru susŃinerea centrelor regionale experimentale 

FundaŃia SUA de 
Cercetare şi 
Dezvoltare Civilă 
(CRDF) 

STEP – Programul pentru dezvoltarea antreprenoriatului în sectorul tehnico-ştiinŃific:  
MOC2-9009-CS-09 – Proposal # 2153 
MOB2-9010-CS-09 – Proposal # 2154 
MOE1-9011-CS-09 – Proposal # 2155 
MOP1-9012-CS-09 – Proposal # 2156 

Integral 

Granturile acordate de Comisia Europeană (EC): 
Acordul de parteneriat şi cooperare dintre ComunităŃile Europene şi statele-
membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, 
semnat la 28 noiembrie 1994 
FP7 SEE-GRID-SCI nr.211338 “SEE-GRID eInfrastructure for regional eScience” 

FP7 IncoNet EECA nr.212226 “S&T International Cooperation Network for Eastern 
European and Central Asian Countries” 

FP7 BS-ERA.NET nr.226160 “Networking on Science and Technology in the Black 
Sea Region” 

FP7 SEERA-EI nr.228052 “South East European Research Area for eInfrastructures” 

FP7 FLEXSOLCELL nr.230861 “Development of Flexible single and tandem II-VI-
Based High Efficiency Thin Film Solar Cells” 

FP7 EXTEND nr.231137 “Extending ICT research co-operation between the 
European Union, Eastern Europe and the Southern Caucasus” 

FP7 TransNEW nr.234330 “Support for realising new Member and Associate States’ 
potentials in transport research” 

FP7 CHIRALIX nr.235018 “Heterometallic and mixed valence “Chirale magnetic 
bricks” in assembler of Single Molecule and Single Chain Magnets for nano-
dimension magnetic materials” 

FP7 IncoNet CA/SC nr.244417 “International Cooperation Network for Central 
Asian and South Caucasus Countries” 

FP7 PCAP nr.246902 “Photocatalytic Cluster Complexes for Artificial 
Photosynthesis Applications” 

FP7 TEMADEP nr.247659 “Template-Assisted Deposition of Functional Materials 
and Devices” 

FP7 EECAlink nr.223359 “Promotion and facilitation of international cooperation 
with Eastern European and Central Asian countries" 

FP6 NIS-NEST nr.028964 “Opening up the New and Emerging Science and 
Technology in NIS countries” 

FP6 SEE-GRID-2 nr.031775 “South-Eastern European GRID-enabled infrastructure 
Development 2” 

FP6 INT-ER-LINK nr.037116 “Promoting International Cooperation for 
Environmental Research Through Dissemination and Networking Activities” 

FP6 ERANIS nr.043564 “Strengthening co-operation between European Research 
Area and NIS” 

Academia de Ştiin Ńe a 
Moldovei 

FP6 IDEALIST7FP nr.045059 “Support for participants in ICT Priority by network 

Integral 



for IST under the transition to the 7th Framework Programme” 

TEMPUS nr.144950-1-2008-1-IT-TEMPUS-JPHES “Entrepreneurial University as a 
model for proper managerial interrelation among education, science and innovation 
development” 

Nr.13254 din 11.08.2008, Cooperare trasfrontalieră Phare CBC 2006 – Cooperare 
transfrontalieră pentru înfiinŃarea unui Centru zonal privind formarea de experŃi 
pentru studiul, păstrarea şi managementul resurselor genetice vegetale, în vederea 
utilizării eficiente a patrimoniului genetic şi conservării mediului ambiant 

TEMPUS nr.145035 “Western – Eastern teachers education network” 

TEMPUS nr.144920 “Modernisation et Development de cours Professionalises 
(MODEP)” 

TEMPUS nr.144976 “Professionnalisation des enseignements en travail social” 

TEMPUS-TACIS nr.IB_JEP-27086-2006 (MD) “Developing the ICT capable 
Schools in Moldova (DICISM)” 

Granturi acordate de Programul NATO Ştiin Ńă pentru Pace şi Securitate: 
Planul Individual de AcŃiuni al Parteneriatului Republica Moldova –NATO, 
Hotărîrea Guvernului nr.1506 din 29 decembrie 2006 
EAP.NIG 982517 “Silk Network Academies Alliance” 

NIG 982702 New RENAM-RoEduNet gateway based on CWDM technologies 
implementation 

EST.CLG 982852 “Mitigation of water stress in agricultural soils by bio-indicators” 

SfP-981186 “Clean-Up of Chemicals – Moldova” 

SfP-983287 “Landslide Susceptibility Assessment in the Central Part of the Republic 
of Moldova” 

Integral 

Granturi acordate de FundaŃia NaŃională Ştiin Ńifică din ElveŃia prin 
intermediul Programului de Cooperare Ştiin Ńifică între Europa de Est şi ElveŃia 
(SCOPES): 
IB7320-110720 “New priority disciplines and algorithms in queueing analysis” 

IZ73Z0_127925 “Magnetic coordination polymers of the nanosized clusters” 

IZ73Z0_127968 “Functional Nanowires” 

IZ73Z0_128019 “Coupled VCSEL arrays for gassensing and environmental control” 

IZ73Z0_128036 “Xenobiotic Input to the Prut River (XENOPRUT)" 

IZ73Z0_128042 “Markets for executives and nonexecutives in Western and Eastern 
Europe" 

IZ73Z0_128078 “Experimental and Theoretical Study of Magnetic Anisotropy in 
Linear Trimeric Single Molecule Magnets and Two-Dimensional Molecular 
Metamagnets: Prospects for Practical Applications” 

IZ73Z0_128158 “Connecting the scientific diaspora of the Republic of Moldova to 
the scientific and economic development of the home country”. 

IZ73Z0_128047 “Nanopatterned materials for the improvement of terahertz quantum 
cascade lasers andlaser-driven solid-state terahertz emitters” 

IZ73Z0_128037 “Fabrication and investigation of carbon nanotube based sensors 
and (bio)nanocomposite materials” 

IZ74Z0_128381 “Violence and repression as discourse and practice in South Eastern 
Europe: an historical and comparative perspective” 

Integral 

Granturile acordate de Centrul Ştiin Ńifico-Tehnologic din Ucraina (STCU), 
Legea nr.531-XV din 18 decembrie 2003 privind aderarea Republicii Moldova 
la Acordul de constituire a Centrului Ştiin Ńifico-Tehnologic din Ucraina 

Nr.4035 “Mijloace informaŃionale pentru asistarea procesului ultrasonografic” 

Nr.3745 “Modificări structurale post-tehnologie a semiconductorilor calcogenici 
vitroşi pentru aplicaŃii în dispozitive multifuncŃionale” 

Nr.4032 “Puterea şi eficienŃa calculului natural: P sisteme (cu membrane) de tip 
neuronal” 

Nr.4066 “Elaborarea unui aparat medical multifuncŃional şi a metodelor noi de 
electroterapie cu utilizare în diverse domenii ale medicinei” 

Integral 



Nr.4082 “Paradigma sinergetică a autoorganizării şi organizării sistemului de 
cercetare-dezvoltare-inovare în Republica Moldova în condiŃiile integrării europene” 

Nr.4073 “Crearea colecŃiei de soiuri de viŃă-de-vie autohtone libere de boli virotice 
cu rezistenŃă la factorii stresogeni ai mediului ambiant” 

Nr.4610 “Structuri ale dispozitivelor avansate emiŃătoare de lumină” 

Nr.4624 “Tehnologie computerizată de monitoring a stării operaŃionale şi a riscurilor 
accidentale în depozitele de chimicale fluide şi de petrol 

Nr.5050 “Efectele cuantice de interferenŃă şi termoelectricitatea în nanofire pe bază 
de semimetale” 

Nr.5052 “Elaborarea primului catalog electronic “Baza de date a algoflorei” pentru 
utilizare în biotehnologia obŃinerii biomasei comestibile şi substanŃelor biologic 
active” 

Nr.5060 “Elaborarea tehnologiei cavitaŃionale eficiente, ecologice pentru fabricarea 
masei de încleiere în industria textilă” 

Nr.5062 “TranziŃiile de spin induse de temperatură şi lumină în materialele pe baza 
moleculară: de la teorie la aplicaŃii” 

Nr.5063 “Implementarea metodelor fizico-chimice din biologie în agricultura 
organică” 

Nr.5064 “Elaborarea nanostructurilor filiforme multicomponente pentru aplicaŃii 
termoelectrice” 

Grant acordat de Fondul InternaŃional pentru UrgenŃe ale Copiilor al 
NaŃiunilor Unite (UNICEF), Hot ărîrea Guvernului nr.218 din 6 martie 1997  
Nr. 2p. din 02.04.2009 Evaluarea curriculumului şcolar în învăŃămîntul secundar 
general şi modernizarea standardelor pentru învăŃămîntul general 

Integral 

Grant acordat de FederaŃia InternaŃională de Obstetrică şi Ginecologie (FIGO)  
“În urma cifrelor: implementarea unei noi abordări de analiză a decesului perinatal” 

Integral 

Grant implementat de HIFAB Interna Ńional AB cu sprijinul financiar al 
AgenŃiei Suedeze pentru Dezvoltarea InternaŃională (SIDA) 
Nr.835 din 17.12.2008 “Cu privire la crearea Centrului Republican de Dezvoltare a 
ÎnvăŃămîntului Profesional” 

Integral 

Grant acordate de AgenŃia InternaŃională pentru Energie Atomică (AIEA) din 
24 septembrie 1997 semnată la Viena 

Nr.MOL8005 “Centrul de tehnologii ionizante din Moldova” 

Integral 

   
   

Tabelul nr.9 
   

LISTA  
organizaŃiilor din sfera ştiin Ńei şi inovării şi a instituŃiilor de învăŃămînt ale căror  

terenuri agricole vor fi folosite în anul 2010 în scopuri ştiin Ńifice şi instructive  
  

SuprafaŃa terenurilor, ha Denumirea instituŃiilor 

total inclusiv 
pentru 

cercetări  
ştiin Ńifice 
şi în scopuri  
instructive 

1 2 3 

Institutul Ştiin Ńifico-Practic de Horticultur ă şi Tehnologii Alimentare   

Întreprinderea de Stat “StaŃiunea Tehnologico-Experimentală “Codrul” 755,46 564,0 

Întreprinderea de Stat “StaŃiunea Tehnologico-Experimentală “Vierul” 739,44 550,0 

Filiala experimentală din satul Plopi, raionul Cantemir 141,28 141,28 

Filiala experimentală din satul Cairaclia, raionul Taraclia 50,0 50,0 

Total:  1686,18 1305,28 



Institutul Ştiin Ńifico-Practic de Fitotehnie   

Întreprinderea de Stat “StaŃiunea Tehnologico-Experimentală “Paşcani” 1573,0 450,0 

Întreprinderea de Stat “StaŃiunea Tehnologico-Experimentală “BălŃi” 
inclusiv în hotarele extravilanului localităŃilor: 

1933,92 971,21 

Corlăteni, raionul Rîşcani 809,31 426,31 

Sîngureni, raionul Rîşcani 554,67 277,3 

Dobrogea Veche, raionul Sîngerei 487,44 243,7 

Municipiul BălŃi 60,5 1,9 

TvardiŃa, raionul Taraclia 22,00 22,00 

Total:  3506,92 1421,21 

Institutul Ştiin Ńifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară   

Întreprinderea de Stat “StaŃiunea Tehnologico-Experimentală “Maximovca” 1323,0 1268,0 

Total:  1323,0 1268,0 
Institutul de Pedologie, Agrochimie şi ProtecŃie a Solului “Nicolae Dimo”, 

inclusiv în hotarele extravilanului localităŃilor: 
  

Lebedenco, raionul Cahul 550,0 550,0 

Grigorievca, raionul Căuşeni 22,0 22,0 

Ivancea, raionul Orhei 176,0 176,0 

Total:  748,0 748,0 

AgenŃia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic   

AgenŃia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, municipiul Chişinău 80,0 - 
AgenŃia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, satul Roşu, raionul Cahul 40,0 - 

Total:  120,0 - 

Întreprinderea de Stat “StaŃia de stat pentru încercarea maşinilor” , municipiul Chişinău 26,0 26,0 
Institutul de ProtecŃie a Plantelor şi Agricultur ă Ecologică, municipiul Chişinău 40,0 40,0 
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor, municipiul Chişinău 172,3 172,3 

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae TestemiŃanu”    

Centrul de cultivare a plantelor medicinale, satul Bardar, raionul Ialoveni 4,79 4,79 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 

inclusiv în hotarele extravilanului localităŃilor: 
  

Chetrosu, raionul Anenii Noi 1273,0 973,0 

Todireşti, raionul Anenii Noi 812,0 812,0 

Criuleni, oraşul Criuleni 435,0 435,0 

Slobozia-Duşca, raionul Criuleni 95,0 95,0 

OniŃcani, raionul Criuleni 52,0 52,0 

municipiul Chişinău 178,0 178,0 

Total:  2845,0 2545,0 

Institu Ńiile de cercetări ştiin Ńifice – total 10472,19 7530,58 
Comisia de stat pentru încercarea soiurilor de culturi agricole, 

inclusiv în hotarele extravilanului localităŃilor: 
  

Cobusca Nouă, raionul Anenii Noi 21,0 21,0 

Mereni, raionul Anenii Noi 5,0 5,0 

Sadova, raionul Călăraşi 6,0 6,0 

GrimăncăuŃi, raionul Briceni 50,0 50,0 

Crihana Veche, raionul Cahul 7,0 7,0 

Zîrneşti, raionul Cahul 174,0 174,0 

Nimereuca, raionul Soroca 56,0 56,0 

Grigorievca, raionul Căuşeni 106,0 106,0 

TvardiŃa, raionul Taraclia 60,0 60,0 

Visoca, raionul Soroca 173,0 173,0 

Băcioi, municipiul Chişinău 110,0 110,0 



Pelinia, raionul Drochia 54,0 54,0 

Svetlîi, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia 10,0 10,0 

Sculeni, raionul Ungheni 10,0 10,0 

Total:  842,0 842,0 

Colegiile   

Colegiul NaŃional de Viticultură şi Vinifica Ńie, satul Stăuceni, municipiul Chişinău 1435,0 363,0 

Colegiul Agricol din satul łaul, raionul Donduşeni 400,0 400,0 

Colegiul de Zootehnie din satul Brătuşeni, raionul EdineŃ 1600,0 1600,0 

Colegiul Agroindustrial din satul GrinăuŃi, raionul OcniŃa 134,0 134,0 

Colegiul Agroindustrial din oraşul Rîşcani 221,0 221,0 

Colegiul Tehnic Agricol din satul Svetlîi, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia 400,0 400,0 

Colegiul Tehnic Agricol din municipiul Soroca – total, 
inclusiv în hotarele extravilanului localităŃilor: 

100,0 100,0 

oraşul Soroca 21,0 21,0 

satul Zastînca, raionul Soroca 79,0 79,0 

Colegiul Agroindustrial din Ungheni 50,0 50,0 

Total:  4340,0 3268,0 

TOTAL GENERAL:  15654,19 11640,58 

   
  

Tabelul nr.10 
  

Normativele de alimentare 
a elevilor dotaŃi din Liceul Academiei de Ştiin Ńe a Moldovei 

pentru anul de studii 2010-2011  
  

Denumirea instituŃiei Normativele de alimentare 
(lei/zi) 

Liceul Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei 50 
  
[Anexa nr.1 în redacŃia Hot.Guv. nr.217 din 23.03.2010, în vigoare 30.03.2010]  
[Anexa nr.1 modificată prin Hot.Guv. nr.483 din 10.08.2009, în vigoare 21.08.2009]  
  
  
  

Anexa nr.2  
la Acordul de parteneriat între  
Guvern şi Academia de ŞtiinŃe  

a Moldovei pentru anii 2009-2012  
  

REGULAMENTUL  
privind finan Ńarea activităŃilor în sfera ştiin Ńei şi inovării  

  
I. DISPOZIłII GENERALE   

1. Regulamentul privind finanŃarea activităŃilor în sfera ştiinŃei şi inovării (în continuare – 
Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile Codului cu privire la ştiinŃă şi inovare 
al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004, Legii nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind 
sistemul bugetar şi procesul bugetar, şi stabileşte modul de repartizare a mijloacelor publice şi de 
finanŃare a organizaŃiilor acreditate din sfera ştiinŃei şi inovării şi a învăŃămîntului academic.  

2. NoŃiuni utilizate:  
autoritate contractantă – parte într-un contract de finanŃare care alocă mijloace pentru 

realizarea unui obiectiv, stabilind, în mod univoc, condiŃiile în care cealaltă parte va realiza 
contractul încheiat în acest scop;  



beneficiar – utilizator al rezultatelor activităŃii în sfera ştiinŃei şi inovării;  
cofinanŃare – finanŃare în comun a activităŃilor din sfera ştiinŃei şi inovării prin alocarea 

resurselor financiare de la bugetul de stat şi din contul agenŃilor economici şi al donatorilor din 
Ńară şi de peste hotare;  

contract de finanŃare – contract încheiat între autoritatea contractantă şi contractor în 
scopul finanŃării programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic, proiectelor din cadrul 
acestora şi a proiectelor independente, selectate pe bază de concurs, în conformitate cu hotărîrea 
Consiliului Suprem pentru ŞtiinŃă şi Dezvoltare Tehnologică (în continuare – Consiliul Suprem);  

contractor – parte într-un contract de finanŃare care, acceptînd finanŃarea şi condiŃiile 
asociate acesteia, stabilite de autoritatea contractantă, se obligă să asigure realizarea prevederilor 
contractului;  

deviz de cheltuieli – document elaborat şi aprobat în modul stabilit, prin care se determină 
volumul şi destinaŃia cheltuielilor, conform clasificaŃiei bugetare;  

estimare – stabilirea costului unui program de stat, de inovare şi transfer tehnologic, 
proiectelor din cadrul acestora şi al proiectelor independente, precum şi al altor activităŃi în sfera 
ştiinŃei şi inovării, reieşind din obiectivele propuse;  

finanŃarea proiectelor de cercetări ştiinŃifice fundamentale şi a proiectelor de cercetări 
ştiinŃifice aplicative – finanŃare de la bugetul de stat a activităŃii organizaŃiei din sfera ştiinŃei şi 
inovării (în continuare – organizaŃie);  

instituŃii şi acŃiuni pentru cercetare-inovare neatribuite la alte grupuri – activităŃi 
suplimentare de deservire a ştiinŃei şi servicii în sfera ştiinŃei şi inovării;  

învăŃămîntul academic – pregătirea liceenilor, studenŃilor, masteranzilor, doctoranzilor, 
postdoctoranzilor şi perfecŃionarea cadrelor ştiinŃifice în cadrul Clusterului educaŃional-ştiinŃific;  

proiect independent – modalitate de finanŃare de la bugetul de stat a proiectelor, selectate 
pe bază de concurs, care corespund direcŃiilor strategice şi au drept scop: dezvoltarea 
cunoştinŃelor fundamentale şi aplicative şi a modalităŃilor de utilizare a acestora; dezvoltarea 
infrastructurii sferei ştiinŃei şi inovării; perfecŃionarea utilajului şi echipamentului de laborator, 
de calcul şi de diagnosticare; îmbunătăŃirea parametrilor tehnico-economici ai tehnologiilor 
aplicate şi/sau ai producŃiei fabricate, ceea ce ar asigura competitivitatea acestora pe piaŃa 
mondială; crearea şi/sau asimilarea de tehnologii şi/sau de noi tipuri de produse (lucrări, servicii) 
etc.;  

monitorizare – supraveghere a organizării şi desfăşurării activităŃilor în sfera ştiinŃei şi 
inovării din punct de vedere al performanŃelor deŃinute şi al eficienŃei utilizării resurselor umane, 
materiale şi financiare.  

3. Obiectivele prezentului Regulament rezidă în:  
a) stabilirea criteriilor şi modului de repartizare a mijloacelor publice, şi a modului de 

finanŃare a organizaŃiilor;  
b) determinarea principiilor de întocmire şi prezentare a propunerilor de buget în sfera 

ştiinŃei şi inovării pe anul respectiv;  
c) estimarea costului şi stabilirea modalităŃii de finanŃare a proiectelor de cercetări 

ştiinŃifice fundamentale şi a proiectelor de cercetare ştiinŃifică aplicativă, programelor de stat, de 
inovare şi transfer tehnologic, proiectelor din cadrul acestora şi a proiectelor independente în 
sfera ştiinŃei şi inovării, precum şi a altor activităŃi (cofinanŃarea programelor internaŃionale);  

d) finanŃarea pregătirii cadrelor ştiinŃifice prin doctorat şi postdoctorat, instruirea în cadrul 
Clusterului educaŃional-ştiinŃific;  

e) finanŃarea instituŃiilor şi acŃiunilor pentru cercetare şi inovare neatribuite la alte grupuri 
şi a organelor administrative;  

f) investiŃii şi reparaŃii capitale etc.;  
g) monitorizarea eficienŃei utilizării alocaŃiilor bugetare şi mijloacelor speciale;  
h) stabilirea modului de angajare şi remunerare a conducătorilor şi executorilor 

programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic, ai proiectelor din cadrul acestora şi ai 
proiectelor independente în sfera ştiinŃei şi inovării.  



  
II. SURSELE ŞI DIRECłIILE DE UTILIZARE A MIJLOACELOR  

FINANCIARE DESTINATE SFEREI ŞTIIN łEI ŞI INOV ĂRII   
4. Surse de finanŃare a activităŃilor de cercetare, inovare, transfer tehnologic şi a altor 

activităŃi din sfera ştiinŃei şi inovării pot fi:  
a) mijloacele de la bugetul de stat, stabilite anual prin legea bugetului de stat;  
b) mijloacele de la bugetele unităŃilor administrativ-teritoriale;  
c) mijloacele proprii ale subiecŃilor activităŃilor din sfera ştiinŃei şi inovării;  
d) mijloacele organizaŃiilor interesate în activitatea din sfera ştiinŃei şi inovării;  
e) investiŃiile (donaŃiile, granturile etc.) persoanelor fizice şi juridice, inclusiv străine;  
f) mijloacele speciale, obŃinute de organizaŃiile din sfera ştiinŃei şi inovării, în condiŃiile 

stabilite prin actele normative, de la efectuarea lucrărilor şi prestarea serviciilor contra plată;  
g) defalcările în proporŃie de 50 la sută din volumul de mijloace financiare, obŃinute din 

vînzarea patrimoniului nefolosit, inclusiv a imobilelor;  
h) alte surse legale.  
5. În corespundere cu alin.(5) art.125 al Codului cu privire la ştiinŃă şi inovare, mijloacele 

destinate sferei ştiinŃei şi inovării se utilizează pentru:  
a) organizarea concursurilor şi finanŃarea programelor de stat, de inovare şi transfer 

tehnologic, proiectelor din cadrul acestora şi a proiectelor independente, selectate pe bază de 
concurs, precum şi a altor activităŃi de valorificare a rezultatelor din sfera ştiinŃei şi inovării în 
conformitate cu direcŃiile strategice;  

b) finanŃarea proiectelor de cercetări ştiinŃifice fundamentale şi a proiectelor de cercetări 
ştiinŃifice aplicative ale organizaŃiilor – membri instituŃionali şi membri de profil, care efectuează 
cercetări ştiinŃifice pe bază de concurs în cadrul direcŃiilor strategice, în scopul întreŃinerii şi 
dezvoltării bazei tehnico-materiale şi menŃinerii infrastructurii sferei ştiinŃei şi inovării;  

c) pregătirea cadrelor ştiinŃifice de înaltă calificare;  
d) remunerarea experŃilor;  
e) susŃinerea şi dezvoltarea colaborării ştiinŃifice cu organizaŃiile internaŃionale, inclusiv 

achitarea cotizaŃiilor de membru în organismele şi organizaŃiile internaŃionale de profil, acorduri 
bi- şi multilaterale, în conformitate cu legislaŃia în vigoare;  

f) întreŃinerea instituŃiilor administraŃiei publice centrale în domeniu şi a instituŃiilor 
auxiliare din sfera ştiinŃei şi inovării;  

g) organizarea şi desfăşurarea manifestărilor ştiinŃifice, inclusiv acoperirea cheltuielilor 
pentru delegaŃii, în conformitate cu legislaŃia în vigoare;  

h) finanŃarea editării revistelor, culegerilor de lucrări ştiinŃifice, monografiilor şi a altor 
lucrări cu caracter ştiinŃific, în conformitate cu legislaŃia în vigoare;  

i) întreŃinerea bibliotecilor ştiinŃifice, asigurarea completării fondurilor acestora;  
j) asigurarea activităŃii consiliilor ştiinŃifice specializate;  
k) acordarea premiilor pentru realizări remarcabile în domeniul ştiinŃei şi tehnicii;  
l) alte scopuri ce nu contravin legislaŃiei în vigoare.  
  

III. MODUL ŞI CRITERIILE DE REPARTIZARE A MIJLOACELOR PUBLICE   
6. Mijloacele financiare publice, destinate ştiinŃei şi inovării, se distribuie organizaŃiilor din 

sfera ştiinŃei şi inovării în corespundere cu lit.d) art.86 şi alin.(3) art.125, ale Codului cu privire 
la ştiinŃă şi inovare, prin intermediul Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei, de către Consiliul 
Suprem, în baza Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de ŞtiinŃe a Moldovei, 
conform direcŃiilor strategice ale activităŃii în sfera ştiinŃei şi inovării.  

7. Modul şi criteriile de repartizare a mijloacelor publice în sfera ştiinŃei şi inovării, 
modificările şi completările acestora se elaborează de către Consiliul Suprem, conform 
prevederilor Acordului de parteneriat şi prezentului Regulament.  

8. FinanŃarea proiectelor de cercetare ştiinŃifică fundamentală şi a proiectelor de cercetare 
ştiinŃifică aplicativă se realizează pe bază de concurs, alocaŃiile pentru realizarea programelor de 



stat, de inovare şi transfer tehnologic, proiectelor din cadrul acestora şi a proiectelor 
independente se distribuie pe organizaŃii conform rezultatelor concursului.  

9. Distribuirea volumului de finanŃare pentru pregătirea, perfecŃionarea cadrelor ştiinŃifice 
şi învăŃămîntul academic se realizează conform cererilor şi calculelor argumentate corespunzător 
de instituŃiile/organizaŃiile cu activitate de doctorat şi de Clusterul educaŃional-ştiinŃific. Planul 
de finanŃare pentru instituŃii şi acŃiuni neatribuite altor grupuri se elaborează în conformitate cu 
devizul de cheltuieli argumentat pentru fiecare instituŃie şi acŃiune.  

10. În scopul realizării politicii de stat în sfera ştiinŃei şi inovării Consiliul Suprem 
estimează anual volumul de alocaŃii bugetare necesare pentru activităŃile de cercetare, inovare, 
transfer tehnologic, instruirea, pregătirea şi perfecŃionarea cadrelor, pentru instituŃiile şi acŃiunile 
neatribuite la alte grupuri, întreŃinerea organelor administrative de ramură şi pentru investiŃiile 
capitale etc., şi prezintă aceste calcule Ministerului FinanŃelor, în modul şi termenele stabilite de 
acesta.  

11. Consiliul Suprem elaborează propunerile de buget în baza alin.(4) art.125 al Codului cu 
privire la ştiinŃă şi inovare, Acordului de parteneriat, indicatorilor macroeconomici estimaŃi şi 
plafoanelor de cheltuieli de la bugetul de stat pentru compartimentul ştiinŃă şi inovare pe anul 
respectiv, propuse de Ministerul FinanŃelor.  

12. Volumul finanŃării sferei ştiinŃei şi inovării se constituie din volumul alocaŃiilor 
bugetare şi mijloacelor speciale, aprobate în Legea bugetului de stat pentru finanŃarea 
cercetărilor ştiinŃifice fundamentale şi aplicative, de inovare şi transfer tehnologic din cadrul 
programelor de stat, proiectelor din cadrul acestora şi a proiectelor independente, pregătirea 
cadrelor ştiinŃifice de înaltă calificare şi învăŃămîntul academic, finanŃarea instituŃiilor şi 
acŃiunilor neatribuite la alte grupuri, organelor administrative şi investiŃiilor capitale, şi incluse în 
Protocolul anual cu privire la precizarea cuantumului mijloacelor financiare alocate din bugetul 
de stat pentru finanŃarea sferei ştiinŃei şi inovării (în continuare – Protocolul anual), parte 
integrantă a Acordului de parteneriat.  

13. Repartizarea alocaŃiilor bugetare şi finanŃarea (cofinanŃarea) activităŃilor în sfera 
ştiinŃei şi inovării de la bugetul de stat se efectuează pe programe şi proiecte, în corespundere cu 
direcŃiile strategice ale activităŃii din sfera ştiinŃei şi inovării pentru anii 2006-2010, aprobate de 
Parlament prin Hotărîrea nr.160-XVI din 21 iulie 2005, şi se realizează de organizaŃiile din sfera 
ştiinŃei şi inovării cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare, acreditate în modul 
stabilit, pentru a asigura dezvoltarea ştiinŃei, economiei durabile, creşterea bunăstării şi calităŃii 
vieŃii şi crearea unui mediu favorabil absorbŃiei inovaŃiilor:  

a) membrii instituŃionali se finanŃează integral de la bugetul de stat;  
b) membrii de profil (organizaŃii acreditate cu subordonare metodico-ştiinŃifică Academiei 

de ŞtiinŃe a Moldovei) se finanŃează integral de la bugetul de stat, pe bază de concurs, pentru 
cercetări fundamentale. De la bugetul de stat se finanŃează, pe bază de concurs, şi cercetările 
aplicative, acordîndu-se prioritate proiectelor ce vor avea o pondere mai mare de cofinanŃare din 
mijloacele speciale ale acestor organizaŃii şi din alte surse nebugetare. În volumul de cofinanŃare, 
care va constitui nu mai puŃin de 20% din alocaŃiile bugetare, pot fi incluse şi cheltuielile, pe care 
le suportă organizaŃiile de profil pentru regie şi întreŃinerea laboratoarelor ştiinŃifice;  

c) membrii afiliaŃi ai Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei (organizaŃiile acreditate de drept 
privat din sfera ştiinŃei şi inovării şi organizaŃiile (asociaŃiile) obşteşti acreditate din această 
sferă, alăturate Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei, în baza unor raporturi de subordonare şi/sau de 
colaborare), care beneficiază pe bază de concurs de dreptul la finanŃare de la bugetul de stat, se 
finanŃează în proporŃie de pînă la 40 la sută din costul proiectului acceptat pentru finanŃare, cu 
condiŃia cofinanŃării.  

14. OrganizaŃiile din sfera ştiinŃei şi inovării, finanŃate de la bugetul de stat, elaborează şi 
prezintă, în termenul stabilit, Consiliului Suprem pentru aprobare planurile de finanŃare, devizele 
de cheltuieli şi calculele argumentate pe fiecare grupă a funcŃiei şi tip al instituŃiei.  



15. Plafoanele cheltuielilor mijloacelor publice pentru sfera ştiinŃei şi inovării sînt propuse 
anual Consiliului Suprem de către Ministerul FinanŃelor, la etapa elaborării proiectului legii 
bugetului de stat.  

16. Consiliul Suprem, după estimarea volumului necesar de alocaŃii bugetare pentru 
activităŃile de cercetare şi inovare, transfer tehnologic, pregătirea cadrelor (învăŃămîntul 
academic), pentru susŃinerea instituŃiilor şi acŃiunilor neatribuite la alte grupuri, pentru 
întreŃinerea aparatului administrativ de ramură, distribuie mijloacele financiare pe organizaŃii şi 
prezintă documentele respective Ministerului FinanŃelor în modul stabilit.  

17. Distribuirea volumului total de finanŃare în sfera ştiinŃei şi inovării pe acŃiuni se 
efectuează în corespundere cu următorul cuantum:  

a) finanŃarea cercetărilor fundamentale, aplicative şi de transfer tehnologic – pînă la 80%; 
b) pregătirea, perfecŃionarea cadrelor ştiinŃifice şi învăŃămîntul academic  – pînă la 10%; 
c) finanŃarea instituŃiilor şi acŃiunilor neatribuite la alte grupuri  – pînă la 10%; 
d) întreŃinerea instituŃiilor autorităŃilor publice centrale în domeniu 
şi a instituŃiilor auxiliare din sfera ştiinŃei şi inovării  

– pînă la 5,0%. 

18. Cota-parte a finanŃării pe acŃiuni – cercetări fundamentale, aplicative, de inovare şi 
transfer tehnologic (pînă la 80% din volumul total de finanŃare) se constituie din alocaŃiile pentru 
realizarea proiectelor de cercetare ştiinŃifică fundamentală şi a proiectelor de cercetare ştiinŃifică 
aplicativă, a programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic, a proiectelor din cadrul 
acestora şi a proiectelor independente. CofinanŃarea se distribuie pentru:  

a) realizarea cercetărilor fundamentale – pînă la 35%; 
b) realizarea cercetărilor aplicative – pînă la 65%; 
c) lucrări de inovare şi transfer tehnologic – pînă la 10%; 
d) expertiza programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic, 
proiectelor din cadrul acestora şi a proiectelor independente 

– pînă la 0,5%; 

e) crearea fondului de rezervă al Consiliului Suprem – pînă la 1%; 
f) cofinanŃarea programelor internaŃionale – pînă la 3%. 
[Pct.18 modificat prin Hot.Guv. nr.217 din 23.03.2010, în vigoare 30.03.2010]  
  
19. Consiliul Suprem poate redistribui de sine stătător limitele de cheltuieli pe grupa 

principală şi grupa funcŃiei în perioada elaborării proiectului bugetului.  
20. Volumul de finanŃare bugetară a cercetărilor fundamentale şi aplicative (proiecte de 

cercetări ştiinŃifice fundamentale şi proiecte de cercetări ştiinŃifice aplicative, selectate pe bază 
de concurs) a membrilor instituŃionali şi de profil – executori secundari de buget ai alocaŃiilor 
bugetare – este stabilit în Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de ŞtiinŃe a Moldovei 
pentru anii 2009-2012.  

21. Volumul de finanŃare a programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic, 
proiectelor din cadrul acestora şi a proiectelor independente, selectate pe bază de concurs, se 
stabileşte, reieşind din cuantumul total de finanŃare a sferei ştiinŃei şi inovării prin excluderea 
alocaŃiilor pentru proiectele de cercetări ştiinŃifice fundamentale şi proiectele de cercetări 
ştiinŃifice aplicative, proiectele realizate în baza acordurilor internaŃionale (de cofinanŃare), 
cuantumului pentru pregătirea, perfecŃionarea cadrelor ştiinŃifice şi învăŃămîntul academic, 
pentru instituŃii şi acŃiuni neatribuite la alte grupuri, pentru investiŃii şi reparaŃii capitale, pentru 
organele administrative şi pentru fondul de rezervă al Consiliului Suprem.  

Acest volum creşte în funcŃie de cuantumul ascendent, prevăzut în Acordul de parteneriat 
pentru anii următorii.  

22. Volumul de finanŃare a programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic, a 
proiectelor din cadrul acestora şi a proiectelor independente în sfera ştiinŃei şi inovării, selectate 
pe bază de concurs, se stabileşte, reieşind din devizul de cheltuieli pe fiecare program şi proiect 
şi din cuantumul alocaŃiilor bugetare, aprobate de Academia de ŞtiinŃe a Moldovei şi de Guvern, 
şi se realizează în baza contractelor de finanŃare.  



23. Volumul de finanŃare pentru instituŃii şi acŃiuni de cercetări ştiinŃifice neatribuite altor 
grupuri se stabileşte în baza calculelor argumentate pentru fiecare articol şi alineat de cheltuieli 
pentru exercitarea funcŃiilor stabilite şi include:  

a) instituŃiile de deservire a procesului ştiinŃific: Biblioteca ŞtiinŃifică Centrală a 
Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei, Biblioteca Ministerului Economiei şi ComerŃului, Biblioteca 
Universitară ŞtiinŃifico-Medicală a UniversităŃii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae 
TestemiŃanu” a Ministerului SănătăŃii, secŃiile de deservire a instalaŃiilor ale Academiei de 
ŞtiinŃe a Moldovei etc.;  

b) organele administrative de deservire a procesului ştiinŃific: secŃiile de ştiinŃe, care sînt 
responsabile de nivelul de dezvoltare a ştiinŃei în domeniul coordonat.  

24. Volumul de finanŃare a instituŃiilor autorităŃilor publice centrale în domeniu şi a 
instituŃiilor auxiliare din sfera ştiinŃei şi inovării, ce include Consiliul Suprem pentru ŞtiinŃă şi 
Dezvoltare Tehnologică, AgenŃia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic şi Consiliul NaŃional 
pentru Acreditare şi Atestare, se determină în baza calculelor argumentate pentru fiecare articol 
şi alineat, conform actelor normative ce reglementează activitatea acestor organe.  

25. Volumul de finanŃare pentru activităŃile de pregătire, perfecŃionare a cadrelor ştiinŃifice, 
învăŃămînt academic şi pentru editarea Enciclopediei Moldovei se determină în baza calculelor 
argumentate pe fiecare articol şi alineat aparte, conform actelor normative, pentru exercitarea 
funcŃiilor stabilite.  

26. Fondul de rezervă se utilizează în scopul soluŃionării problemelor curente stringente 
privind reformele sferei ştiinŃei şi inovării, organizarea manifestărilor ştiinŃifice naŃionale şi 
internaŃionale de importanŃă majoră, perfecŃionarea cadrelor ştiinŃifice peste hotare în domeniile 
în care republica nu are specialişti, schimbul de experienŃă, precum şi deplasarea peste hotare în 
interesul realizării programelor ştiinŃifice, participarea la manifestările ştiinŃifice de amploare, 
organizarea acŃiunilor de promovare a imaginii ştiinŃei şi de diseminare a informaŃiei, editarea 
lucrărilor de valoare etc. obligatoriu expertizate de Consiliul Consultativ de Expertiză, susŃinerea 
cercetătorilor ştiinŃifici şi a tinerelor talente prin acordarea burselor de merit şi burselor de stagiu, 
premiilor pentru merite deosebite şi rezultate notorii, participare activă în sfera ştiinŃei şi 
inovării, în baza unui regulament aprobat de Consiliul Suprem. Lucrările editate din contul 
mijloacelor financiare publice se transmit Ministerului Culturii şi Ministerului EducaŃiei pentru 
completarea gratuită a fondurilor bibliotecilor publice şi şcolare. Pînă la 3 la sută din lucrările 
editate pot fi utilizate pentru completarea fondurilor Bibliotecii Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei 
“Andrei Lupan”, în cadrul acŃiunilor protocolare şi evenimentelor de importanŃă majoră, atît în 
Ńară, cît şi peste hotare. 

Nu se admite repartizarea mijloacelor din fondul de rezervă pentru întreŃinerea aparatului 
administrativ al sferei ştiinŃei şi inovării.  

[Pct.26 completat prin Hot.Guv. nr.217 din 23.03.2010, în vigoare 30.03.2010]  
  
27. Fondul de rezervă este gestionat de către Consiliul Suprem şi utilizat conform 

deciziilor acestuia. Consiliul Suprem este responsabil de corectitudinea şi eficienŃa valorificării 
mijloacelor fondului de rezervă.  

28. Mijloacele speciale ale organizaŃiilor din sfera ştiinŃei şi inovării se consideră venituri 
şi se utilizează pentru cheltuielile ce Ńin de desfăşurarea activităŃii statutare a acestor organizaŃii.  

29. Nomenclatorul lucrărilor efectuate şi al serviciilor prestate contra plată de organizaŃiile 
din sfera ştiinŃei şi inovării, mărimea taxelor la servicii, precum şi modul şi direcŃiile de utilizare 
a mijloacelor speciale pe tipuri se stabilesc de către Guvern, la propunerea Academiei de ŞtiinŃe 
a Moldovei.  

  
[Pct.30 exclus prin Hot.Guv. nr.217 din 23.03.2010, în vigoare 30.03.2010]  
  
  

IV. FINAN łAREA PROIECTELOR DE CERCET ĂRI ŞTIIN łIFICE 
FUNDAMENTALE  



ŞI A PROIECTELOR DE CERCET ĂRI ŞTIIN łIFICE APLICATIVE   
31. La etapa elaborării proiectului bugetului de stat în sfera ştiinŃei şi inovării pentru anul 

următor Consiliul Suprem estimează cota-parte pentru finanŃarea proiectelor membrilor 
instituŃionali şi membrilor de profil, care efectuează cercetări ştiinŃifice pe bază de concurs în 
cadrul direcŃiilor strategice din sfera ştiinŃei şi inovării, precum şi proiectul devizului de 
cheltuieli pe articole şi alineate ale clasificaŃiei bugetare, cu descifrările şi argumentele 
corespunzătoare.  

[Pct.31 completat prin Hot.Guv. nr.217 din 23.03.2010, în vigoare 30.03.2010]  
  
32. OrganizaŃiile nou-create sau reorganizate din sfera ştiinŃei şi inovării, subordonate 

Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei, pot beneficia de finanŃare de la bugetul de stat pentru 
activităŃile întreprinse pentru o perioadă de cel mult 3 ani, conform Codului cu privire la ştiinŃă şi 
inovare.  

33. Cheltuielile pentru întreŃinerea şi dezvoltarea infrastructurii, inclusiv pentru reparaŃii 
capitale ale edificiilor membrilor instituŃionali se determină, reieşind din volumul alocaŃiilor 
pentru cercetări fundamentale şi aplicative, ce vor constitui nu mai mult de 10% din alocaŃiile în 
acest scop. Aceste alocaŃii se exclud din volumul total al cheltuielilor de bază pentru ştiinŃă şi 
inovare şi se repartizează de către Consiliul Suprem.  

34. Pentru întreŃinerea şi modernizarea bazei tehnico-ştiinŃifice, organizaŃiile au dreptul să 
mobilizeze şi mijloace speciale obŃinute din prestarea contra plată a serviciilor de specialitate şi a 
altor servicii, şi efectuarea lucrărilor ce nu contravin legislaŃiei în vigoare, inclusiv mijloacele 
speciale obŃinute din locaŃiunea patrimoniului nefolosit.  

35. OrganizaŃiile, indiferent de sursa mijloacelor obŃinute, vor planifica cel puŃin 20 la sută 
din volumul total de alocaŃii financiare pentru achiziŃionarea echipamentului ştiinŃific, acoperirea 
cheltuielilor de perfecŃionare şi instruire, cooperarea tehnico-ştiinŃifică, participarea la 
simpozioane, expoziŃii şi delegarea personalului pentru schimb de experienŃă în scopuri 
ştiinŃifice.  

36. În cazul în care se operează majorarea salariilor în sfera bugetară, iar actele normative 
şi legislative nu prevăd alte condiŃii, volumul necesar urmează să fie transferat suplimentar de 
către Guvern de la bugetul de stat, ca urmare fiind majorat şi cuantumul din produsul intern brut, 
prevăzut în Acordul de parteneriat pentru anul în curs.  

361. Cheltuielile pentru personal suportate de membrii de profil (organizaŃii cu subordonare 
metodico-ştiinŃifică Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei) vor constitui nu mai mult de 70,0% din 
alocaŃiile totale pentru executarea proiectelor de cercetări ştiinŃifice fundamentale şi aplicative, 
luînd în considerare şi volumul de cofinanŃare. 

[Pct.361 introdus prin Hot.Guv. nr.217 din 23.03.2010, în vigoare 30.03.2010]  
  
37. Deciziile definitive privind finanŃarea proiectelor de cercetări ştiinŃifice fundamentale 

şi a proiectelor de cercetări ştiinŃifice aplicative şi volumul de finanŃare a acestora de la bugetul 
de stat pe organizaŃii se aprobă anual după adoptarea Legii bugetului de stat, prin Protocolul 
anual, parte integrantă a Acordului de parteneriat.  

371. Adoptarea Protocolului anual serveşte drept bază pentru:  
înscrierea proiectelor de cercetări ştiinŃifice fundamentale şi a proiectelor de cercetări 

ştiinŃifice aplicative, aprobate în Registrul de Stat al proiectelor din sfera ştiinŃei şi inovării, cu 
publicarea acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

[Pct.371 introdus prin Hot.Guv. nr.217 din 23.03.2010, în vigoare 30.03.2010]  
  

V. FINANłAREA PROGRAMELOR DE STAT, PROIECTELOR DIN CADRUL 
ACESTORA  

ŞI A PROIECTELOR INDEPENDENTE ÎN SFERA ŞTIIN łEI ŞI INOV ĂRII, 
SELECTATE PE BAZĂ DE CONCURS  

38. RecepŃionarea propunerilor, organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de 
stat, de inovare şi transfer tehnologic, proiectelor din cadrul acestora şi a proiectelor 



independente se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea 
concursului programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic şi proiectelor din cadrul 
acestora, proiectelor de cercetări ştiinŃifice fundamentale, proiectelor de cercetări ştiinŃifice 
aplicative şi proiectelor independente în sfera ştiinŃei şi inovării.  

39. Expertiza programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic, proiectelor din cadrul 
acestora şi a proiectelor independente în sfera ştiinŃei şi inovării se organizează de către Consiliul 
consultativ de expertiză, în corespundere cu Regulamentul privind organizarea şi efectuarea 
expertizei programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic şi proiectelor din cadrul acestora, 
proiectelor de cercetări ştiinŃifice fundamentale, proiectelor de cercetări ştiinŃifice aplicative şi a 
proiectelor independente şi se propun Consiliului Suprem pentru aprobare.  

40. Pentru efectuarea expertizei şi remunerarea experŃilor se utilizează pînă la 0,5% din 
alocaŃiile bugetare, prevăzute pentru cercetări ştiinŃifice fundamentale şi aplicative. Remunerarea 
experŃilor se efectuează în conformitate cu legislaŃia în vigoare.  

41. Deciziile Consiliului Suprem privind finanŃarea de la bugetul de stat a programelor de 
stat, de inovare şi transfer tehnologic, proiectelor din cadrul acestora şi a proiectelor 
independente în sfera ştiinŃei şi inovării multianuale se aprobă anual, după adoptarea Legii 
bugetului de stat, prin Protocolul anual, care este parte integrantă a Acordului de parteneriat.  

42. După aprobarea programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic, a proiectelor din 
cadrul acestora şi a proiectelor independente în sfera ştiinŃei şi inovării, selectate pe bază de 
concurs, Consiliul Suprem repartizează alocaŃiile bugetare pentru finanŃarea sferei ştiinŃei şi 
inovării pe domenii de activitate şi pe organizaŃii şi elaborează proiectul Protocolului anual.  

43. După adoptarea Protocolului anual Consiliul Suprem informează executorii 
programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic, ai proiectelor din cadrul acestora şi ai 
proiectelor independente în sfera ştiinŃei şi inovării, organizaŃiile din sfera ştiinŃei şi inovării 
despre volumul alocaŃiilor bugetare, aprobate pentru anul respectiv.  

44. Adoptarea Protocolului anual serveşte drept bază pentru:  
a) înscrierea proiectelor aprobate în Registrul de Stat al proiectelor din sfera ştiinŃei şi 

inovării, cu publicarea lor în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi editarea anuală a listei 
programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic, proiectelor din cadrul acestora şi a 
proiectelor independente în sfera ştiinŃei şi inovării, finanŃate de la bugetul de stat sub orice 
formă;  

b) încheierea, în termen de o lună, a contractelor de finanŃare a proiectelor din sfera ştiinŃei 
şi inovării pentru anul respectiv;  

c) elaborarea, în termen de 15 zile, a planurilor de finanŃare.  
45. Realizarea programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic, proiectelor din cadrul 

acestora şi a proiectelor independente în sfera ştiinŃei şi inovării, selectate pe bază de concurs, se 
efectuează prin încheierea unui contract de finanŃare între Academia de ŞtiinŃe a Moldovei, ca 
autoritate contractantă, şi contractor, cu stipularea condiŃiilor de executare şi finanŃare a acestora.  

46. Autoritatea contractantă transferă contractorului, în termen de pînă la 30 de zile de la 
data aprobării planului de finanŃare, un avans în cuantumul stabilit de actele normative din 
volumul alocaŃiilor prevăzute pe anul respectiv, pentru operaŃii legate de realizarea prevederilor 
incluse în contract.  

47. Contractorii efectuează achiziŃiile de produse sau lucrări necesare realizării proiectelor 
în conformitate cu Legea nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziŃiile publice.  

48. FinanŃarea programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic, proiectelor din cadrul 
acestora şi a proiectelor independente în sfera ştiinŃei şi inovării, selectate pe bază de concurs, se 
efectuează prin virarea mijloacelor băneşti pe contul contractorilor prin intermediul conturilor de 
trezorerie, în conformitate cu planul de finanŃare, contractul de finanŃare şi cu actele de predare-
recepŃie a lucrărilor incluse în etapele prevăzute în planul calendaristic, care se prezintă ulterior 
Trezoreriei de Stat, în modul şi în termenele stabilite.  

49. Executori ai programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic, proiectelor din 
cadrul acestora şi ai proiectelor independente sînt persoane angajate ca titulari, precum şi prin 



cumul, în bază de contract individual de muncă, pe un termen determinat, de către organizaŃiile 
din sfera ştiinŃei şi inovării, prin intermediul cărora se efectuează finanŃarea activităŃilor 
corespunzătoare.  

50. În cazul în care resursele oferite nu acoperă totalmente suma necesară pentru realizarea 
celor preconizate în cadrul proiectului, solicitantul este obligat să găsească mijloace 
suplimentare, ce urmează a fi oferite prin cofinanŃare de către persoanele fizice şi juridice 
interesate, fapt stipulat în contractul de finanŃare.  

CofinanŃarea este confirmată printr-un certificat de credibilitate.  
  

VI. FINAN łAREA ACTIVIT ĂłILOR DE INOVARE  
ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC   

51. Implementarea rezultatelor ştiinŃifice, invenŃiilor, noilor tehnologii, utilaje, 
echipamente, soiuri, hibrizi, preparate farmaceutice şi a altor obiecte de proprietate intelectuală 
se realizează pe bază de concurs, sub formă de programe şi proiecte de inovare şi transfer 
tehnologic.  

52. Mijloacele bugetare, destinate pentru realizarea programelor şi proiectelor de transfer 
tehnologic, programelor de funcŃionare a parcurilor ştiinŃifico-tehnologice şi incubatoarelor de 
inovare, sînt repartizate de către Consiliul Suprem AgenŃiei pentru Inovare şi Transfer 
Tehnologic, autorizate în calitate de parte contractantă. Volumul alocaŃiilor ce Ńin de deservirea 
proiectelor de inovare şi transfer tehnologic se reglementează de Statutul AgenŃiei pentru Inovare 
şi Transfer Tehnologic. AgenŃia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic desfăşoară concursurile 
programelor şi proiectelor de inovare şi transfer tehnologic, estimează volumul alocaŃiilor 
financiare necesare, rezultatele cărora le înaintează Consiliului Suprem pentru aprobare. Pentru 
deservirea proiectelor de inovare şi transfer tehnologic AgenŃia pentru Inovare şi Transfer 
Tehnologic poate utiliza pînă la 5% din suma finanŃării bugetare a proiectului.  

Cota-parte a alocaŃiilor bugetare pentru activităŃi de inovare şi transfer tehnologic se 
stabileşte anual de către Consiliul Suprem.  

[Pct.52 modificat prin Hot.Guv. nr.217 din 23.03.2010, în vigoare 30.03.2010]  
  
53. Programele şi proiectele de inovare şi transfer tehnologic se realizează în baza 

contractelor de finanŃare în sfera ştiinŃei şi inovării, parte integrantă a prezentului Acord. La 
contract se anexează caietul de sarcini, programul de lucru, planul calendaristic, devizul de 
cheltuieli. Autoritatea contractantă transferă contractorului, în termen de pînă la 30 de zile de la 
data aprobării planului de finanŃare, un avans preliminar în cuantumul stabilit de actele 
normative din volumul alocaŃiilor prevăzute pe anul respectiv, pentru operaŃii legate de realizarea 
prevederilor incluse în contract.  

54. RezidenŃii parcului ştiinŃifico-tehnologic şi ai incubatorului de inovare pot obŃine pe 
bază de concurs finanŃarea bugetară pentru realizarea proiectelor de inovare şi transfer 
tehnologic, realizate în cadrul acestor structuri. Consiliul Suprem aprobă proiectele de inovare şi 
transfer tehnologic, care urmează a fi realizate de rezidenŃii parcurilor ştiinŃifico-tehnologice sau 
de rezidenŃii incubatoarelor de inovare.  

55. RecepŃionarea, expertizarea şi finanŃarea proiectelor de inovare şi transfer tehnologic, a 
rezidenŃilor parcurilor ştiinŃifico-tehnologice şi incubatoarelor de inovare se realizează la fel ca şi 
cele de transfer tehnologic. Managementul şi monitorizarea se efectuează de către AgenŃia pentru 
Inovare şi Transfer Tehnologic, în modul stabilit de legislaŃia în vigoare.  

[Pct.55 în redacŃia Hot.Guv. nr.217 din 23.03.2010, în vigoare 30.03.2010]  
  
56. FinanŃarea programelor/ proiectelor de inovare şi transfer tehnologic, programelor de 

funcŃionare a parcurilor ştiinŃifico-tehnologice şi incubatoarelor de inovare, selectate pe bază de 
concurs, se efectuează de la contul trezorerial al instituŃiilor publice la contul contractorilor 
(executorilor de proiect), în conformitate cu planurile de finanŃare, contractul de finanŃare şi cu 
actele de predare-recepŃie a lucrărilor incluse în etapele prevăzute în planul calendaristic, care se 
prezintă ulterior Trezoreriei de Stat, în modul şi în termenele stabilite.  



[Pct.56 în redacŃia Hot.Guv. nr.217 din 23.03.2010, în vigoare 30.03.2010]  
  
57. Mijloacele financiare din surse publice, destinate pentru crearea şi dezvoltarea 

infrastructurii de inovare, se transferă de către Consiliul Suprem pe contul AgenŃiei pentru 
Inovare şi Transfer Tehnologic, autorizată în calitate de parte contractantă. AgenŃia pentru 
Inovare şi Transfer Tehnologic anunŃă şi efectuează concursul proiectelor pentru crearea şi 
dezvoltarea obiectelor infrastructurii, estimează suma resurselor financiare necesare şi încheie 
contracte cu executorii, în conformitate cu legislaŃia în vigoare.  

58. RezidenŃii parcului ştiinŃifico-tehnologic şi ai incubatorului de inovare pot include în 
cadrul programelor şi proiectelor de transfer tehnologic cheltuieli destinate lucrărilor de 
amenajare şi/sau reabilitare a spaŃiilor şi infrastructurii parcului ştiinŃifico-tehnologic şi a 
incubatorului de inovare.  

59. Programele şi proiectele de transfer tehnologic, ai căror executori şi beneficiari sînt 
membrii instituŃionali ai Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei, pot fi finanŃate integral de la bugetul 
de stat.  

60. Proiectele de transfer tehnologic se finanŃează de la bugetul de stat, în volum de pînă la 
50%, acordîndu-se prioritate programelor şi proiectelor care au o pondere mai mare de 
cofinanŃare din mijloacele speciale sau din alte surse nebugetare.  

[Pct.60 în redacŃia Hot.Guv. nr.217 din 23.03.2010, în vigoare 30.03.2010]  
  
61. În calitate de beneficiari ai proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pot fi autorizate 

atît firmele private, cît şi instituŃiile şi organizaŃiile neacreditate. Acestea transferă în adresa 
AgenŃiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, în primii 5 ani de la data iniŃierii realizării 
proiectului, 2% din volumul realizării producŃiei sau serviciului de inovare, care vor fi utilizate 
de către AgenŃie pentru stimularea activităŃii de inovare, inclusiv a activităŃii de marketing, 
organizarea expoziŃiilor, conferinŃelor, meselor rotunde etc.  

[Pct.61 modificat prin Hot.Guv. nr.217 din 23.03.2010, în vigoare 30.03.2010]  
  
62. AgenŃia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic efectuează concursul business-

planurilor şi a proiectelor de inovare şi transfer tehnologic, executate în cadrul parcului 
ştiinŃifico-tehnologic sau incubatorului de inovare, ale cărui rezultate se aprobă ulterior de 
Consiliul Suprem.  

[Pct.62 în redacŃia Hot.Guv. nr.217 din 23.03.2010, în vigoare 30.03.2010]  
  
63. Mijloacele financiare, prevăzute pentru activitatea în cadrul parcului ştiinŃifico-

tehnologic şi incubatorului de inovare, provin din surse publice şi private.  
Administratorii parcului ştiinŃifico-tehnologic şi incubatorului de inovare întocmesc anexe 

la contractul cu privire la administrarea structurii de inovare respective şi devizul de cheltuieli cu 
privire la asigurarea activităŃii parcului ştiinŃifico-tehnologic sau incubatorului de inovare, care 
se aprobă de AgenŃia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, în conformitate cu programele de 
funcŃionare şi dezvoltare a acestora.  

Devizul de cheltuieli respectiv este parte indispensabilă a Programului de funcŃionare şi 
dezvoltare a parcului ştiinŃifico-tehnologic şi/sau incubatorului de inovare, care este examinat de 
AgenŃia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic şi aprobat de Consiliul Suprem.  

Cuantumul minim de cofinanŃare a proiectelor de transfer tehnologic constituie, cel puŃin, 
40% din costul total şi poate fi oferit în mijloace băneşti şi/sau mijloace materiale.  

64. Solicitantul caută de sine stătător mijloace suplimentare, antrenînd părŃile interesate în 
procesul de valorificare a realizărilor ştiinŃifice şi inovaŃiilor. Credibilitatea financiară a 
cofinanŃatorului este reflectată în propria declaraŃie scrisă privind disponibilitatea contului său şi 
capacitatea sa de plată.  

65. CofinanŃarea se efectuează în baza contractului privind finanŃarea şi realizarea 
proiectului de transfer tehnologic, încheiat între autoritatea contractantă, contractor şi 
cofinanŃator.  



[Pct.65 în redacŃia Hot.Guv. nr.217 din 23.03.2010, în vigoare 30.03.2010]  
  
66. CofinanŃarea prin mijloace financiare a activităŃilor din cadrul proiectului se efectuează 

de către cofinanŃator pe parcursul etapelor prevăzute în contract, mijloacele bugetare fiind 
alocate numai după realizarea cofinanŃării de către cofinanŃator, cu excepŃia proiectelor de 
inovare şi transfer tehnologic din domeniul agriculturii pe perioada anilor 2009 şi 2010.  

CofinanŃarea prin mijloace materiale poate fi admisă în următoarele forme: aparate, 
echipamente, materiale necesare pentru realizarea proiectului, care sînt luate la evidenŃa 
contabilă de către organizaŃia din sfera ştiinŃei şi inovării acreditată, prin intermediul căreia are 
loc finanŃarea proiectului.  

În cazul în care beneficiar al proiectului este un reprezentant al antreprenoriatului, în 
contractul de realizare a proiectului de transfer tehnologic se include o clauză, conform căreia 
beneficiarul, pe parcursul unei perioade de timp (nu mai puŃin de 5 ani), va transfera 
deŃinătorului obiectului de proprietate intelectuală, care se implementează în cadrul proiectului, o 
cotă procentuală de nu mai puŃin de 5% din profitul obŃinut de la implementarea rezultatului 
ştiinŃific/invenŃiei.  

[Pct.66 completat prin Hot.Guv. nr.483 din 10.08.2009, în vigoare 21.08.2009] 
  
67. Echipamentul, utilajul, materialele, clădirile şi edificiile care au fost procurate sau 

construite în scopul realizării proiectului din contul alocărilor bugetare şi cofinanŃării vor fi 
trecute la balanŃa contabilă a organizaŃiei ştiinŃifice acreditate care a efectuat finanŃarea 
proiectului, iar echipamentul, utilajul, materialele etc., ce au fost elaborate în urma realizării 
proiectului, se trec la evidenŃa contabilă de către beneficiar.  

68. Raportul financiar privind efectuarea cofinanŃării se face pe etape, o dată cu 
prezentarea rapoartelor de activitate intermediare/finale şi reprezintă descrierea cheltuielilor din 
cadrul proiectului acoperite de cofinanŃare, este semnat de contractor şi cofinanŃator. La raportul 
financiar vor fi anexate documentele de justificare a costurilor acoperite de cofinanŃare.  

69. Pentru cofinanŃarea prin mijloace financiare la raportul financiar se anexează:  
a) documente privind cheltuielile salariale sau de deplasare, cu deconturile aferente (numai 

pentru personalul angajat în cadrul proiectului);  
b) documente de achiziŃii efectuate în vederea realizării lucrărilor: documente de ofertare 

pentru achiziŃii de materiale/ dotări/ servicii (oferte şi documentul de selecŃie a ofertei calificate), 
facturi fiscale pentru materialele/ dotările/ serviciile achiziŃionate;  

c) bonuri de consum pentru materialele/ dotările livrate din stocurile existente.  
70. Pentru cofinanŃarea prin mijloace materiale, cuantificarea şi justificarea se efectuează 

de către cofinanŃator prin:  
a) evaluări ale preŃurilor de cost calculate pentru obiectele/ componentele/ activităŃile 

executate;  
b) documentele de achiziŃii efectuate în vederea realizării lucrărilor.  
71. Pentru toate lucrările şi cheltuielile realizate prin cofinanŃare, documentele justificative 

trebuie să corespundă perioadei de derulare a etapei pentru care s-a realizat cofinanŃarea. 
CofinanŃatorii vor asigura înregistrarea documentelor în circuitul financiar-contabil în evidenŃe 
separate, destinate proiectului respectiv.  

72. Responsabilitatea pentru corectitudinea estimării costului lucrărilor din cadrul 
programului/proiectului, monitorizarea realizării programelor/proiectelor, corectitudinea 
valorificării alocaŃiilor bugetare îi revine AgenŃiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, în 
conformitate cu Statutul acesteia.  

[Pct.72 modificat prin Hot.Guv. nr.217 din 23.03.2010, în vigoare 30.03.2010]  
  
VII. COFINAN łAREA PROGRAMELOR/proiecTELOR INTERNA łIONALE  

DIN SFERA ŞTIIN łEI ŞI INOV ĂRII ŞI ACHITAREA COTIZA łIILOR  
DE MEMBRU AL ORGANIZA łIILOR STR ĂINE   



73. CofinanŃarea programelor/proiectelor internaŃionale se efectuează în conformitate cu 
prevederile contractelor încheiate cu partenerii străini, sau tratatelor internaŃionale, ratificate de 
către Parlament.  

74. CofinanŃarea şi plata cotizaŃiilor de membru pot fi planificate şi realizate şi în baza 
acordurilor semnate la nivel de organizaŃii din sfera ştiinŃei şi inovării, din mijloacele speciale ale 
organizaŃiilor respective.  

75. CofinanŃarea şi cotizaŃiile de membru pot fi transferate sub formă de avans, în cazul în 
care acestea sînt prevăzute în acord, statut, contract etc.  

76. Consiliul Suprem este în drept să suspende sau să anuleze decizia sa privind achitarea 
cotizaŃiilor şi cofinanŃarea în cazul în care, în baza unei analize obiective şi transparente, rezultă 
inoportunitatea şi ineficienŃa participării la organismul internaŃional respectiv.  

77. Transferul cotizaŃiilor de membru şi al cofinanŃării sînt realizate:  
a) în valută naŃională, în cazul în care acordul, contractul prevede aceasta;  
b) în valuta altei Ńări, conform prevederilor actului normativ internaŃional semnat, în suma 

echivalentă cursului oficial al Băncii NaŃionale a Moldovei la data transferului.  
78. Cheltuielile şi comisioanele băncii plătitoare sau ale băncii intermediare sînt puse în 

sarcina organizaŃiei plătitoare ca cheltuieli suplimentare şi nu sînt parte a cotizaŃiei de membru 
sau a cofinanŃării.  

  
VIII. FINAN łAREA ÎNV ĂłĂMÎNTULUI ACADEMIC ÎN CADRUL CLUSTERULUI  

EDUCAłIONAL- ŞTIIN łIFIC ŞI A PREGĂTIRII CADRELOR ŞTIIN łIFICE  
79. Cheltuielile financiare, destinate învăŃămîntului academic şi pregătirii cadrelor 

ştiinŃifice de înaltă calificare, se efectuează prin intermediul Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei, 
executor primar de buget.  

80. Consiliul Suprem va determina anual cota-parte de finanŃare a procesului de învăŃămînt 
academic şi a pregătirii cadrelor ştiinŃifice în baza calculelor argumentate pe fiecare articol şi 
alineat, conform actelor normative pentru exercitarea funcŃiilor stabilite, în coordonare cu 
ministerele de resort.  

81. FinanŃarea învăŃămîntului academic şi a pregătirii cadrelor ştiinŃifice se efectuează din 
următoarele surse:  

a) alocaŃiile de la bugetul de stat, stabilite prin legea bugetului de stat;  
b) mijloacele speciale, obŃinute de organizaŃiile din sfera ştiinŃei şi inovării în condiŃiile 

stabilite prin actele normative, în baza studiilor prin contract şi prestării serviciilor contra plată;  
c) donaŃiile şi alte forme de sponsorizare.  
82. În termenele stabilite pentru elaborarea proiectului bugetului de stat pentru anul 

următor, ministerele, care au în subordonare instituŃii/organizaŃii cu activitate de pregătire a 
cadrelor ştiinŃifice, înaintează la Consiliul Suprem cereri argumentate privind necesitatea de 
pregătire a cadrelor ştiinŃifice prin doctorat, postdoctorat, iar la Clusterul educaŃional-ştiinŃific – 
cereri privind necesitatea de pregătire a liceenilor, studenŃilor, masteranzilor, coordonate cu 
Ministerul EducaŃiei şi Tineretului, precum şi a doctoranzilor, postdoctoranzilor, perfecŃionare a 
cadrelor ştiinŃifice, şi calculele volumului alocaŃiilor bugetare necesare în acest scop.  

83. Consiliul Suprem generalizează propunerile înaintate şi le prezintă în modul stabilit 
Ministerului FinanŃelor şi Ministerului Economiei şi ComerŃului, pentru elaborarea proiectului 
legii bugetului de stat şi a proiectului pronosticului dezvoltării social-economice pentru anul 
respectiv.  

84. Mijloacele bugetare, destinate învăŃămîntului academic şi pregătirii cadrelor ştiinŃifice, 
se utilizează pentru:  

a) acoperirea cheltuielilor în condiŃiile stabilite de actele normative în vigoare:  
întreŃinerea deplină a liceenilor (hrana, vestimentaŃia, asigurarea cu servicii medicale);  
bursele studenŃilor, masteranzilor, doctoranzilor şi postdoctoranzilor din cadrul Clusterului 

educaŃional-ştiinŃific, precum şi cheltuielile aferente pregătirii, inclusiv deplasări ale 
doctoranzilor şi postdoctoranzilor şi pregătirea acestora peste hotare;  



perfecŃionarea cadrelor ştiinŃifice ale organizaŃiilor din sfera ştiinŃei şi inovării, 
subordonate Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei;  

b) remunerarea cadrelor didactice, conducătorilor ştiinŃifici, consultanŃilor ştiinŃifici ai 
doctoranzilor, postdoctoranzilor, angajaŃi în procesul de pregătire şi perfecŃionare a cadrelor;  

c) aprovizionarea Liceului Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei şi UniversităŃii Academiei de 
ŞtiinŃe a Moldovei cu utilaj, echipament, mobilă etc.;  

d) procurarea manualelor şi materialelor didactice;  
e) organizarea şi desfăşurarea examenelor;  
f) aprovizionarea cu reactive, surse de informaŃii, folosirea utilajului etc.;  
g) publicarea şi difuzarea autoreferatelor la tezele de doctor şi de doctor habilitat, precum 

şi acoperirea cheltuielilor pentru publicarea articolelor ştiinŃifice ale masteranzilor, doctoranzilor 
şi postdoctoranzilor;  

h) remunerarea referenŃilor oficiali atît din Ńară, cît şi de peste hotarele ei;  
i) întreŃinerea consiliilor ştiinŃifice specializate;  
j) burse de excelenŃă;  
k) burse nominale;  
l) plata serviciilor comunale;  
m) alte scopuri ce nu contravin actelor normative în vigoare.  
85. Elaborarea de către Consiliul Suprem a proiectului Planului de admitere la învăŃămîntul 

academic şi de pregătire a cadrelor ştiinŃifice, inclusiv în cadrul Clusterului educaŃional-ştiinŃific 
se efectuează în limitele mijloacelor bugetare, prevăzute în Protocolul anual la Acordul de 
parteneriat.  

  
IX. ESTIMAREA COSTULUI PROGRAMELOR DE STAT, DE INOV ARE  
ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC ŞI AL PROIECTELOR INDEPENDENTE  

86. Estimarea cheltuielilor pentru realizarea programelor de stat, de inovare şi transfer 
tehnologic, proiectelor din cadrul acestora şi a proiectelor independente se efectuează prin 
întocmirea unui deviz de cheltuieli, conform clasificaŃiei bugetare, pentru întreg termenul de 
realizare, cu specificarea cheltuielilor pentru fiecare an.  

87. În cazul în care la realizarea proiectelor vor fi utilizate şi alte surse financiare 
(cofinanŃare, mijloace speciale ale organizaŃiilor, obŃinute conform actelor normative), devizul se 
va întocmi pe toată suma cheltuielilor, cu indicarea separată a acestora. Devizul va include:  

a) fondul de salarizare, contribuŃiile la bugetul asigurărilor sociale de stat şi primele de 
asigurare obligatorie de asistenŃă medicală, achitate de patron, care nu vor depăşi 50% pentru 
proiectele de inovare şi transfer tehnologic, 60% pentru proiectele din cadrul programelor de stat 
şi pentru proiectele independente şi pînă la 70% pentru proiectele din cadrul programelor de stat 
şi proiectele independente în domeniul ştiinŃelor umanistice, economice şi matematice din 
volumul alocaŃiilor financiare prevăzute, respectiv, pentru programul de stat, de inovare şi 
transfer tehnologic, proiectele din cadrul acestora şi proiectele independente. Fondul de 
salarizare se calculează în baza actelor normative în vigoare;  

b) cheltuielile pentru energie electrică, energie termică, apă şi canalizare care nu se 
încadrează în limitele sus-menŃionate, în cazul în care ele reprezintă cheltuieli directe în procesul 
de realizare a proiectului sînt argumentate în mod corespunzător;  

c) procurarea materiei prime, a materialelor consumabile, inclusiv reactive, animale, veselă 
de laborator etc., necesare pentru efectuarea experienŃelor în scopul realizării proiectului;  

d) efectuarea, în bază de contract, încheiat cu alte organizaŃii, întreprinderi, a lucrărilor 
experimentale, ştiinŃifice şi de producere a mostrelor, machetelor, echipamentului şi a altor 
activităŃi necesare pentru realizarea proiectului, procurarea şi instalarea utilajului special şi a 
pachetelor de program;  

e) rechizite de birou, materiale de uz gospodăresc, al căror cost nu va depăşi suma de 100 
lei lunar pentru un executor de proiect;  



f) procurarea literaturii ştiinŃifice şi metodice, a dicŃionarelor (pînă la 1% din costul 
proiectului);  

g) întreŃinerea şi arenda mijloacelor de transport, procurarea combustibilului pentru 
executarea lucrărilor preconizate (pînă la 10 litri pentru 100 km în cazul limuzinelor şi pînă la 25 
litri pentru 100 km în cazul camioanelor şi autobuzelor);  

h) deplasări în interes de serviciu (pînă la 3000 lei/unitate de cercetător pentru proiectele ce 
Ńin de realizarea cercetărilor în expediŃii pe teren sau în cîmp, pînă la 2000 lei/unitate de 
cercetător pentru alte proiecte şi pînă la 5000 lei/unitate de cercetător pentru proiecte privind 
executarea lucrărilor de cercetări ştiinŃifice şi de inovare şi transfer tehnologic peste hotarele 
Republicii Moldova);  

i) 10% din costul proiectelor din cadrul programelor de stat, de inovare şi transfer 
tehnologic şi al proiectelor independente se alocă institutelor corespunzătoare pentru cheltuieli 
de regie, conform clasificaŃiei bugetare, inclusiv pentru remunerarea contabilului 
(economistului);  

j) alte cheltuieli, cu argumentarea necesităŃii acestora pentru realizarea proiectului, în 
conformitate cu normele financiar-economice în vigoare.  

[Pct.87 modificat prin Hot.Guv. nr.217 din 23.03.2010, în vigoare 30.03.2010]  
  
88. Executorii programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic, proiectelor din cadrul 

acestora şi a proiectelor independente sînt obligaŃi să Ńină evidenŃa contabilă riguroasă şi separată 
a bunurilor materiale procurate din mijloacele alocate pentru aceste proiecte şi sînt responsabili 
pentru integritatea acestor bunuri care rămîn, după finalizarea lucrărilor, în folosinŃa instituŃiei 
respective, fără a fi înstrăinate.  

89. Toate articolele de cheltuieli vor fi descifrate şi anexate la devizul de cheltuieli:  
a) lista nominală a executorilor, cu indicarea remunerării lunare şi a categoriilor de 

salariaŃi;  
b) listele utilajului, rechizitelor de birou etc., cu indicarea preŃurilor reglementate de 

tarifele în vigoare la momentul elaborării cererii de finanŃare, corectate anual în cazul proiectelor 
multianuale.  

90. Volumul mijloacelor financiare se determină de conducătorul proiectului şi contabilul 
(economistul) organizaŃiei, care sînt responsabili de corectitudinea calculelor la estimarea 
costului proiectului.  

91. Aparatul Consiliului Suprem verifică cheltuielile incluse în devizul de cheltuieli, 
corectitudinea şi corespunderea acestora actelor normative în vigoare, aprobîndu-l în modul 
stabilit.  

  
X. ANGAJAREA ŞI REMUNERAREA EXECUTORILOR ŞI CONDUCĂTORILOR  

PROGRAMELOR DE STAT, DE INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC,  
PROIECTELOR DIN CADRUL ACESTORA  
ŞI PROIECTELOR INDEPENDENTE  

92. Angajarea personalului se efectuează în baza contractului individual de muncă, în 
scopul:  

a) antrenării specialiştilor calificaŃi din Ńară (de peste hotare pot fi angajaŃi numai 
specialişti de care duce lipsă organizaŃia);  

b) efectuării serviciilor juridice, economico-financiare, consultative;  
c) montării şi reparaŃiei utilajului ştiinŃific, echipamentului;  
d) efectuării lucrărilor informaŃionale, conectării la Internet, creării programelor şi bazelor 

de date;  
e) confecŃionării echipamentului unic, mostrelor şi machetelor;  
f) efectuării unor analize şi investigaŃii specifice;  
g) efectuării lucrărilor sezoniere, expediŃiilor, îngrijirii terenurilor agricole etc.;  
h) executării altor lucrări, cu argumentările de rigoare.  



93. Toate condiŃiile privind perioada angajării, remunerarea, obligaŃiunile fiecărei părŃi sînt 
stipulate în dispoziŃiile (ordinele) conducătorului organizaŃiei sau în contractul, încheiat între 
părŃi.  

94. Executorii proiectelor din cadrul programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic 
şi ai proiectelor independente, sînt persoane angajate atît ca titulari, cît şi prin cumul pe bază de 
contract individual de muncă pentru o perioadă determinată.  

95. Salarizarea conducătorului, secretarului ştiinŃific, economistului şi a executorilor 
programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic, proiectelor din cadrul acestora şi a 
proiectelor independente, care activează prin cumul, se efectuează în mărimile şi condiŃiile 
stabilite prin hotărîre de Guvern.  

96. Pentru prestarea serviciilor economico-financiare proiectelor din cadrul programelor de 
stat, de inovare şi transfer tehnologic şi proiectelor independente se permite angajarea numai a 
unui specialist de domeniu.  

  
XI. MONITORIZAREA VALORIFIC ĂRII MIJLOACELOR FINANCIARE  

PENTRU SFERA ŞTIIN łEI ŞI INOV ĂRII   
97. Activitatea de monitorizare a valorificării eficiente, conform destinaŃiei a mijloacelor 

financiare şi a executării calitative şi în termen a activităŃilor preconizate în planurile de realizare 
a proiectelor de cercetări ştiinŃifice fundamentale, proiectelor de cercetări ştiinŃifice aplicative, 
precum şi în contractele de finanŃare a programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic, 
proiectelor din cadrul acestora şi a proiectelor independente, şi a altor activităŃi, finanŃate de la 
buget, se efectuează de către Consiliul Suprem şi de organele de stat, abilitate cu funcŃii de 
control.  

98. Activitatea de monitorizare a realizării programelor de stat, de inovare şi transfer 
tehnologic, proiectelor din cadrul acestora şi a proiectelor independente se efectuează de 
contractori şi autoritatea contractantă:  

a) contractorul stabileşte şi aplică, în condiŃiile legii, metode proprii de monitorizare, 
verifică în mod sistematic şi întreprinde măsuri adecvate pentru realizarea obiectivelor 
preconizate şi valorificarea eficientă a alocaŃiilor bugetare, prevăzute în contractul de finanŃare;  

b) autoritatea contractantă asigură verificarea documentelor prezentate de contractori pe 
fiecare etapă privind decontarea cheltuielilor efectuate şi compararea rezultatelor obŃinute cu 
activităŃile incluse în contractul de finanŃare.  

99. Autoritatea contractantă, cu participarea beneficiarului, instituie comisii de specialitate 
(minimum 3 specialişti), care vor asigura evaluarea realizării contractului în baza rapoartelor 
anuale, în vederea luării deciziei privind continuarea executării şi finanŃării programului de stat, 
de inovare şi transfer tehnologic, proiectelor din cadrul acestora şi a proiectelor independente.  

100. În baza rapoartelor privind gradul de realizare a obiectivelor proiectelor multianuale 
autoritatea contractantă va repartiza alocaŃiile bugetare pe anul următor pentru programele de 
stat, de inovare şi transfer tehnologic, proiectele din cadrul acestora şi pentru proiectele 
independente.  

101. Pe parcursul executării activităŃilor din sfera ştiinŃei şi inovării, precum şi după 
finisarea lor, Consiliul Suprem sau alt beneficiar de stat, Ministerul FinanŃelor, organele de 
control de stat sînt în drept să verifice corectitudinea valorificării alocaŃiilor bugetare atît cu 
puteri proprii, cît şi prin atragerea serviciilor de audit.  

102. Conducătorii şi executorii programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic, 
proiectelor din cadrul acestora şi ai proiectelor independente, finanŃate de la bugetul de stat sub 
orice formă, sînt responsabili de valorificarea eficientă şi conform destinaŃiei a mijloacelor 
bugetare alocate, precum şi de executarea calitativă şi în termenele prevăzute în planul 
calendaristic, a lucrărilor respective, în conformitate cu devizul de cheltuieli.  

103. În cazul neutilizării conform destinaŃiei a mijloacelor bugetare alocate, conducătorii şi 
organizaŃiile respective nu vor mai avea dreptul de a participa la concursurile anunŃate de 
Consiliul Suprem, fiind sancŃionaŃi în conformitate cu legislaŃia în vigoare.  



104. OrganizaŃia-executor a activităŃilor planificate în sfera ştiinŃei şi inovării, prezintă în 
mod obligatoriu, în termen de 40 de zile de la data finisării lucrărilor corespunzătoare, finanŃate 
de la bugetul de stat, Consiliului Suprem şi AgenŃiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală un 
exemplar al raportului privind realizarea activităŃilor preconizate sau o notă explicativă, 
întocmite în conformitate cu cerinŃele Standardului interstatal GOST 732-2001, aprobat prin 
Hotărîrea Departamentului Standardizare şi Metrologie nr.1170-ST din 10 septembrie 2002 şi 
pus în aplicare pe teritoriul Republicii Moldova ca Standard naŃional de la 15 decembrie 2002 
(cu excepŃia celor din domeniul ştiinŃelor umanistice).  

105. Raportul financiar anual, elaborat în modul stabilit de Ministerul FinanŃelor, şi nota 
informativă, elaborată în modul stabilit de Consiliul Suprem, se prezintă de către executor (sau 
contractor) Consiliului Suprem, în termenul stabilit.  

106. Consiliul Suprem prezintă raportul financiar generalizat privind valorificarea 
mijloacelor alocate de la bugetul de stat şi raportul analitic privind realizarea activităŃilor în sfera 
ştiinŃei şi inovării Guvernului şi Ministerului FinanŃelor, în modul şi termenele stabilite.  

107. La finele realizării proiectului, la raportul anual se anexează darea de seamă privind 
îndeplinirea devizului de cheltuieli al instituŃiei.  

108. Plata finală se efectuează numai după transferarea dreptului de proprietate asupra 
bunurilor materiale, procurate din mijloacele corespunzătoare, organizaŃiei prin intermediul 
căreia a fost efectuată finanŃarea.  

  
  

Anexa nr.3  
la Acordul de parteneriat  

între Guvern şi Academia de ŞtiinŃe  
a Moldovei pentru anii 2009-2012  

   
REGULAMENTUL   

privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat, de inovare şi transfer 
tehnologic şi proiectelor din cadrul acestora, proiectelor de cercetări ştiin Ńifice  

fundamentale, proiectelor de cercetări ştiin Ńifice aplicative şi proiectelor  
independente în sfera ştiin Ńei şi inovării  

  
I. DISPOZIłII GENERALE   

1. Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a concursului 
programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic şi proiectelor din cadrul acestora, 
proiectelor de cercetări ştiinŃifice fundamentale, proiectelor de cercetări ştiinŃifice aplicative şi al 
proiectelor independente în sfera ştiinŃei şi inovării, şi este elaborat în conformitate cu 
prevederile Codului cu privire la ştiinŃă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 
2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.125-129, art.663).  

2. Conceptele programelor, proiectele din cadrul acestora, proiectele de cercetări ştiinŃifice 
fundamentale, proiectele de cercetări ştiinŃifice aplicative şi proiectele independente în sfera 
ştiinŃei şi inovării (în continuare – proiecte) se selectează pe bază de concurs, anunŃat public şi 
organizat de Consiliul Suprem pentru ŞtiinŃă şi Dezvoltare Tehnologică (în continuare – 
Consiliul Suprem), în temeiul expertizei efectuate conform Regulamentului privind organizarea 
şi efectuarea expertizei programelor/proiectelor.  

3. Concursul programelor/proiectelor se organizează în scopul menŃinerii unui nivel 
metodic şi ştiinŃific înalt al cercetărilor ştiinŃifice fundamentale şi aplicative şi transferului 
tehnologic, soluŃionării problemelor stringente ale economiei Ńării, creării unui mediu favorabil 
absorbŃiei inovaŃiilor şi valorificării rezultatelor ştiinŃifice, organizării manifestărilor ştiinŃifice, 
editării monografiilor, creării şi dezvoltării şcolilor ştiinŃifice, menŃinerii infrastructurii în sfera 
ştiinŃei şi inovării etc.  



4. Termenul de realizare al programului de stat nu poate fi mai mare de 4 ani, al proiectelor 
din cadrul programului de stat, al proiectelor de inovare şi transfer tehnologic şi al proiectelor 
independente – nu mai mare de 2 ani, al proiectelor de inovare şi transfer tehnologic realizate în 
cadrul parcurilor ştiinŃifico-tehnologice – nu mai mare de 5 ani, iar al celor realizate în cadrul 
incubatoarelor de inovare – nu mai mare de 3 ani, iar al proiectelor de cercetări ştiinŃifice 
fundamentale şi proiectelor de cercetări ştiinŃifice aplicative – nu mai mare de 5 ani.  

5. Executori ai programelor/proiectelor sînt persoane angajate atît ca titulari, cît şi prin 
cumul, în baza contractului individual de muncă, pe o durată determinată.  

6. Executori ai proiectelor de inovare şi transfer tehnologic realizate în cadrul parcurilor 
ştiinŃifico-tehnologice şi al incubatoarelor de inovare sînt rezidenŃii acestor parcuri sau, 
respectiv, incubatoare, selectaŃi pe bază de concurs, în conformitate cu legislaŃia în vigoare.  

7. În aceeaşi perioadă de timp, una şi aceeaşi persoană poate fi conducător sau participa în 
activităŃi de cercetare ştiinŃifică într-un singur proiect de cercetări ştiinŃifice fundamentale sau de 
cercetări ştiinŃifice aplicative.  

8. Suplimentar, în aceeaşi perioadă de timp, una şi aceeaşi persoană poate participa în 
calitate de executor sau conducător al unui program de stat şi a două proiecte, selectate pe bază 
de concurs, inclusiv un proiect internaŃional, finanŃat de la bugetul de stat şi un proiect de 
inovare şi transfer tehnologic.  

[Pct.8 completat prin Hot.Guv. nr.217 din 23.03.2010, în vigoare 30.03.2010]  
  
9. Conducătorii programelor/proiectelor, în mod obligatoriu, sînt persoane cu grad 

ştiinŃific, cu o vechime de muncă în domeniu de cel puŃin 5 ani.  
10. Concursul programelor/proiectelor se organizează în conformitate cu direcŃiile 

strategice ale sferei ştiinŃei şi inovării.  
11. Estimarea şi distribuirea alocaŃiilor bugetare pe programe/proiecte se efectuează de 

către Consiliul Suprem pînă la demararea concursului, în conformitate cu Regulamentul privind 
finanŃarea activităŃilor în sfera ştiinŃei şi inovării.  

12. Modul şi criteriile de repartizare a mijloacelor publice pe domenii, modificările şi 
completările la acestea se aprobă de către Consiliul Suprem, în comun cu Guvernul, în cadrul 
Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de ŞtiinŃe a Moldovei.  

13. Proiectele sînt elaborate şi perfectate de către pretendenŃi în baza formularului 
propunerii de proiect (anexa nr.1 la prezentul Regulament) şi a altor recomandări, aprobate de 
Consiliul Suprem.  

  
II. CONDI łIILE DE ELIGIBILITATE A ORGANIZA łIILOR DIN SFERA ŞTIIN łEI  

ŞI INOV ĂRII, EXECUTORI DE PROGRAME DE STAT/PROIECTE   
14. CondiŃiile principale de eligibilitate a organizaŃiilor-executor (contractori) ai 

programelor/proiectelor sînt:  
a) acreditarea organizaŃiei ştiinŃifice de către Consiliul NaŃional de Acreditate şi Atestare, 

pentru a desfăşura activităŃi de cercetare;  
b) nedeclararea, în condiŃiile prevăzute de lege, a stării de incapacitate de plată;  
c) neblocarea conturilor bancare, conform unei hotărîri judecătoreşti;  
d) lipsa încălcărilor anterioare ale prevederilor unui alt contract de finanŃare, încheiat cu 

Consiliul Suprem.  
15. Selectarea executorilor programelor şi proiectelor de inovare şi transfer tehnologic, 

realizate în cadrul parcurilor ştiinŃifico-tehnologice şi al incubatoarelor de inovare se efectuează 
în conformitate cu legislaŃia în vigoare (art.6, 10 şi 12 ale Legii nr.138-XVI din 21 iunie 2007 cu 
privire la parcurile ştiinŃifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare).  

16. Fiecare participant la concurs certifică printr-o declaraŃie de eligibilitate (anexa nr.2 la 
prezentul Regulament), întocmită pe propria răspundere, că întruneşte toate condiŃiile prevăzute 
în punctele 14 şi 15 ale prezentului Regulament.  



17. Propunerile de concepte de programe de stat şi de proiecte din cadrul acestora, proiecte 
de cercetări ştiinŃifice fundamentale, proiecte de cercetări ştiinŃifice aplicative şi de proiecte 
independente în sfera ştiinŃei şi inovării se prezintă Consiliului Suprem în două exemplare şi se 
înregistrează de către conducătorul de proiect în sistemul informaŃional de recepŃionare şi 
monitorizare a programelor/proiectelor (în continuare – sistemul informaŃional de recepŃionare şi 
monitorizare).  

18. Propunerile de programe/proiecte de inovare şi transfer tehnologic se prezintă AgenŃiei 
pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT) în două exemplare şi se înregistrează de către 
conducătorul de proiect în sistemul informaŃional de recepŃionare şi monitorizare.  

19. Propunerile de programe de stat, proiecte din cadrul acestora, proiecte de cercetări 
ştiinŃifice fundamentale, proiecte de cercetări ştiinŃifice aplicative şi de proiecte independente în 
sfera ştiinŃei şi inovării se înregistrează de către Consiliul Suprem, iar cele de inovare şi transfer 
tehnologic – de AITT într-un registru special, şi se transmit ulterior Consiliului Consultativ de 
Expertiză.  

  
III. ORGANIZAREA CONCURSULUI PROGRAMELOR/PROIECTELO R  

20. AnunŃarea publică a concursului concepŃiilor programelor de stat, de inovare şi transfer 
tehnologic, proiectelor din cadrul acestora, proiectelor de cercetări ştiinŃifice fundamentale, 
proiectelor de cercetări ştiinŃifice aplicative şi proiectelor independente în sfera ştiinŃei şi inovării 
se face pe parcursul a două săptămîni de la data aprobării hotărîrii privind organizarea acestuia şi 
stabilirea condiŃiilor de desfăşurare a concursului de către Consiliul Suprem.  

21. AITT pregăteşte materialele cu privire la anunŃul concursurilor programelor şi 
proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru evaluarea volumului mijloacelor financiare 
necesare, care sînt propuse spre examinare şi aprobare Consiliului Suprem.  

22. Propunerile de proiecte pentru participarea la concurs sînt prezentate Consiliului 
Suprem (sau AITT, după caz) în două exemplare şi înregistrate de către conducătorul de program 
sau proiect în sistemul informaŃional de recepŃionare şi monitorizare, în termen de 30 de zile de 
la data publicării anunŃului.  

23. Organizarea şi desfăşurarea concursului constă în:  
a) aprobarea de către Consiliul Suprem a hotărîrii privind desfăşurarea concursului 

programelor/proiectelor, stabilirea obiectivelor şi condiŃiilor concursului;  
b) anunŃarea publică a concursului (pentru tematică deschisă – prin intermediul mass-

media, pentru tematică închisă – prin înştiinŃarea unui anumit cerc de persoane interesate în 
problemă), care va conŃine informaŃia referitor la condiŃiile de participare, locul, termenul, modul 
şi forma de prezentare a propunerilor de proiect;  

c) întocmirea listei pretendenŃilor participanŃi la concurs (în cazul tematicii închise);  
d) remiterea către solicitanŃi a formularului propunerii de ofertă, materialelor ce precizează 

obiectivele concursului, cerinŃelor şi recomandărilor privind elaborarea, perfectarea şi 
prezentarea propunerilor de proiect la concurs;  

e) recepŃionarea şi înregistrarea programelor/proiectelor;  
f) efectuarea expertizei iniŃiale a programelor de stat, proiectelor din cadrul acestora, 

proiectelor de cercetări ştiinŃifice fundamentale, proiectelor de cercetări ştiinŃifice aplicative şi a 
proiectelor independente în sfera ştiinŃei şi inovării de către aparatul Consiliului Suprem, a 
programelor/proiectelor de inovare şi transfer tehnologic de către AITT privind corespunderea 
acestora condiŃiilor concursului şi criteriilor generale de eligibilitate a propunerii de proiect prin 
intermediul sistemului informaŃional de recepŃionare şi monitorizare;  

g) distribuirea programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic, proiectelor din cadrul 
acestora, proiectelor de cercetări ştiinŃifice fundamentale, proiectelor de cercetări ştiinŃifice 
aplicative şi a proiectelor independente în sfera ştiinŃei şi inovării pe domeniile de activitate 
ştiinŃifică.  



24. Concursul proiectelor de cercetări ştiinŃifice fundamentale, de cercetări ştiinŃifice 
aplicative este anunŃat de Consiliul Suprem, în conformitate cu direcŃiile strategice ale sferei 
ştiinŃei şi inovării prin intermediul sistemului informaŃional de recepŃionare şi monitorizare.  

25. Proiectele de cercetări ştiinŃifice fundamentale, de cercetări ştiinŃifice aplicative vor fi 
înaintate, prin intermediul secŃiilor de ştiinŃe ale Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei, doar de către 
membrii instituŃionali şi membrii de profil acreditaŃi.  

26. SecŃiile de ştiinŃe examinează proiectele propuse şi le transmit comisiilor de experŃi pe 
domenii. Rezultatele expertizei proiectelor se transmit ulterior Consiliului Consultativ de 
Expertiză pentru examinare.  

27. Consiliul Consultativ de Expertiză întocmeşte lista proiectelor de cercetări ştiinŃifice 
fundamentale, de cercetări ştiinŃifice aplicative, propuse pentru finanŃare, pe care o va înainta 
Consiliului Suprem spre aprobare.  

28. Proiectele independente sînt proiectele neîncadrate în programele de stat, destinate 
soluŃionării problemelor curente cu un scop bine determinat: antrenarea tinerilor cercetători, 
asigurarea cu echipament ştiinŃific modern, colaborarea internaŃională etc.  

29. La concursul proiectelor independente pentru tinerii cercetători pot participa persoanele 
în vîrstă de pînă la 30 de ani. Conducător al acestor proiecte este persoana cu grad ştiinŃific în 
vîrstă de pînă la 35 de ani.  

Cota-parte a tinerilor cercetători în proiectele din cadrul programelor de stat va constitui 
cel puŃin 30 la sută din echipa de realizare a proiectului.  

30. Prioritate au proiectele independente cofinanŃate din sursele agenŃilor economici, 
organizaŃiilor internaŃionale, din mijloacele speciale ale organizaŃiilor din sfera ştiinŃei şi inovării 
etc.  

31. Lista proiectelor independente propuse pentru finanŃare de către Consiliul Consultativ 
de Expertiză se aprobă de către Consiliul Suprem.  

32. Obiect al programelor şi proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pot fi următoarele 
categorii de activităŃi:  

a) transferul, testarea, omologarea şi certificarea produsului/ tehnologiei, metodei/ 
sistemului, serviciului etc. către agentul economic beneficiar;  

b) punerea în fabricaŃie/ aplicare, operare a produselor/ tehnologiilor/ noi de către agenŃii 
economici, în cooperare cu organizaŃiile din sfera ştiinŃei şi inovării;  

c) comercializarea produsului/ tehnologiei/ metodei/ sistemului/ serviciului disponibil.  
33. CondiŃia obligatorie pentru proiectele de inovare şi transfer tehnologic este 

cofinanŃarea acestora în proporŃie mai mare sau egală cu 50% din volumul total de finanŃare a 
proiectului.  

[Pct.33 modificat prin Hot.Guv. nr.217 din 23.03.2010, în vigoare 30.03.2010]  
  
34. SecŃiile de ştiinŃe ale Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei, Consiliul Consultativ de 

Expertiză evaluează concepŃiile programelor de stat înaintate, conform cadrului normativ în 
vigoare.  

35. Prioritate se acordă concepŃiilor ce vor prevedea cofinanŃarea şi antrenarea în activităŃi 
a unui spectru larg de organizaŃii acreditate din sfera ştiinŃei şi inovării.  

36. După aprobarea concepŃiilor programelor de stat de către Consiliul Suprem se anunŃă 
concursul proiectelor ce urmează a fi incluse în cadrul acestora.  

37. Expertiza proiectelor din cadrul programelor de stat se realizează de către Consiliul 
Consultativ de Expertiză, conform Regulamentului privind organizarea şi efectuarea expertizei 
programelor/proiectelor prin intermediul sistemului on-line de expertizare a proiectelor.  

38. În temeiul expertizei, Consiliul Suprem aprobă proiectele ce vor fi incluse în programul 
de stat şi instituie consiliul ştiinŃific al fiecărui program.  

39. Consiliul ştiinŃific al programului de stat este constituit din preşedintele consiliului 
ştiinŃific – conducătorul programului de stat, secretarul ştiinŃific al Consiliului, conducătorii de 
proiecte din cadrul Programului respectiv, precum şi din reprezentanŃii ministerelor de resort.  



40. Consiliul ştiinŃific al programului de stat, în temeiul concepŃiei, stabileşte structura şi 
elaborează paşaportul programului de stat, monitorizează realizarea proiectelor din cadrul 
programului, evaluează rezultatele cercetărilor efectuate.  

  
IV. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI PRIN INTERMEDIUL  

SISTEMULUI INFORMA łIONAL DE RECEPłIONARE ŞI MONITORIZARE  
41. Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului prin intermediul sistemului 

informaŃional de recepŃionare şi monitorizare include următoarele etape:  
a) anunŃarea publică a concursului conceptelor programelor de stat şi a propunerilor de 

proiecte pe parcursul a două săptămîni de la data adoptării deciziei privind organizarea acestuia 
şi stabilirea condiŃiilor de desfăşurare de către DirecŃia politici, management şi monitorizare în 
sfera ştiinŃei şi inovării a Consiliului Suprem;  

b) înregistrarea calităŃii de executor, conducător de program/proiect;  
c) validarea calităŃii de executor de proiect de către conducătorul de proiect;  
d) validarea calităŃii de conducător de proiect de către DirecŃia politici, management şi 

monitorizare în sfera ştiinŃei şi inovării a Consiliului Suprem;  
e) validarea calităŃii de expert independent de către Consiliul Consultativ de Expertiză;  
f) înregistrarea propunerilor de programe/proiecte de către conducătorii de programe sau 

proiecte;  
g) analiza primară a programelor/proiectelor de către DirecŃia politici, management şi 

monitorizare în sfera ştiinŃei şi inovării a Consiliului Suprem, AgenŃia pentru Inovare şi Transfer 
Tehnologic, după caz;  

h) expertizarea on-line a propunerilor de programe/proiecte de către experŃii independenŃi, 
în baza fişelor de evaluare a propunerilor;  

i) înregistrarea hotărîrii Consiliului Suprem privind acceptarea programelor/proiectelor 
spre finanŃare;  

j) înregistrarea în Registrul de stat a programelor şi proiectelor din sfera ştiinŃei şi inovării, 
acceptate de Consiliul Suprem pentru finanŃare;  

k) eliberarea organizaŃiei-executor a certificatului de înregistrare de stat a proiectului;  
l) monitorizarea executării proiectului în baza rapoartelor pe etape;  
m) înregistrarea hotărîrii Consiliului ştiinŃific al organizaŃiei-executor privind aprobarea 

raportului final;  
n) înregistrarea raportului final al proiectului în sistemul informaŃional de recepŃionare şi 

monitorizare, inclusiv fişa rezultatelor;  
o) expertizarea on-line a rezultatelor proiectelor de către experŃii independenŃi în baza 

fişelor de evaluare finală;  
p) înregistrarea hotărîrii secŃiei de ştiinŃe şi a Consiliului Suprem privind aprobarea 

raportului final;  
q) prezentarea pe suport de hîrtie a raportului final la Biblioteca ŞtiinŃifică Centrală 

“Andrei Lupan” a Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei;  
r) înscrierea în Registrul de stat a datei eliberării şi numărului adeverinŃei de înregistrare a 

rezultatelor ştiinŃifice;  
s) arhivarea şi înregistrarea pe suport magnetic sau optic a documentaŃiei proiectului în 

format electronic;  
t) diseminarea informaŃiei privind rezultatele obŃinute în urma realizării 

programului/proiectului.  
  

V. DISPOZIłII FINALE   
42. Pentru realizarea programelor de stat, proiectelor din cadrul acestora, proiectelor de 

cercetări ştiinŃifice fundamentale, proiectelor de cercetări ştiinŃifice aplicative şi al proiectelor 
independente în sfera ştiinŃei şi inovării, Consiliul Suprem încheie contracte de finanŃare cu 
organizaŃiile-executor.  



[Pct.42 modificat prin Hot.Guv. nr.217 din 23.03.2010, în vigoare 30.03.2010]  
  
43. În scopul excluderii dublării tematicii, toate propunerile de proiect, înaintate 

Consiliului Suprem, finanŃate de la bugetul de stat, sînt avizate în prealabil de secŃiile de ştiinŃe 
respective.  

44. Propunerile de proiect, înaintate Consiliului Suprem pentru a fi incluse în concurs, dar 
care nu sînt finanŃate, nu se restituie. Aceste proiecte se păstrează la Consiliul Suprem, urmînd a 
fi lichidate după expirarea termenului de un an de la data anunŃării concursului.  

45. La solicitare, pretendentului i se vor prezenta extrase din fişele de evaluare a 
proiectului, păstrînd confidenŃialitatea experŃilor independenŃi.  

46. În cazul în care propunerile înaintate nu sînt fundamentate suficient sau nu corespund 
condiŃiilor anunŃate, pot să nu fie desemnaŃi învingătorii concursului într-un anumit domeniu. 
Cîştigătorii în domeniul respectiv pot fi determinaŃi doar în condiŃiile demarării unui nou 
concurs, decizia de relansare a procesului de selectare revenindu-i Consiliului Suprem.  

47. Proiectele finanŃate de la bugetul de stat se înscriu în Registrul de stat al proiectelor din 
sfera ştiinŃei şi inovării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.  

48. OrganizaŃiei-executor din sfera ştiinŃei şi inovării i se eliberează un certificat, prin care 
se confirmă înregistrarea de stat a proiectului.  

49. Certificatul înregistrării de stat a proiectului este valabil pentru termenul stabilit în 
propunerea de proiect.  

50. În cazul în care proiectul n-a fost realizat în termenul stabilit, Consiliul Suprem va 
include în Registrul de stat menŃiunea corespunzătoare.  

  
Anexa nr.1 

la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea 
concursului programelor de stat, de inovare 

şi transfer tehnologic şi proiectelor din cadrul 
acestora, proiectelor de cercetări ştiinŃifice 

fundamentale, proiectelor de cercetări ştiinŃifice 
aplicative şi proiectelor independente 

în sfera ştiinŃei şi inovării 
   

FORMULARUL PROPUNERII DE PROIECT  
  

I. Fişa proiectului (conform modelului nr.1)  
  
II. Rezumatul proiectului (maximum o pagină)  
  
III. A) Descrierea proiectului:   
Obiective generale:  
a) caracteristica situaŃiei generale şi a rezultatelor obŃinute la momentul actual în domeniul menŃionat în Republica 

Moldova şi în lume, gradul de explorare;  
b) argumentarea necesităŃii de a efectua investigaŃii în cadrul proiectului prezentat.  
Originalitatea investigaŃiilor:   
a) nivelul teoretico-aplicativ al cercetărilor din cadrul proiectului înaintat în comparaŃie cu nivelul mondial; metodologia 

cercetării;  
b) gradul de noutate al produsului sau tehnologiei;  
c) caracteristica rezultatelor estimate;  
d) argumentarea credibilităŃii realizării proiectului;  
e) impactul socioeconomic şi ştiinŃific al rezultatelor; forme de implementare; beneficiarii rezultatelor estimate (se 

prezintă actul de confirmare sau recenzie, semnat de beneficiar);  
f) perspective de cooperare în cadrul programelor internaŃionale după finalizarea proiectului;  
g) în cazul ştiinŃelor aplicative, beneficiile economice pentru agenŃii economici, participanŃi la proiect (pentru potenŃiali 

producători, utilizatori ai produsului), contribuŃia previzibilă la îmbunătăŃirea poziŃiei pe piaŃă, la creşterea performanŃelor şi 
competitivităŃii agenŃilor economici participanŃi la proiect sau care vor valorifica rezultatele proiectului propus, contribuŃia la 
eficientizarea utilizării resurselor umane şi materiale.  

B) Descrierea proiectului de inovare şi transfer tehnologic:  
1. Argumentarea necesităŃii realizării proiectului.  



2. Studii de fezabilitate şi elaborări anterioare ce stau la baza proiectului.  
3. Obiectivele proiectului.  
4. Metode şi mijloace utilizate în realizarea proiectului.  
5. Nivelul parametrilor de performanŃă şi calitate. ComparaŃie cu prototipul. Elementele de inovare şi transfer tehnologic.  
6. Gradul de conformitate cu cerinŃele reglementărilor şi standardelor corespunzătoare la nivel european sau internaŃional 

(calitate, mediu, risc etc.).  
7. Domeniile de aplicare.  
8. Ce necesităŃi ale potenŃialilor beneficiari satisface.  
9. La ce etapă de finisare se află elaborarea ce stă la baza proiectului.  
10. Ce volum de lucrări mai este necesar de îndeplinit.  
11. Posibilitatea creării întreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM), numărul de locuri de muncă.  
12. Rezultatele scontate.  
13. CofinanŃarea proiectului de către beneficiarii interesaŃi. CondiŃiile de conlucrare.  
14. Competitivitatea elaborării pe piaŃă.  
15. Costul produsului, tehnologiei, serviciului (în comparaŃie cu produsele similare existente).  
16. Utilajul necesar şi costul lui.  
17. Trecerea pe scară industrială necesită (nu necesită):  
investiŃii capitale  
retehnologizare  
18. ExistenŃa sau lipsa documentaŃiei tehnice.  
19. Lista beneficiarilor interesaŃi de elaborare.  
20. Locul implementării (uzine, fabrici, instituŃii ştiinŃifice, întreprinderi mici, mijlocii etc.).  
21. Efectul economic, cu calculele respective.  
22. ProtecŃia juridică a proprietăŃii intelectuale în Ńară şi peste hotare (denumirea şi numerele brevetelor de invenŃie şi 

datele eliberării acestora sau deciziile pozitive cu indicarea datei, numerelor licenŃelor).  
23. PiaŃa de desfacere a elaborării propuse (naŃională, din CSI, alte Ńări ale lumii).  
24. Estimarea:  
dimensiunilor pieŃei;  
potenŃialului de creştere a pieŃei de desfacere;  
restricŃiilor asupra creşterii pieŃei de desfacere;  
arealului de cucerire a pieŃei;  
valutei liber convertibile.  
25. Beneficiile de la vînzarea produsului, tehnologiei.  
  
IV. Bibliografia în domeniu (pînă la 3 pagini)  
  
V. Structura proiectului:   
programul de cercetări pe perioada întreagă (conform modelului nr.2);  
planul calendaristic pentru primul an (conform modelului nr.3).  
  
VI. Caracteristica potenŃialului ştiin Ńifico-creativ:   
numărul de specialişti, doctori habilitaŃi, doctori, doctoranzi şi cercetători sub 30 de ani antrenaŃi în proiect;  
componenŃa şi caracteristica colectivului de executori, conducătorului ştiinŃific al proiectului (conform modelului nr.4);  
fişe biografice (cel mult 2 pagini – modelul nr.5) ale principalilor executori;  
locul grupei ce a înaintat proiectul în cadrul potenŃialului ştiinŃific din Ńară; relaŃiile cu centre recunoscute în domeniul 

respectiv din Moldova şi din lume, nivelul de pregătire a colectivului în soluŃionarea obiectivelor proiectului;  
modalităŃi de antrenare a tinerilor cercetători şi a studenŃilor. 
  
VII. Resursele tehnice şi infrastructura disponibil ă (proprii şi cele oferite prin relaŃii de cooperare, inclusiv 

internaŃionale – modelul nr.6).  
echipamente tehnologice, de diagnostică, testare şi facilităŃi pentru experimentare;  
laboratoare, ateliere, staŃii-pilot;  
mijloace de documentare (bibliotecă, Internet, acces la baze de date);  
calculatoare şi alte resurse.  
  
VIII. Resurse financiare solicitate:  
suma totală solicitată pentru realizarea proiectului şi repartizarea volumului de finanŃare necesar pentru realizarea 

proiectului (remunerarea muncii, aprovizionarea tehnico-materială, serviciile altor organisme, alte cheltuieli), conform devizului 
de cheltuieli (modelul nr.7) cu toate calculele necesare pe primul an de activitate şi descifrările corespunzătoare, în conformitate 
cu normele în vigoare;  

lista utilajului necesar pentru realizarea proiectului.  
  
IX. Formele de implementare a rezultatelor 



  
X. Informa Ńii despre cofinanŃare (modelul nr.8) 
  
XI. Alte informa Ńii:   
autoaprecierea probabilităŃii succesului proiectului, factorii ce ar împiedica realizarea proiectului;  
alte argumente în favoarea proiectului propus.  
   
Semnătura conducătorului proiectului  ____________________________________________ 

  
   

Modelul nr.1 
  

Fişa proiectului   
   

1. Titlul proiectului propus: _______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
   
2. DirecŃia strategică şi domeniul anunŃat pentru concurs:  
_____________________________________________________________________________________________ 
3. Tipul proiectului:   
a) în cadrul programului de stat, de inovare şi transfer tehnologic, proiect de cercetări ştiinŃifice fundamentale, de 

cercetări ştiinŃifice aplicative sau proiect independent (se subliniază)  
b) cercetări fundamentale, aplicative (se subliniază)  
c) nou în continuare  
   
4. Conduc ătorul proiectului:  
a) numele: ____________________________________________________________________________________ 
prenumele: ___________________________________________________________________________________ 
b) funcŃia: ____________________________________________________________________________________ 
gradul ştiinŃific: ________________________________________________________________________________ 
c) adresa: ____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
telefon (domiciliu, serviciu) _______________________________________________________________________ 
   
5. Organiza Ńia executant a solicitantului:  
a) 

denumirea:__________________________________________________________________________________ 
b) 

sediul:______________________________________________________________________________________ 
str.______________________________ nr. ________ cod poştal: _______________________________________ 
telefon: 

_______________________________________________________________________________________ 
fax: 

__________________________________________________________________________________________ 
e-mail: _______________________________________________________________________________________ 
c) tipul instituŃiei: membru instituŃional, de profil, afiliat (se subliniază)  
e) subdiviziunea (laborator, centru) ______________ _______________________________________________ 
subordonat: ___________________________________________________________________________________ 
   
6. Termenul de realizare: ________________________________________________________________________ 
   
7. Volumul de finanŃare solicitat (mii lei):  
a) pentru perioada de desfăşurare a proiectului – 201_ - 201_ ___________________________________________ 
b) pentru anul 201__ 

____________________________________________________________________________ 
   
8. Cofinan Ńare:   
a) pentru perioada de desfăşurare a proiectului _______________________________________________________ 
b) pentru primul 

an______________________________________________________________________________ 
   
9. Organiza Ńii colaboratoare : ___________________________________________________________________ 



   
10. Semnătura conduc ătorului de proiect : _______________________________________________________ 
   
11. Se certifică autenticitatea datelor din prezenta cerere şi se aprobă realizarea proiectului din sfera ştiinŃei şi 

inovării în condiŃiile menŃionate.  
Conduc ătorul subdiviziunii _______________________________ ______________________________________ 

(nume, prenume, grad ştiinŃific, semnătura)  
  
   
Director/rector   
   
L.Ş.  
   
Nume, prenume _________________________ 
Semnătura _____________________________ 
Tel.: __________________________________ 
Fax: __________________________________ 
E-mail: ________________________________ 

   
Director economic/Contabil- şef  
   
L.Ş.  
   
Nume, prenume _________________________ 
Semnătura _____________________________ 
Tel.: __________________________________ 
Fax: __________________________________ 
E-mail: ________________________________ 

   
[Modelul 1 în redacŃia Hot.Guv. nr.217 din 23.03.2010, în vigoare 30.03.2010]  
  
  

Modelul nr.2 
  

Programul de realizare în anii  _______ a proiectului  ___________________________ 
  

Etapele 
principale 

ale 
proiectului 

(temei) 

Con Ńinutul 
etapei 

Executorii  Termenul 
de 

realizare 

Volumul 
finan Ńării 
(mii lei) 

Organiza Ńia care 
cofinan Ńează 

etapa, volumul 
de cofinan Ńare 

Rezultatele 
estimate 

Modul şi locul 
de 

implementare 

         
  

Conduc ătorul proiectului  _______________ 
  

Semnătura  _________________  
  

Modelul nr.3  
  

Planul calendaristic de realizare a proiectului 
_____________________________________________________ 
________________________________________ pe anul 200 __ 

  
Etapele principale 
preconizate pentru  

realizare în anul 
curent 

Con Ńinutul etapelor 
şi rezultatele estimate 

Executorii Termenele  
de realizare 

Organiza Ńia care 
cofinan Ńează 

proiectul, volumul  
de cofinan Ńare 

Volumul de 
finan Ńare pe 
anul ______,  

mii lei 
       
  

Conduc ătorul proiectului  _______________ 
   

Semnătura  _________________  
  

Modelul nr.4 
   

Lista executorilor în cadrul proiectului 
_______________________________________________ 

  
Rezultate ob Ńinute în domeniul respectiv 

în anii preceden Ńi 
Executorii: 

numele, 
prenumele, 

gradul 
ştiin Ńific 

Locul de 
serviciu 
de bază, 

anul 
naşterii 

Stagiul de 
munc ă în 
domeniul 
respectiv 

Titluri, 
premii, 

prezen Ńa în 
diferite 

organisme 
ştiin Ńifice 

Experien Ńă 
în realizarea 

unor 
proiecte 

analogice 

Publica Ńii*  Brevete 
de 

inven Ńie 

Mostre, 
tehnologii 
elaborate 

Alte 
rezultate  



Conducătorul 
ştiinŃific 

        

AlŃi participanŃi         
  

* De prezentat lista publicaŃiilor colectivului la tematica proiectului (nu mai puŃin de 10) din ultimii 3 ani. 
  

Modelul nr.5 
  

Fişa biografic ă 
Se înscriu informaŃiile despre personalul important, cercetători ştiinŃifici şi consultanŃi, începînd cu 

responsabilul de proiect. 
  

Numele, prenumele, gradul ştiin Ńific, anul 
naşterii 

Func Ńia 

Studii (se începe cu bacalaureatul (sau echivalent)  şi se încheie cu formarea la postdoctorat) 
Institu Ńia şi localitatea Gradul ştiin Ńific/ 

Gradul didactic 
Anul conferirii Domeniul studiat 

     
   

Experien Ńa ştiin Ńific ă şi profesional ă: Începînd cu funcŃia actuală, se indică în ordine cronologică funcŃiile 
anterioare, experienŃa acumulată şi titlurile onorifice. Personalul important include responsabilul de proiect, precum şi 
oricare altă persoană ce participă la elaborarea sau executarea ştiinŃifică a proiectului de cercetare. Acest personal 
este constituit, de obicei, din toŃi cercetătorii cu doctorat sau cu alte titluri echivalente, dar pot fi incluse şi persoane 
care au numai bacalaureatul, dacă ele contribuie în mod semnificativ la realizarea proiectului de cercetare. Se 
prezintă toate publicaŃiile, apărute în ultimii trei ani, precum şi publicaŃiile relevante pentru prezenta propunere de 
proiect, care au fost tipărite anterior. Pentru publicaŃiile din ambele categorii se indică toŃi autorii, titlul lucrărilor, 
revista sau cartea în care au fost publicate (nr. volumului, prima şi ultima pagină a materialului publicat, anul apariŃiei; 
pentru cărŃi se indică şi editura). Nu va depăşi 2 pagini.  

  
Modelul nr.6 

  
Resursele tehnice şi infrastructuri disponibile  

  
Dotări: Se specifică dotările care se utilizează şi se indică pe scurt capacităŃile lor performante, gradul de 

corespundere şi necesitate pentru realizarea proiectului de cercetare propus. Se includ explicaŃii pentru orice 
eventuale angajamente contractuale cu alte instituŃii pentru închiriere sau împrumut de dotări. Costurile aferente 
închirierii de echipamente se înscriu în deviz.  

Laboratoare: 
Ateliere: 
StaŃii-pilot:  
Mijloace de comunicaŃie (telefon, fax; e-mail):  
Biblioteca:  
Calculatoare:  
Baze experimentale:  
Altele informaŃii:  
ECHIPAMENTE DE BAZĂ: Se menŃionează toate echipamentele importante disponibile pentru realizarea 

proiectului de cercetare propus, notificînd localizarea şi performanŃele lor. 
  

Modelul nr.7 
Devizul *) de cheltuieli pe anul 200 __ 

  
Conducătorul proiectului _____________________ 
Unitatea de măsură _________________________ 
  

Codul  Anul  

inclusiv 
Denumirea articolelor şi alineatelor de cheltuieli 

articolul  alineatul  total  

aloca Ńii  
bugetare  

volumul 
cofinan Ńării  

1 2 3 4 5 6 



I. Cheltuieli curente  100     

Cheltuieli pentru mărfuri şi servicii 110     

Retribuirea muncii 111     

Salariul funcŃiei 111 01    

Sporurile la salariul funcŃiei 111 02    

Retribuirea complementară la salariul funcŃiei 111 03    

Salarizarea lucrătorilor netitulari 111 04    

ContribuŃie la bugetul asigurărilor sociale de stat (23%) 112     

Plata mărfurilor şi serviciilor (pe articolele clasificaŃiei bugetare, 
pe alineate) 

113     

Deplasări în interes de serviciu 114     

Deplasări în interiorul Ńării 114 01    

Deplasări peste hotare 114 02    

Primele de asigurare obligatorie de asistenŃă medicală (3,5%) 116     

II. Cheltuieli capitale  200     

Procurarea de fonduri fixe 242     

Total cheltuieli       
  

*) Separat se include pe articole volumul cofinanŃării, indicîndu-se sursa şi provenienŃa alocaŃiilor.  
  
Descifrări la devizul de cheltuieli (se descifrează toate articolele incluse în deviz pe alineate, cu excepŃia 

art.112 şi 116). 
  

a) Salarizarea executorilor (art.111): 
  

Nr. 
d/o  

Numele, 
prenumele, 

gradul 
ştiin Ńific, 

anul 
naşterii 

Func Ńia 
salariatului 

şi 
categoria 

Salariul 
func Ńiei, 

lei 

Sporurile 
la 

salariul 
func Ńiei, 

lei 

Retribuirea  
comple- 
mentar ă,  

lei 

Salariul 
lunar, 

lei 

Perioada 
(luni) 

Angaja Ńii 
titulari, 
mii lei 

Angaja Ńii 
netitulari, 

mii lei 

Total, 
mii 
lei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
            

 Total           

  
b) Deplas ări în interes de serviciu (art.114.01. Se va descifra, de asemenea, şi art.114.02.): 
  

Nr. 
d/o  

łara, oraşul, 
organiza Ńia 

Scopul 
deleg ării 

Numărul de persoane 
delegate 

Perioada 
(zile) 

Suma pentru o 
persoan ă 

Total  

         

 Total       

  
c) Procurarea de fonduri fixe (art.242): 
  

Nr. 
d/o  

Denumirea articolului Num ărul de unit ăŃi Costul unei unit ăŃi Alte informa Ńii Total 

        

 Total      
  

Conduc ătorul proiectului  ____________________________________  
(numele, prenumele, semnătura)  

Economist (contabil)  ________________________________________  
(numele, prenumele) 

  



Modelul nr.8  
  

Alte surse de finan Ńare (cofinan Ńare) 
________________________________________________________  

(se furnizează informaŃii complete, exacte şi la zi despre alte surse de finanŃare)  
  
Prin alte surse de finanŃare se subînŃelege finanŃările sau resursele puse la dispoziŃia executorului principal din 

partea unor organizaŃii de drept public sau particulare drept sprijin financiar direct furnizat prin granturi de cercetare 
sau de educaŃie, granturi de colaborare, contracte, burse, donaŃii sau alte mijloace.  

InformaŃiile care se prezintă vor cuprinde descrierea tuturor formelor de finanŃare active şi tuturor cererilor şi 
propunerilor în curs de evaluare, dacă sînt legate de prezenta cerere de proiect de cercetare. Dacă sprijinul financiar 
face parte dintr-un proiect (program) mai mare de cercetare, se menŃionează numele cercetătorului principal şi se 
furnizează informaŃiile relevante. Eventualele pagini suplimentare, în continuare, se completează conform structurii 
prezentate mai jos:  

a) titlul proiectului 
b) obiectivele specifice ale proiectului 

___________________________________________________________ 
c) perioada şi bugetul pentru acest proiect 

_______________________________________________________ 
d) bugetul pentru anul în curs 

__________________________________________________________________ 
e) sursa 

___________________________________________________________________________________ 
f) procentul de finanŃare din alte surse 

___________________________________________________________ 
g) posibilele legături/ suprapuneri ştiinŃifice şi bugetare 

_____________________________________________ 
h) ajustările ce vor fi făcute, dacă prezenta cerere de proiect va fi finanŃată 

_____________________________ 
  
  

Anexa nr.2 
la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului programelor de stat, de inovare şi transfer 
tehnologic şi proiectelor din cadrul acestora, proiectelor 

de cercetări ştiinŃifice fundamentale, proiectelor 
de cercetări ştiinŃifice aplicative şi proiectelor 

independente în sfera ştiinŃei şi inovării 
  

DECLARAłIE 
de confirmare a eligibilit ăŃii poten Ńialilor contractori în realizarea programelor de st at, de inovare şi 

transfer tehnologic, proiectelor din cadrul acestor a, proiectelor de cercet ări ştiin Ńifice fundamentale, 
proiectelor de cercet ări ştiin Ńifice aplicative şi proiectelor independente în sfera ştiin Ńei şi inov ării  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

conform concursului anun Ńat în ziarul  ___________ nr.  _____ din  „___” __________ 200__. 
  
  
Prin prezenta  ____________________________________________________________________________ 

(denumirea deplină a organizaŃiei)  
în persoana directorului ______________________________________________________________ 

confirmă 
(numele, prenumele)  

veridicitatea informaŃiei prezentate, precum şi faptul că conturile nu sînt blocate şi instituŃia nu este declarată 
în incapacitate de plată. Prevederile contractelor de finanŃare, efectuate anterior, au fost cu stricteŃe realizate.  
  
Director/rector  

____________________________________________________________________________ 
(numele, prenumele, semnătura)  

Data __________________ 
  
L.Ş. 



  
  

Anexa nr.4  
la Acordul de parteneriat între  
Guvern şi Academia de ŞtiinŃe  

a Moldovei pentru anii 2009-2012  
REGULAMENTUL   

privind organizarea şi efectuarea expertizei programelor de stat, de inovare  
şi transfer tehnologic şi proiectelor din cadrul acestora, proiectelor de  
cercetări ştiin Ńifice fundamentale, proiectelor de cercetări ştiin Ńifice  

aplicative şi proiectelor independente în sfera ştiin Ńei şi inovării   
  

I. DISPOZIłII GENERALE   
1. Regulamentul privind organizarea şi efectuarea expertizei programelor de stat, de 

inovare şi transfer tehnologic şi proiectelor din cadrul acestora, proiectelor de cercetări ştiinŃifice 
fundamentale, proiectelor de cercetări ştiinŃifice aplicative şi proiectelor independente în sfera 
ştiinŃei şi inovării este elaborat în baza prevederilor articolelor 10, 11, 59 şi 60 ale Codului cu 
privire la ştiinŃă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004 şi ale Hotărîrii 
Guvernului nr.222 din 28 aprilie 1993 “Cu privire la retribuirea muncii specialiştilor încadraŃi în 
procesul de atestare a cadrelor ştiinŃifice şi didactice, a membrilor Comisiei Medicamentului, a 
membrilor consiliilor metodologice consultative pentru evidenŃa contabilă în economia naŃională 
şi instituŃiile bugetare şi a altor comisii de experŃi”.  

2. Regulamentul stabileşte modul de organizare şi efectuare a expertizei programelor de 
stat, de inovare şi transfer tehnologic şi proiectelor din cadrul acestora, proiectelor de cercetări 
ştiinŃifice fundamentale, proiectelor de cercetări ştiinŃifice aplicative şi proiectelor independente 
în sfera ştiinŃei şi inovării (în continuare – programe sau proiecte), prezentate la concurs.  

3. Expertiza este organizată de către Consiliul Consultativ de Expertiză al Academiei de 
ŞtiinŃe a Moldovei (în continuare – Consiliul de Expertiză), prin comisiile de experŃi 
independenŃi pe domenii ale ştiinŃei, recomandate de secŃiile de ştiinŃe ale Academiei de ŞtiinŃe a 
Moldovei.  

  
II. SCOPUL ORGANIZ ĂRII ŞI EFECTUĂRII EXPERTIZEI   

4. Expertiza se efectuează în scopul evaluării semnificaŃiei ştiinŃifice şi practice a 
programelor sau proiectelor.  

  
III. PRINCIPIILE ŞI CRITERIILE DE BAZ Ă ALE EXPERTIZEI   

5. Principiile de efectuare a expertizei programelor sau proiectelor sînt următoarele:  
a) egalitatea;  
b) transparenŃa;  
c) legalitatea;  
d) obiectivitatea;  
e) imparŃialitatea;  
f) competitivitatea;  
g) utilitatea publică.  
6. În cadrul expertizei sînt evaluaŃi următorii indici:  
a) corespunderea obiectivelor programelor sau proiectelor şi a rezultatelor investigaŃiilor 

direcŃiilor strategice ale sferei ştiinŃei şi inovării;  
b) nivelul ştiinŃific al programelor sau proiectelor, competitivitatea rezultatelor 

investigaŃiilor;  
c) obiectivele ştiinŃifice;  
d) aplicabilitatea şi gradul de valorificare a rezultatelor;  



e) componenŃa echipei programelor sau proiectelor, inclusiv antrenarea tinerilor 
cercetători;  

f) competenŃa profesională a personalului;  
g) baza tehnico-materială a organizaŃiilor-executor;  
h) managementul proiectului;  
i) efectul economic în urma realizării programului sau proiectului (beneficiul social).  
  

IV. MODUL DE ORGANIZARE ŞI EFECTUARE A EXPERTIZEI  
PROGRAMELOR SAU PROIECTELOR   

7. Organizarea şi efectuarea expertizei programelor sau proiectelor se realizează din contul 
mijloacelor bugetului de stat şi al altor surse de finanŃare.  

8. Pentru efectuarea expertizei autorii programelor sau proiectelor prezintă cererile 
respective la Consiliul Suprem, în modul stabilit de actele normative.  

9. În temeiul hotărîrii Consiliului Suprem, Consiliul de Expertiză:  
a) organizează efectuarea expertizei programelor sau proiectelor recepŃionate;  
b) analizează volumul şi sursele de finanŃare ale fiecărui program sau proiect;  
c) examinează prealabil programele sau proiectele recepŃionate pentru excluderea unei 

posibile dublări cu programe sau proiecte, care sînt deja finanŃate de la buget.  
10. Expertiza este efectuată atît la etapa iniŃială a concursului, cît şi în procesul realizării 

programelor sau proiectelor şi al recepŃiei rezultatelor îndeplinirii lor, în scopul determinării 
oportunităŃii continuării programelor sau proiectelor, asigurării transparenŃei.  

11. Etapele expertizei sînt următoarele:  
a) analiza bibliometrică;  
b) expertiza independentă anonimă;  
c) studiul şi analiza concretă a grupului, colectivului, organizaŃiei din sfera ştiinŃei şi 

inovării;  
d) analiza retrospectivă;  
e) expertiza în comisiile pe domenii, aprobate prin hotărîrea Consiliului de Expertiză.  
12. Retribuirea muncii experŃilor se realizează în baza contractelor individuale de muncă, 

încheiate între experŃii independenŃi şi Consiliul Suprem, din mijloacele prevăzute în acest scop 
în baza legislaŃiei în vigoare.  

13. Pentru efectuarea expertizei sînt antrenaŃi specialişti notorii din organizaŃii din sfera 
ştiinŃei şi inovării, instituŃii publice. În calitate de experŃi independenŃi pot fi implicaŃi şi savanŃi 
de peste hotare.  

14. Pentru expertizarea fiecărui program sau proiect, comisiile de experŃi independenŃi 
antrenează specialişti pe profilul respectiv.  

15. Pentru expertizarea lucrărilor înaintate la concursul pentru decernarea Premiului 
“Savantul anului”, “Inovatorul anului”, “Tînărul savant al anului” se stabilesc în total 18 ore, 
indiferent de numărul de experŃi.  

16. ExperŃii independenŃi sînt obligaŃi de a se conforma principiilor menŃionate în 
prezentul Regulament, regulilor şi procedurilor stabilite de Consiliul de Expertiză. Atît membrii 
Consiliului de Expertiză, cît şi membrii comisiilor de experŃi independenŃi pe domenii nu 
informează autorii programului sau proiectului şi nu dau nici o explicaŃie referitor la rezultatele 
expertizei, sau la cauzele respingerii acestuia.  

17. ExperŃii independenŃi care evaluează programele sau proiectele, formulînd concluzii, 
ce trebuie să conŃină deducŃiile respective despre raŃionalitatea realizării unui proiect sau a 
includerii lui în componenŃa unui program de stat, sînt responsabili de expertizare, în termenul 
stabilit în conformitate cu legislaŃia în vigoare.  

18. Proiectele şi fi şele de evaluare trebuie să fie restituite Consiliului de Expertiză, în 
termen de 5 zile de la momentul primirii lor, inclusiv prin intermediul sistemului on-line de 
expertizare.  



În cazul expertizării on-line expertul independent este obligat să finiseze expertiza în 
termen de 5 zile din momentul primirii mesajului de înştiinŃare prin poşta electronică.  

19. ExperŃii evaluează fiecare program sau proiect prin acordarea punctelor. Concluzia 
finală trebuie să fie expusă pentru fiecare program sau proiect, punctînd trăsăturile forte şi slabe 
ale acestuia, precum şi motivarea recomandării spre finanŃare sau respingere a acestuia.  

20. ExperŃii care au tangenŃă cu vreun program sau proiect nu au dreptul să participe la 
evaluarea lor şi li se solicită să declare astfel de raporturi sau interese. Astfel, un expert se va 
abŃine de la evaluarea oricărui program sau proiect, în al cărui reuşită sau insucces este interesat.  

21. ExperŃii nu vor stabili şi nu vor încerca să stabilească contacte referitor la vreun 
program sau proiect cu nici o persoană din echipă, nu vor reŃine nici un material privitor la 
evaluarea programelor sau proiectelor.  

22. Rezultatele evaluării sînt prezentate comisiilor de experŃi pe domenii sau Consiliului de 
Expertiză.  

  
V. ACTIVITATEA COMISIILOR DE EXPER łI PE DOMENII   

23. Comisiile de experŃi pe domenii efectuează examinarea integrală a programelor sau 
proiectelor şi avizelor şi propun lista acestora spre aprobare Consiliului de Expertiză. În caz de 
necesitate programele sau proiectele pot fi expediate pentru expertiză suplimentară.  

24. Comisiile de experŃi pe domenii pot lua decizii de a forma, în baza mai multor proiecte, 
un program de stat care se prezintă spre aprobare Consiliului de Expertiză.  

25. Termenul de expertizare a programelor sau proiectelor nu va depăşi 5 zile din 
momentul recepŃionării lor.  

26. Concluzia despre rezultatele expertizei, semnată de preşedintele Consiliului de 
Expertiză, este adusă la cunoştinŃa Consiliului Suprem prin intermediul DirecŃiei politici, 
evaluare şi monitorizare.  

27. Comisia de experŃi pe domenii nu va antrena ca experŃi independenŃi persoane din lista 
de executanŃi ai proiectului.  

28. În baza opiniei experŃilor, Consiliul de Expertiză recomandă Consiliului Suprem 
proiectele care merită să fie finanŃate din bugetul de stat, precum şi volumul de finanŃare pentru 
fiecare program sau proiect.  

  
VI. DISPOZI łII FINALE   

29. Modificările la prezentul Regulament se efectuează de către Grupul de lucru comun în 
conformitate cu Acordul de parteneriat şi legislaŃia în vigoare.  

  
  

Anexa nr.5  
la Acordul de parteneriat între  

Guvern şi Academia de ŞtiinŃe a  
Moldovei pentru anii 2009-2012  

   
REGULAMENT  

cu privire la înregistrarea şi evidenŃa de stat a rezultatelor  
activităŃii de cercetare ştiin Ńifică  

  
I. DISPOZIłII GENERALE   

1. Regulamentul cu privire la înregistrarea şi evidenŃa de stat a rezultatelor activităŃii de 
cercetare ştiinŃifică (în continuare – Regulamentul) este elaborat în baza prevederilor Codului cu 
privire la ştiinŃă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004 şi altor acte 
legislative.  

2. Prezentul Regulament stabileşte scopurile, condiŃiile şi procedura de înregistrare şi 
evidenŃă de stat a rezultatelor activităŃii de cercetare ştiinŃifică accesibilă public, drepturile şi 



obligaŃiile care rezultă din crearea şi înregistrarea acestora, soluŃionarea litigiilor, precum şi alte 
aspecte juridice legate de obiectele înregistrării.  

3. AcŃiunea prezentului Regulament nu se extinde asupra rezultatelor activităŃii de 
cercetare ştiinŃifică cu regim secret.  

4. În sensul prezentului Regulament, noŃiunile de bază utilizate au următoarele 
semnificaŃii:  

organizaŃie-executor – organizaŃie din sfera ştiinŃei şi inovării, responsabilă de realizarea 
proiectului, care a obŃinut în mod direct şi nemijlocit rezultatele supuse înregistrării şi evidenŃei 
de stat;  

executorii proiectului – persoane fizice angajate atît ca titulari, cît şi prin cumul pe bază de 
contract individual de muncă pe o durată determinată pentru executarea proiectului;  

fişă informativă – document ce conŃine informaŃiile referitoare la rezultatele concrete ale 
activităŃii de cercetare ştiinŃifică, confirmate de Consiliul ştiinŃific al organizaŃiei executor, prin 
care se solicită luarea la evidenŃă şi înregistrarea acestora;  

rezultatele activităŃii de cercetare ştiinŃifică – rezultatele ştiinŃifice obŃinute prin 
executarea proiectelor în sfera ştiinŃei şi inovării finanŃate de la bugetul de stat integral sau 
parŃial, conform rezultatelor concursului organizat de Consiliul Suprem pentru ŞtiinŃă şi 
Dezvoltare Tehnologică al Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei (în continuare – Consiliul Suprem);  

adeverinŃa de înregistrare a rezultatelor activităŃii de cercetare ştiinŃifică – document de 
evidenŃă a rezultatelor activităŃii de cercetare ştiinŃifică (în continuare – AdeverinŃa).  

5. Înregistrarea şi evidenŃa de stat a rezultatelor activităŃii de cercetare ştiinŃifică se 
efectuează în scopul realizării politicii de stat în sfera ştiinŃei şi inovării privind crearea şi 
implementarea rezultatelor activităŃii de cercetare ştiinŃifică, precum şi al monitorizării acestora 
şi includerii lor în calitate de obiecte ale sistemului de informaŃii ştiinŃifico-tehnologice.  

6. Prin înregistrarea de stat a rezultatelor activităŃii de cercetare ştiinŃifică se constată 
finalizarea proiectelor din sfera ştiinŃei şi inovării, finanŃate de la bugetul de stat integral sau 
parŃial, sau, după caz, a unei etape intermediare din cadrul acestor proiecte şi include două etape 
consecutive:  

a) înregistrarea informaŃiilor referitoare la rezultatele activităŃii de cercetare ştiinŃifică în 
baza de date “Rezultate ştiinŃifice”;  

b) înscrierea numărului şi datei eliberării AdeverinŃei, eliberate conform pct.20 din 
prezentul Regulament în Registrul de stat al proiectelor în sfera ştiinŃei şi inovării (în continuare 
– Registru de stat).  

7. Rezultatele activităŃii de cercetare ştiinŃifică, a căror înregistrare este prevăzută de 
prezentul Regulament, se consideră realizate doar dacă acestea sînt incluse în baza de date 
“Rezultate ştiinŃifice”.  

8. Obiecte ale înregistrării şi evidenŃei de stat sînt rezultatele concrete ale activităŃii de 
cercetare ştiinŃifică, obŃinute ca urmare a realizării proiectului, ce includ:  

a) raportul privind rezultatele activităŃii de cercetare ştiinŃifică;  
b) obiectele de proprietate intelectuală (în continuare – OPI) (brevete de invenŃie, 

certificate de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale etc.) înregistrate sau cererile de 
protecŃie a OPI depuse spre înregistrare în modul stabilit de legislaŃia în vigoare;  

c) elaborări, inclusiv pasibile de implementare sau care prezintă un interes comercial.  
9. Se supun înregistrării de stat, în mod obligator, rezultatele activităŃii de cercetare 

ştiinŃifică menŃionate în pct.8, obŃinute de organizaŃiile din sfera ştiinŃei şi inovării, care sînt 
finanŃate de la bugetul de stat integral sau parŃial.  

10. Rezultatele ştiinŃifice obŃinute de către persoane fizice, organizaŃiile de drept privat şi 
cele obşteşti din Republica Moldova, la cererea acestora, se înregistrează în baza de date 
“Rezultate ştiinŃifice” în calitate de obiecte ale informaŃiilor ştiinŃifico-tehnologice.  

  
II. EVIDEN łA ŞI ÎNREGISTRAREA REZULTATELOR 

ACTIVIT ĂłII DE CERCETARE ŞTIIN łIFIC Ă  



11. În scopul monitorizării rezultatelor activităŃii de cercetare ştiinŃifică înregistrate, 
AgenŃia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) va include în 
baza de date “Rezultate ştiinŃifice” şi va pune la dispoziŃia publicului pentru documentare datele 
referitoare la proiectele din sfera ştiinŃei şi inovării, publicate, după aprobarea lor de către 
Academia de ŞtiinŃe, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi înregistrate în Registrul de 
stat.  

12. După publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Consiliul Suprem va 
dispune, în termen de 15 zile, transmiterea către AGEPI, pe suport electronic, a datelor 
referitoare la proiectele din sfera ştiinŃei şi inovării în conformitate cu p.11 din prezentul 
Regulament, în baza de date “Rezultate ştiinŃifice”, vor fi incluse următoarele informaŃii despre 
proiect:  

a) codul (cifrul) proiectului;  
b) direcŃia strategică la care se referă proiectul;  
c) denumirea programului de stat la care se referă proiectul;  
d) denumirea proiectului;  
e) termenul de realizare;  
f) organizaŃia-executor;  
g) organizaŃia ierarhic superioară organizaŃiei-executor;  
h) conducătorul proiectului;  
i) tipul finanŃării;  
j) anul finanŃării proiectului;  
k) rezultatele preconizate pentru anul finanŃării proiectului;  
l) cuantumul mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat în anul finanŃării proiectului.  
13. Codul (cifrul) proiectului va servi drept cod de referinŃă pentru înregistrarea, evidenŃa 

şi monitorizarea rezultatelor ştiinŃifice obŃinute ca urmare a executării acestuia, precum şi pentru 
alte acŃiuni legate de proiectul în cauză, inclusiv pentru evidenŃa cheltuielilor.  

14. Dacă în procesul efectuării lucrărilor asupra unui proiect înregistrat acesta este trecut în 
regim secret, în modul stabilit de legislaŃia în vigoare, organizaŃia-executor este obligată să 
informeze despre acest fapt printr-o scrisoare oficială AGEPI, care va introduce informaŃia 
respectivă în baza de date “Rezultate ştiinŃifice”.  

15. La finalizarea lucrărilor din cadrul proiectului sau, după caz, a unei etape intermediare, 
conducătorul proiectului prezintă Consiliului ştiinŃific al organizaŃiei-executor spre evaluare şi 
aprobare rezultatele activităŃii de cercetare ştiinŃifică incluse în:  

a) raportul privind rezultatele activităŃii de cercetare ştiinŃifică, întocmit conform 
standardului interstatal (GOST 7.32-2001), însoŃit de o referire la partea raportului care necesită 
a fi menŃinută sub confidenŃialitate, în cazul în care divulgarea acestei informaŃii poate prejudicia 
dobîndirea drepturilor asupra OPI sau poate conduce la divulgarea esenŃei elaborărilor care 
constituie know-how;  

b) fişa informativă pe suport de hîrtie.  
16. În scopul asigurării corectitudinii informaŃiilor referitoare la rezultatele activităŃii de 

cercetare ştiinŃifică înregistrate şi incluse în sistemul de informaŃii ştiinŃifico-tehnologice, fişa 
informativă va fi completată în regim on-line în baza de date “Rezultate ştiinŃifice” şi va conŃine 
informaŃiile relevante referitoare la proiect şi la rezultatele obŃinute în urma realizării acestuia, 
inclusiv:  

a) rezumatul raportului;  
b) lista OPI înregistrate şi/sau a cererilor de protecŃie a OPI depuse, sau după caz, o 

informaŃie succintă referitor la rezultatele care pot constitui OPI;  
c) lista elaborărilor realizate, inclusiv a celor pasibile de implementare, sau care prezintă 

un interes comercial.  
17. Fişa informativă constituie, totodată, şi actul de consimŃămînt al organizaŃiei-executor 

privind includerea rezultatelor activităŃii de cercetare ştiinŃifică în calitate de obiecte ale 



informaŃiilor ştiinŃifico-tehnologice în sistemul de informaŃii ştiinŃifico-tehnologice cu regim 
public.  

18. În cazul în care rezultatele activităŃii de cercetare ştiinŃifică, supuse evaluării, 
corespund criteriilor stabilite privind nivelul ştiinŃific şi competitiv al rezultatelor activităŃii, 
consiliul ştiinŃific al organizaŃiei-executor adoptă hotărîrea de aprobare a acestora. Hotărîrea, 
însoŃită de fişa informativă şi de un extras din procesul-verbal al şedinŃei consiliului ştiinŃific al 
organizaŃiei-executor se prezintă, în termen de 15 zile din data adoptării hotărîrii, spre 
confirmare, secŃiei de ştiinŃe a Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei, ce coordonează domeniul în 
care se încadrează proiectul respectiv.  

19. AGEPI efectuează examinarea formală a fişei informative şi a informaŃiilor prezentate, 
luînd următoarele decizii:  

a) include informaŃiile referitoare la rezultatele activităŃii de cercetare ştiinŃifică în baza de 
date “Rezultate ştiinŃifice” şi expediază organizaŃiei-executor în regim on-line confirmarea 
corespunzătoare, comunicîndu-i data înregistrării informaŃiei, dacă acestea corespund cerinŃelor 
stabilite;  

b) acordă organizaŃiei-executor un termen de 10 zile pentru remedierea lipsurilor sau 
erorilor depistate şi prezentarea repetată a informaŃiilor prezentate.  

20. AGEPI, în termen de 15 zile de la confirmarea înregistrării informaŃiei referitor la 
rezultatele activităŃii de cercetare ştiinŃifică în baza de date “Rezultate ştiinŃifice”, va elibera 
organizaŃiei-executor AdeverinŃa redactată pe un formular-tip, elaborat de AGEPI.  

21. OrganizaŃiile din sfera ştiinŃei şi inovării, ce sînt finanŃate integral sau parŃial de la 
bugetul de stat şi care nu deŃin adeverinŃe pentru proiectele finalizate, nu pot participa la 
concursul pentru obŃinerea noilor proiecte de cercetare, finanŃate de la bugetul de stat.  

Această prevedere nu se aplică pentru proiectele care au fost finalizate şi la care au fost 
prezentate şi înregistrate rezultatele ştiinŃifice pînă la intrarea în vigoare a prezentului 
Regulament.  

22. Pentru protecŃia rezultatelor activităŃii de cercetare ştiinŃifică, obŃinute în urma 
executării proiectului, care pot constitui OPI şi necesită o înregistrare specială organizaŃia-
executor trebuie să depună la AGEPI cererea de înregistrare a OPI în modul stabilit de legislaŃia 
în vigoare.  

23. În scopul înregistrării şi evidenŃei de stat a OPI create în urma realizării proiectului 
după eliberarea AdeverinŃei, AGEPI va monitoriza cererile de înregistrare a OPI care vor conŃine 
referinŃe la codul (cifrul) proiectelor din sfera ştiinŃei şi inovării şi, în termen de 10 zile din data 
depozitului şi/sau înregistrării va include în baza de date “Rezultate ştiinŃifice” informaŃia 
referitoare la cererile de înregistrare a OPI depuse şi/sau OPI înregistrate.  

24. În termen de 10 zile de la primire, organizaŃia-executor va prezenta AdeverinŃa la 
Consiliul Suprem pentru înscrierea datelor referitoare la aceasta în Registrul de stat.  

  
III. COMPETEN łA ÎN SFERA ÎNREGISTRĂRII ŞI EVIDEN łEI DE STAT  

A REZULTATELOR ACTIVIT ĂłII DE CERCETARE ŞTIIN łIFIC Ă  
25. Consiliul Suprem are următoarele drepturi şi obligaŃii:  
a) de a Ńine evidenŃa de stat şi de a monitoriza rezultatele activităŃii de cercetare ştiinŃifică 

în temeiul informaŃiilor despre rezultatele concrete ale activităŃii de cercetare ştiinŃifică incluse în 
baza de date “Rezultate ştiinŃifice” şi în Registrul de stat;  

b) de a dispune transmiterea, în termen de 15 zile după publicarea în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, către AGEPI a datelor referitoare la proiecte;  

c) de a aproba forma şi conŃinutul fişei informative, precum şi forma şi conŃinutul 
AdeverinŃei.  

26. AGEPI are următoarele drepturi şi obligaŃii:  
a) de a înregistra rezultatele cercetărilor ştiinŃifice (obiecte ale proprietăŃii intelectuale – 

OPI) ale organizaŃiilor din sfera ştiinŃei şi inovării;  
b) de a gestiona baza de date “Rezultate ştiinŃifice”;  



c) de a monitoriza cererile de înregistrare a OPI;  
d) de a include în baza de date “Rezultate ştiinŃifice” informaŃia referitoare la cererile de 

înregistrare a OPI depuse şi/sau OPI înregistrate;  
e) de a opera modificările corespunzătoare în baza de date “Rezultate ştiinŃifice”, în cazul 

apariŃiei unor schimbări referitoare la denumirea proiectului, executor, conducător, termenele de 
realizare, modul de finanŃare etc., doar după ce organizaŃia-executor a comunicat în scris acestea 
şi a prezentat un extras din hotărîrea Consiliului Suprem în termen de 30 zile de la aprobarea 
acestora.  

27. După confirmarea rezultatelor activităŃii de cercetare ştiinŃifică secŃia de ştiinŃe a 
Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei menŃionată la pct.18 din prezentul Regulament le prezintă spre 
aprobare Consiliului Suprem.  

28. OrganizaŃia-executor are următoarele drepturi şi obligaŃii:  
a) în termen de o lună după aprobarea rezultatelor de către Consiliul Suprem, va prezenta 

la AGEPI, pentru înregistrarea informaŃiilor privind rezultatele activităŃii de cercetare ştiinŃifică 
în baza de date “Rezultate ştiinŃifice”:  

fişa informativă, semnată de secretarul ştiinŃific şi autentificată cu ştampila organizaŃiei-
executor, cu indicarea datelor referitoare la aprobarea rezultatelor de către Consiliul Suprem;  

un exemplar al raportului în format electronic (on-line sau pe compact disc), pentru 
depozitare la Centrul de informare şi documentare în domeniul proprietăŃii intelectuale din 
cadrul AGEPI;  

va depozita în biblioteca Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei un exemplar al raportului pe 
suport de hîrtie pentru acces public, asigurînd confidenŃialitatea informaŃiei secrete;  

b) va comunica AGEPI codul (cifrul) proiectului, urmare a realizării căruia este depusă 
cererea de înregistrare a OPI;  

c) în cazul în care, după înregistrarea de stat a proiectului, intervin careva schimbări 
referitoare la denumirea proiectului, executor, conducător, termenele de realizare, modul de 
finanŃare etc., organizaŃia-executor este obligată să le comunice în scris AGEPI şi să prezinte un 
extras din hotărîrea Consiliului Suprem, în termen de 30 zile de la aprobarea acestora;  

d) în cazul în care informaŃiile prezentate corespund cerinŃelor, organizaŃia-executor are 
dreptul de a primi confirmarea privind includerea informaŃiilor în baza de date “Rezultate 
ştiinŃifice”.  

29. Documentele prevăzute la lit.a) pct.28 din prezentul Regulament vor fi prezentate în 
limba de stat. Concomitent, în scopul includerii informaŃiilor privind rezultatele activităŃii de 
cercetare ştiinŃifică în fondul de schimb internaŃional, ce se creează în conformitate cu acordul 
interstatal la care Republica Moldova este parte, rezumatul raportului va fi prezentat şi în limbile 
rusă şi engleză.  

30. Responsabilitatea pentru prezentarea în termen a actelor de înregistrare a rezultatelor 
activităŃii de cercetare ştiinŃifică, precum şi pentru exhaustivitatea şi veridicitatea informaŃiilor 
conŃinute în acestea, o poartă organizaŃia-executor.  

31. InformaŃia ce se conŃine în baza de date “Rezultate ştiinŃifice” este accesibilă public. 
Accesul la informaŃiile confidenŃiale conŃinute în Raportul privind rezultatele activităŃii de 
cercetare ştiinŃifică va fi admis în conformitate cu legislaŃia în vigoare.  

32. Persoanele care au divulgat datele despre informaŃiile confidenŃiale poartă răspundere 
în conformitate cu legislaŃia în vigoare.  

33. OrganizaŃia-executor va informa printr-o scrisoare oficială AGEPI despre rezultatele 
concrete ce au fost trecute de la regim secret la cel public, conform prevederilor legislaŃiei în 
vigoare, cu prezentarea acestora spre înregistrare în modul stabilit de prezentul Regulament.  

34. Litigiile apărute în legătură cu înregistrarea rezultatelor cercetărilor ştiinŃifice se 
soluŃionează de instanŃa judecătorească competentă.  

35. AGEPI va contribui la diseminarea informaŃiilor despre rezultatele activităŃii de 
cercetare ştiinŃifică incluse în baza de date “Rezultate ştiinŃifice”.  



36. Datele privind înregistrarea rezultatelor ştiinŃifice vor fi publicate anual într-o ediŃie 
specială. ConŃinutul datelor pentru publicare se stabileşte de AGEPI.  

37. Oricare informaŃie deŃinută de către AGEPI referitor la interesul manifestat din partea 
persoanelor terŃe referitor la rezultatele cercetărilor ştiinŃifice va fi comunicată titularului de 
drepturi sau organizaŃiei-executor.  

38. Materialele transmise AGEPI vor fi păstrate şi transmise în Arhiva NaŃională a 
Republicii Moldova în modul stabilit de legislaŃia în vigoare.  

39. Organele responsabile de înregistrarea şi evidenŃa de stat a rezultatelor activităŃii de 
cercetare ştiinŃifică sînt în drept de a solicita de la organizaŃia-executor, precum şi de la alte 
organizaŃii din sfera ştiinŃei şi inovării informaŃiile necesare pentru exercitarea funcŃiilor şi 
atribuŃiilor stabilite de prezentul Regulament.  

& 
 

__________ 

Hotărîrile Guvernului 
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