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INSTRUCȚIUNE 

cu privire la audierea publica a rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și inovare 

 

1. Instrucțiunea cu privire la audierea publică a rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și 

inovare (în continuare Instrucțiune) este un act normativ elaborat în temeiul prevederilor art. 61 

lit h), art 67 alin. (4) lit. d) al Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova  

nr. 259 din 15.07.2004 (Republicat: Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 58-66/131 din 

23.02.2018), punctul 8 subpunctele 7-8 ale Regulamentului cu privire la organizarea și 

funcționarea Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului Republicii Moldova nr. 196 din 28.02.2018 ( Monitorul Oficial Nr. 68-76/227 din 

02.03.2018). 

2. Instrucțiunea are drept scop reglementarea organizării audierilor publice a rezultatelor 

executării proiectelor de cercetare și inovare ( în continuare proiecte). 

3. Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (în continuare Agenția) recepționează 

rapoartele științifice privind realizarea proiectelor (în continuare raport științific), care se 

prezintă, în termenii prevăzuți în contractele de finanțare și actele normative, de către 

organizaţiile din domeniile cercetării şi inovării, părţi ale contractelor de finanţare a proiectelor 

respective (în continuare organizaţie contractoare). 

4. Rapoartele științifice se prezintă Agenţiei în 2 exemplare, pe suport de hârtie, semnate de 

conducătorul organizației contractoare, directorul de proiect, însoțite de procesul verbal al 

ședinței Consiliul științific al organizației contractoare şi rezumatul raportului științific în format 

electronic. 

5. Agenţia recepţionează şi înregistrează rapoartele științifice prezentate şi le remite Academiei 

de Ştiinţe a Moldovei (în continuare Academie) pentru organizarea audierii publice a rezultatelor 

din cadrul proiectelor.  

6. Academia repartizează rapoartele ştiinţifice recepţionate secţiilor de ştiinţe conform 

domeniului de competenţă şi, în termen de până la 10 zile, aprobă orarul audierilor publice a 

rezultatelor din cadrul proiectelor în şedinţele secţiilor de ştiinţe ale Academiei. 

7. Orarul audierilor publice a rezultatelor din cadrul proiectelor se remite Agenției şi se publică 

pe paginile web oficiale ale Academiei și Agenției. 



8. Până la desfășurarea audierilor publice secțiile de științe ale Academiei, la necesitate, pot  

adresa întrebări, solicita informații sau acte suplimentare de la organizațiile contractoare, precum 

și directorilor de proiect. 

9. Pentru fiecare proiect se identifică cel puţin un expert, conform deciziei Biroului secţiei de 

ştiinţe respective a Academiei, care va formula un aviz asupra rezultatelor obţinute. Experţii pot 

fi membri ai secției de ştiinţe a Academiei sau neafiliaţi secţiei.  

10. Experţii se vor expune exclusiv asupra excelenţei ştiinţifice a proiectului, precum şi a 

corelării rezultatelor ştiinţifice obţinute cu obiectivele stabilite. 

11. Academia, prin intermediul secțiilor de științe, organizează audierea publică a rezultatelor 

din cadrul proiectelor. Audierile publice se desfăşoară conform orarului stabilit, cu participarea 

reprezentanţilor administraţiei publice centrale de specialitate, Agenţiei, directorilor 

organizaţiilor contractoare, directorilor de proiecte, precum şi tuturor persoanelor interesate. 

12. Rezumatul raportului ştiinţific se publică pe paginile web oficiale ale organizaţiei 

contractoare şi Academiei cu cel puţin 3 zile până la data audierii publice a raportului ştiinţific. 

13. Prezența la ședința de audiere publică a rezultatelor din cadrul proiectelor a directorilor 

organizațiilor contractoare și a directorilor de proiecte este obligatorie, în cazul imposibilității 

participării directorul va desemna un reprezentant al organizației sau, după caz, un reprezentant 

al echipei proiectului, pentru participare.  

14. Directorul de proiect va prezenta, la ședință, succint rezultatele executării proiectului, va 

răspunde la întrebările participanților, va prezenta, după caz, mostre, scheme etc. 

15. În termen de 30 zile de la audierile publice, în baza evaluărilor experţilor desemnaţi conform 

punctului 9, precum şi luând în consideraţie dezbaterile din cadrul audierii publice, Biroul secţiei 

de ştiinţe a Academiei atribuie un calificativ proiectului şi aprobă un aviz consultativ asupra 

acestuia. Avizul va conţine calificativul pentru fiecare criteriu, conform criteriilor de evaluare a 

rapoartelor științifice privind implementarea proiectelor de cercetare, aprobate prin Hotărârea 

Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr. 27 din 08.10.2018.  

16. Decizia Biroului secţiei de științe a Academiei asupra rezultatelor din cadrul fiecărui proiect 

examinat se va publica pe paginile web ale Academiei și Agenției. 

17. Rapoartele finale, însoţite de avizul consultativ al Biroului secţiei de ştiinţe, semnate de 

conducerea secţiei de ştiinţe, se remit Agenției. 

18. Neprezentarea raportului științific până la data aprobării orarului audierilor publice, lipsa 

nemotivată a directorului organizaţiei contractoare/reprezentantului împuternicit sau a 

directorului de proiect/membrul echipei împuternicit în şedinţa de audiere publică din cadrul 

secţiei de ştiinţe a Academiei, se va califica ca rezultat negativ al executării proiectului și se va 

sancționa cu interdicția participării organizației contractoare în concursuri din cadrul 

programului respectiv pe termen de 1 an. 

19. Prezenta instrucţiune întră în vigoare după coordonare cu Academia de Ştiinţe a Moldovei şi 

aprobare de către Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare. 


