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Proiect 

APROBAT 

prin Ordinul Agenției Naționale 

pentru Cercetare și Dezvoltare 

 nr. ___din ___________2018 

 

Regulament provizoriu cu privire la organizarea concursurilor 

 și monitorizarea proiectelor de cercetare - inovare 

 

I. Dispoziții generale 

1. Prezentul Regulament provizoriu cu privire la organizarea concursurilor și 

monitorizarea proiectelor de cercetare (Regulament - în continuare) este elaborat în conformitate 

cu Codul de știință și inovare, al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 259-XV din 

15.07.2004 cu modificările și completările ulterioare, pct. 8 alin. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 

196 din 28.02.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Cercetare 

și Dezvoltare și alte acte legislative. 

2. Prezentul Regulament are drept scop stabilirea cadrului privind măsurile și 

instrumentele utilizate în procesul de organizare și desfășurare a concursurilor în domeniile de 

cercetare, inovare și dezvoltare, de expertiză a propunerilor înaintate la concurs și monitorizare a 

proiectelor finanțate din sursele bugetului de stat. 

3. Măsurile și instrumentele utilizate de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 

(ANCD – în continuare) urmăresc asigurarea excelenței și performanței în vederea realizării 

priorităţilor naţionale în domeniile cercetării, inovării și dezvoltării.  

4. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noțiuni: 

a)    cercetare fundamentală – activitate care are drept scop dobândirea de noi cunoștințe, 

formularea și verificarea a noi ipoteze și teorii într-un domeniu al științei; 

b)    cercetare aplicată – activitate orientată spre lărgirea cunoştinţelor şi spre utilizarea de 

cunoştinţe noi în crearea a noi procese, produse şi servicii sau aplicativitatea lor; 

c) transfer tehnologic – proces de punere în aplicare a rezultatelor inovării în scopul 

obținerii de produse și servicii noi, scopuri practice determinate, care cuprind lucrări originale 

realizate pentru a obţine cunoştinţe noi. 

d) activitate de inovare şi de transfer tehnologic - proces de transformare a rezultatelor 

cercetărilor ştiinţifice, ale elaborărilor practice şi/sau ale altor realizări tehnico-ştiinţifice 

finalizate (precum şi ale cercetărilor ştiinţifice şi elaborărilor ce ţin de acestea) în cunoştinţe 

ştiinţifice noi, în produse, lucrări originale, servicii, procese noi sau perfecţionate, care 
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corespund necesităţilor practice şi cerinţelor pieţei şi care sunt supuse procesului de transfer 

tehnologic şi de comercializare. 

e) propunere de proiect – cerere depusă la concurs, prin care participantul solicită 

finanțare pentru executarea activităților de cercetări științifice fundamentale, cercetări științifice 

aplicative,  transfer tehnologic sau activitate de inovare şi de transfer tehnologic și își exprimă 

acordul că toate datele înscrise în cerere pot fi procesate de ANCD, că acestea nu dăunează 

drepturilor altor subiecți și prezintă formă de garanție preliminară pentru executarea unui proiect 

de cercetare. 

f) proiect de cercetare – document care prevede un complex de activități și acțiuni inter-

dependente prin executori, termene și resurse, care au drept scop dobândirea de noi cunoștințe, 

formularea și verificarea a noi ipoteze și teorii într-un domeniu sau mai multe domenii ale 

științei. Se consideră proiect din domeniul inovării proiectul, care, în realizarea activităților 

preconizate, prevede utilizarea cunoștințelor noi, inclusiv cele ce rezultă din folosirea obiectelor 

de proprietate intelectuală (brevete de invenţii, modele industriale, topografie a circuitelor 

integrate, know-how etc.), pentru crearea și aplicarea de noi produse și procese, tehnologii și /sau 

servicii ori pentru îmbunătățirea celor existente. 

g) expertiză – evaluare a programelor, proiectelor, executorilor lor şi a rezultatelor 

cercetării ştiinţifice. 

h) expert independent – persoană juridică sau persoană fizică avînd cunoştinţe, abilităţi şi 

specializare într-un anumit domeniu şi reprezentîndu-se pe sine. 

i) proces de expertiză – un şir de acţiuni organizate și desfășurate în scopul de examinare 

a obiectelor expertizei, formulării concluziilor argumentate științific despre raționalitatea și 

oportunitatea executării activităților descrise,precum şi oportunitatea finanțării din contul 

mijloacelor bugetare și din alte surse de finanțare. 

j) obiect al expertizei – propuneri de proiecte de cercetări științifice, cercetări 

fundamentale (concepţii de programe de stat, proiecte de inovare şi transfer tehnologic, 

proiectele de creare şi de dezvoltare a infrastructurii, precum şi propuneri de proiecte din cadrul 

acestora, propuneri de proiecte independente, propuneri de proiecte pentru tinerii cercetători, de 

organizare a manifestărilor ştiinţifice, de editare a monografiilor ştiinţifice, lucrărilor 

ştiinţifice/de artă de valoare, propuneri de proiecte bilaterale sau multilaterale), sau alte tipuri de 

propuneri de proiecte sau proiecte înregistrate de către ANCD. 

k) document aferent expertizei - obiect al expertizei, fişă de evaluare, ghidul expertului, 

contract de prestare a serviciilor de cercetări ştiinţifice, lista experţilor independenţi, registrul de 

evidenţă a obiectelor expertizei, orice alt document aprobat de ANCD, folosit în procesul de 
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expertiză de către angajaţii ANCD, expertul independent, membrul Consiliului ANCD sau alţi 

subiecţi implicaţi în cadrul procesului de expertiză. 

l) contract de executare și finanțare – act juridic încheiat între autoritatea finanțatoare, 

după caz și autoritatea coordonatoare,  pe de o parte, și participantul la concurs, pe de altă parte, 

cu scopul de a finanța propunerea de proiect aprobată pentru finanțare și executarea activităților 

descrise în proiect. 

m)  monitorizare - supraveghere, măsurare şi verificare sistematică a unei activităţi din 

punctul de vedere al performanţelor şi al eficienţei folosirii resurselor umane, materiale şi 

financiare, precum şi concepere de măsuri adecvate pentru atingerea obiectivelor stabilite. 

5. Prezentul Regulament se bazează pe următoarele principii: 

a) armonizării standardelor internaționale cu cele naționale; 

b) transparenței procesului de organizare și desfășurare a concursului, a finanțării și 

monitorizării proiectelor; 

c) egalității subiecților implicați în activitatea de organizare și desfășurare a concursului; 

d) obiectivității și lipsei conflictelor de interese; 

e) păstrării confidențialității datelor cu caracter personal, respectarea proprietății 

intelectuale și a normelor deontologice a expertului independent și cercetătorului. 

 

II. Modul de organizare și desfășurare a concursului  

6. ANCD este responsabilă de organizarea şi desfăşurarea concursurilor de proiecte, 

inclusiv, asigurarea expertizei şi evaluarea independentă a proiectelor înaintate la concursuri, în 

scopul distribuției fondurilor publice alocate pentru finanţarea proiectelor de cercetare.  

7. Apelul concursurilor se publică în mass-media și pe pagina oficială ANCD. Apelul va 

include calendarul competiţiei, care stipulează termenul de depunere a propunerilor, de verificare 

primară, de contestaţie, de expertiză ştiinţifică, de aprobare pentru finanţare etc.  

8. Concursul se organizează în conformitate cu direcţiile strategice din sfera ştiinţei şi 

inovării și va avea drept scop: 

a) susţinerea comunităţii ştiinţifice naţionale, asigurarea continuităţii şi dezvoltarea 

cercetărilor ştiinţifice de excelenţă;  

b) creşterea competitivităţii economiei şi îmbunătăţirea calităţii vieţii prin inovare şi 

implementarea realizărilor cercetărilor;  

c) asigurarea vizibilităţii internaţionale;  

d) diseminarea cunoştinţelor/studiilor.  

9. Măsuri de restricții pentru participare la concurs: 

http://www.asm.md/
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a) este interzisă depunerea de propuneri care se referă la realizarea unor activităţi 

subvenţionate anterior.  

b) este interzisă depunerea de propuneri care au fost depuse la alte concursuri și 

expertizate anterior subbaraj; 

c) una şi aceeaşi persoană nu poate participa în calitate de conducător (director) și 

executor de proiect în mai mult de un proiect în cadrul aceluiaşi concurs. Un participant este în 

drept să participe la același concurs cu o singură propunere.  

d) este interzisă depunerea de proiect din partea unui subiect (director de proiect) care nu 

este angajat titular al organizației-executor ce o reprezintă la concurs. 

e) este interzisă participarea în proiecte persoanelor căror durata maximă a timpului de 

muncă pentru participare în toate proiectele depășește limitele stabilite în pct.10 alin. 4). 

f) angajaţii ANCD nu pot participa cadrul proiectelor expertizate sau  monitorizate. 

10. Participanți la concurs sunt supuși următoarelor cerințe: 

1) participanții la concurs (directorii de proiecte) sunt desemnaţi, în mod obligatoriu, din 

rândul persoanelor cu grad ştiinţific. În cazul proiectelor din cadrul programelor de stat, al 

proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative, directorii de proiect vor avea o 

vechime de muncă în domeniul tematicii propunerii de proiect de cel puţin 5 ani. Prin derogare, 

directori de proiecte de transfer tehnologic şi de dezvoltare a activității de inovare pot fi şi 

persoane fără grad ştiinţific, dar cu o vechime de muncă în domeniu de cel puţin 5 ani și în 

echipa sa este cel puțin o persoană cu grad științific. 

2) echipa (executori) proiectului poate fi formată atât din persoane angajate ca titulari ai 

organizaţiei-executor, cât şi persoane angajate în baza contractelor de prestare a serviciilor de 

cercetări ştiinţifice.  

3) participanții la concurs (directorii de proiecte) coordonează activităţile din cadrul 

propunerii de proiectul și își asumă responsabilitatea la încheierea contractului de finanțare 

pentru utilizarea eficientă şi conform destinaţiei a mijloacelor financiare alocate, prezintă dările 

de seamă, înregistrează rezultatele obţinute conform legislaţiei în vigoare etc. 

4) durata maximă a timpului de muncă pentru participare în toate proiectele de cercetare 

– inovare nu poate depăşi 260 de ore pe lună, inclusiv, pentru participare la proiectele europene 

şi internaţionale – 168 de ore pe lună. Responsabil de respectarea normelor de muncă se face 

pretendentul și organizația – executor al proiectului. 

11. Condiţiile de eligibilitate a pentru propunerile de proiecte vor fi stipulate în 

conţinutul  fiecărui concurs. 

12. Formularele-model pentru depunerea propunerilor de proiecte sunt elaborate  și 

aprobate de ANCD, fiind accesibile publicului. Formularele-model sunt depuse de către 
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pretendent, denumit conducător (director) de proiect în sistemul informaţional specializat de 

recepţionare şi monitorizare online (platforma CDI) şi pe suport de hârtie. 

13. Propunerile înregistrate sunt supuse verificării primare, de ANCD, privind 

corespunderea acestora condiţiilor concursului, criteriilor de eligibilitate (date despre organizația 

executor, examinează posibile dublări de obiecte ale expertizei, profilul executorilor etc.) şi 

condiţiilor financiare (finanţare/cofinanţare). Proiectele care în urma verificării primare nu 

corespund condiţiilor concursului, criteriilor de eligibilitate şi condiţiilor financiare se resping. 

14. Lista propunerilor considerate eligibile se publică pe site-ul ANCD în termen de 5 

zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere și sunt supuse expertizei. 

 

III. Modul de organizare și desfășurare a procesului de expertiză 

15. Expertiza este organizată de către ANCD. Conducerea ANCD este responsabilă de 

acţiunile privind stabilirea, asigurarea şi coordonarea procesului de expertiză cu maximum de 

eficienţă.  

16. Obiectele expertizei recepţionate sunt înregistrate în Registrul de evidenţă a 

obiectelor expertizei.  Registrul de evidenţă a obiectelor supuse expertizei reprezintă un jurnal,în 

care se înscriu date cu caracter administrativ(numărul de înregistrare, titlul, autorul, etc.), direcţia 

strategică la care se referă, rezultatul evaluării, numele angajatului responsabil de procesul de 

expertiză şi semnătura acestuia. 

17. Angajații ”Direcţiei proiecte de cercetare” din cadrul ANCD sunt responsabili 

primari în realizarea analizei obiectelor expertizei, coordonarea cu experţii independenţi, privind 

normele de desfășurare a procesului de expertiză, și monitorizarea serviciului de expertiză etc. 

18. Expertizarea este efectuată de cel puțin doi experți independenți, selectaţi din baza de 

date a ANCD, cu excepția proiectelor bilaterale sau multilaterale, care se expertizează în modul 

definit de acordurile sau protocoalele aferente de colaborare, sau când procesul de expertiză este 

organizat de alte instituții străine cu atribuții similare ANCD, în baza acordurilor de colaborare 

cu ANCD. 

19. ANCD este în drept să creeze comisii, grupuri de experţi şi alte organe consultative 

pentru exercitarea atribuţiilor de organizare a concursului și procesului de expertiză. 

20. Baza de date a experților independenți se completează şi actualizează în mod 

continuu de ANCD.  

21. Experţii independenţi se înscriu în baza de date a experților ca urmare unui concurs, 

din rândurile: 

a) candidaților cu grad ştiinţific,în baza cererii personale sau în baza recomandării 

instituţiilor din sfera cercetării şi inovării, inclusiv laboratoare ştiinţifice, catedre de specialitate, 

http://www.asm.md/
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centre ştiinţifice, consilii ştiinţifice/senatele institutelor şi universităţilor, consiliile facultăţilor 

naționale sau străine; 

b) cadrelor ştiinţifico-didactice sau ştiinţifice care sunt abilitate de Agenția Națională de 

Asigurare a Calității în Educație și Cercetare cu dreptul de conducător ştiinţific sau alte instituții 

străine recunoscute; 

c) cercetătorilor ştiinţifici din Republica Moldova şi de peste hotare; 

d) specialiştilor de înaltă calificare din ramura corespunzătoare de producţie, din mediul 

de afaceri etc., recomandaţi de către autorităţile publice centrale şi administrative. 

22. La etapa selectării experților independenți se vor evita conflictele de interese, care 

pot surveni în cazurile în care: 

a) expertul independent activează, sau a activat în aceeaşi instituție cu cel puţin un 

membru din echipa obiectului propus evaluării (angajat de bază sau prin cumul); 

b) expertul independent este în relații de rudenie cu membrul echipei obiectului 

expertizei; 

c) expertul independent realizează în comun cu membrul echipei activităţi ştiinţifice; 

d) expertul independent a activat,sau a realizat în comun activităţi în ultimii 5 (cinci) ani 

cu membrul echipei obiectului expertizei; 

e) expertul independent are interes personal în rezultatele expertizei; 

f) alte situaţii care pot influența obiectivitatea expertizei. 

23. Aranjații ANCD responsabili de selectarea experților independenţi examinează 

profilul experţilor independenţi, consultă sursele de informare în scopul evitării apariţiei 

conflictelor de interese, până la înaintarea propunerii de încadrare a expertului în procesul de 

expertiză. 

24. Informația despre experții independenţi selectați pentru efectuarea expertizei este 

confidențială. Expertul independent încadrat, membrii Consiliului şi angajaţii ANCD poartă 

răspundere pentru dezvăluirea informaţiei cunoscute în legătură cu organizarea ş efectuarea 

procesului de expertiză. 

25. După selectarea experţilor independenţi, în funcţie de domeniul obiectului expertizei,  

experții independenți se informează despre drepturile, obligațiunile și responsabilitățile 

experților independenți. Propunerea de încadrare în procesul de expertiză este alcătuită din: 

a) rezumatul obiectului expertizei,  

b) fişa de evaluare,  

c) ghidul expertului,  

c) contractul-model de prestare a serviciilor și actul de confidenţialitate,  

e) informații cu privire la concurs și alte documente aferente, la necesitate. 
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26. Fişele de evaluare - sunt documente aferente procesului de expertiză, ce conţin 

criterii de evaluare. Definirea fişelor de evaluare pentru concurs (inclusiv baremurile/ barajurile 

de excludere şi ponderile relative a dimensiunilor de evaluare) este efectuată de ANCD cu cel 

puţin 10 zile înainte de concursului. Fişele de evaluare – model pentru concurs sunt publice. 

27. Expertul independent documentează expertiza propunerii prin completarea fișei de 

evaluare, ce conţine punctaje și argumentările calificărilor acordate pentru fiecare dimensiune de 

evaluare, formulând comentarii generale asupra propunerii. Pentru fiecare dimensiune de 

evaluare este fixat un baraj, care exclude automat propunerea din competiție, dacă nu este atins. 

28. Experţii independenţi au dreptul: 

a) să-şi formuleze liber concluziile; 

b) să solicite informaţii şi materiale suplimentare de la autori prin intermediul ANCD; 

c) să înainteze propuneri privind perfecţionarea criteriilor de bază ale expertizei. 

29. Experţii independenţi poartă răspundere pentru corectitudinea expertizei în 

conformitate cu codul deontologic şi Carta Europeană a cercetătorilor. Ei sunt obligaţi: 

a) să dea dovadă de obiectivitate şi onestitate; 

b) să opereze cu argumente ştiinţifice şi tehnologice de performanţă (excelenţă) din 

domeniul specific de activitate; 

c) să nu informeze persoanele interesate şi nici alte persoane despre procesul de expertiză 

şi rezultatul ei; 

d) să evite crearea conflictelor de interese sau a concurenţei neloiale; 

e) să respecte confidenţialitatea şi dreptul de proprietate intelectuală; 

f) să respecte deontologia cercetătorului ştiinţific; 

g) să nu denatureze datele experimentale şi rezultatele investigaţiilor; 

h) să prezinte concluziile expertizei solicitate în termenul stabilit. 

30. În cazul concluziilor divergente a doi experți independenți, ANCD va transmite 

propunerea de proiect  pentru efectuarea expertizei la un al treilea expert independent. 

31. Calcularea punctajului final a propunerii exprimată de experții independenți se ia în 

baza a două punctaje baraj-atins sau sub-baraj, care se adună și se împarte la doi. Expertiza 

proiectelor bilaterale sau multilaterale se efectuează în modul definit de acordurile/protocoalele 

de colaborare. 

32. Ghidul expertului ,reprezintă un set de reguli metodologice, care explică expertului 

independent drepturile, obligațiile, rigorile de efectuarea expertizei. 

33. Contractul-model de prestare a serviciilor de cercetări ştiinţifice cu actul de 

confidenţialitate constituie un acord încheiat între ANCD şi expertul independent, în care se 

stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în procesul prestării serviciilor de evaluare şi expertizare 
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a obiectului expertizei. Pentru perfectarea acestuia ANCD solicită de la expertul independent 

actelor necesare perfectării contractului de prestare a serviciului de expertiză: copia actului de 

identitate şi a fișei de însoțire; copia actului de asigurare socială (CPAS); rechizitele bancare al 

expertului independent. Experții independenți sunt remuneraţi conform legislaţiei. 

34. Angajatul ANCD, responsabil de procesul de expertiză a propunerii, va monitoriza 

efectuarea expertizei de către expertul independent și este în drept să solicite completarea fișei de 

evaluare, cu argumente concludente și depline(minimum 60 cuvinte), în cazul depistării 

neconcordanţelor pentru  elucidarea acestora. 

35. Fişa de evaluare completată este contrasemnată de expertul independent şi transmisă 

angajatului responsabil din cadrul ANCD. 

36. Rezultatele finale ale evaluării sunt compilate şi sistematizate de către conducătorul 

”Direcției proiecte de cercetare” din ANCD şi, fără identificarea expertului independent, sunt 

făcute publice. 

37. La solicitarea scrisă a pretendentului a persoanei care a depus propunerea de proiect 

(directorul propunerii), ANCD va prezenta extrase din fişele de evaluare a proiectului, păstrând 

confidenţialitatea experţilor independenţi. 

38. Persoana care a depus propunerea de proiect (directorul propunerii) și aceasta a 

constituit obiectul expertizei pot depune contestaţii în formă scrisă la adresa ANCD, în termen de 

3 (trei) zile lucrătoare de la data publicării rezultatelor evaluării pe pagina oficială. 

39. Obiectul contestaţiilor pot fi acțiunile care fac referinţă la vicii de procedură. 

Concluziile expertului independent nu se supun contestaţiilor. Nu se admite reevaluarea 

obiectelor expertizate. 

40. Ca urmare a concursului, Consiliul ANCD validează, cu votul a 2/3 dintre membrii 

acestuia, ierarhia proiectelor rezultată în urma procesului de evaluare,fapt consemnat în procesul-

verbal al ședinței. 

41. Consiliul nu poate schimba punctajul proiectelor obţinut ca urmare a evaluării şi îşi 

expune poziţia doar asupra modului de organizare a procesului de selectare a proiectelor propuse 

spre validare, fiind în drept de a solicita reexpertizarea propunerilor de proiect în cazul încălcării 

de procedură/metodologie. 

42. Directorul ANCD este preşedintele Consiliului din oficiu şi este responsabil de 

organizarea ședințelor Consiliului. 

43. Componenţa nominală a Consiliului ANCD se aprobă de către directorul general. 

Acesta este format din 9 persoane, inclusiv directorul general (preşedintele consiliului), 

directorul general adjunct şi câte un reprezentant al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, 

al Ministerului Finanţelor, al Ministerului Economiei şi Infrastructurii, al Academiei de Ştiinţe a 
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Moldovei, reprezentantul delegat al Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, 

reprezentantul delegat al Consiliului directorilor instituţiilor publice de cercetare şi un 

reprezentant al societăţii civile cu experienţă în activitatea de cercetare, inovare şi dezvoltare, 

propus de Consiliul Naţional pentru Participare.  

44. Membrii consiliului ANCD sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea datelor 

obţinute în legătură cu activitatea în cadrul consiliului. 

45. Ca urmare a ședinței consiliului, ANCD va face publică informația privind proiectele 

de cercetare finanțate din bugetul de stat. 

46. La evaluarea propunerilor, prioritate vor avea propunerile ale căror 

directori/executori participă în proiecte internaţionale, sau au înaintat proiecte la concursuri 

internaţionale, acumulând baremul de trecere. 

47. În cazul în care două sau mai multe propuneri au acumulat un număr egal de puncte, 

prioritate se acordă proiectelor care:  

a) includ un procent înalt de tineri în echipă; 

b) propun o cotă mai mare a cofinanţării; 

c) confirmă aplicarea/participarea în proiecte internaţionale; 

d) facilitează realizarea parteneriatului dintre instituțiile publice de cercetare şi agenţii 

economici cu capital public sau privat.  

48. Propunerile de proiect înaintate în concurs nu se restituie, indiferent de rezultatele 

expertizei. Propunerile respinse se păstrează de ANCD, urmând a fi lichidate după expirarea 

termenului de un an de la data anunţării concursului. 

49. În cazul în care nu este asigurată concurenţa, concursul poate fi prelungit. 

 

IV. Modul de contractare, raportare și înregistrare a rezultatelor 

50. ANCD va asigura contractarea proiectelor de cercetare oferind asistență tehnică 

subiecților vizați. Contractul-model pentru executarea și finanțarea proiectelor de cercetare 

aprobat de ANCD este făcut public. 

51. Evidența tuturor proiectelor de cercetare finanțate din bugetul de stat este asigurată 

de ANCD. 

52. Responsabilitatea de încheiere a contractelor pentru executarea și finanțarea 

proiectelor îi aparține autorității finanțatoare. Proiectul de cercetare se consideră neexecutat și 

mijloacele financiare se restituie bugetului de stat în caz de neîncheiere a contractului. 

53. Modificarea contractului pentru executarea și finanțarea proiectelor poate fi efectuată 

urmare coordonării preliminare cu ANCD și conform prevederilor contractuale, prin semnarea 

actelor adiționale. 
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54. Responsabilitatea de administrare eficientă a proiectelor de cercetare se pune in 

sarcina contractorului (organizației-executor și directorului de proiect), conform contractului. 

55. Proiectele de cercetare finanțate de la bugetul de stat se înscriu în Registrul de stat al 

proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării de ANCD, iar organizaţiei-executor i se eliberează un 

certificat, prin care se confirmă înregistrarea de stat a proiectului.  

56. Informațiile cu privire la proiectele de cercetare finanțate și monitorizate de ANCD 

sunt publicate de aceasta. 

57. ANCD duce evidența executării proiectelor de cercetare prin recepționarea 

rapoartelor științifice de la directorii de proiect, conform contractului încheiat. 

58. Raportul financiar anual și științific anual și final pentru toate tipurile de proiecte se 

prezintă la ANCD de către organizațiile-executoare, conform prevederilor contractuale.  

59. Formularule rapoartelor sunt elaborate și făcute publice de ANCD.  

60. La solicitare, instituţiile publice, organizaţiile din domeniile cercetării, inovării şi 

dezvoltării și agenţii economici vor prezenta informaţii privind activităţile în domeniile 

cercetării, inovării și dezvoltării monitorizate de ANCD. 

61. În cazul în care proiectul n-a fost realizat în termenul stabilit, ANCD va include în 

Registrul de stat menţiunea de rigoare. 

62. ANCD monitorizează implementarea proiectelor de cercetare și prezintă anual 

Guvernului rapoarte privind realizarea acestora, conform legislației. 

 

 

IV. Dispoziții finale 

63. Prezentul Regulament este cu titlu provizoriu și intră în vigoare la data semnării. 

64. ANCD va asigura publicarea prezentului act în Monitorul Oficial. 

  

 

 


