APROBAT

Proiect

______________________
______________________

Planul de activitate al Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare
pentru anul 2018

Chisinau, 2018

CUPRINS:

OBIECTIVUL I: Implementarea politicii statului în domeniile cercetării, inovării şi dezvoltării
OBIECTIVUL II: Administrarea bugetului aprobat pentru finanţarea proiectelor în domeniile cercetării și inovării
OBIECTIVUL III: Monitorizarea implementării proiectelor în domeniile cercetării și inovării
OBIECTIVUL IV: Cooperare Internațională și Dezvoltare Durabilă
OBIECTIVUL V: Management Instituțional
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GLOSARUL ABREVIERILOR:

HG – Hotărîrea Guvernului
PAG – Planul de Acțiuni al Guvernului
DCFTA – Acordul privind instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător cu UE
UE – Uniunea Europeană
CBTM – Cadrul Bugetar pe Termen Mediu
H2020 – Programul de cercetare și inovare a UE „Orizont 2020”
DG – Direcția Generală a Comisiei Europene
CE – Comisia Europeană
ANCD – Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare
DPC – Direcția Proiecte de Cercetare
DPI – Direcția Proiecte Inovaționale
DCIDD – Direcția Cooperare Internațională și Dezvoltarea Durabilă
DMI – Direcția Management Instituțional
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În temeiul Hotărîrii Guvernului nr.196 din 28.02.2018 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Cercetare şi
Dezvoltare a fost creată Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare, autoritate administrativă centrală din subordinea Guvernului.
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare este succesor de drepturi și obligații al Instituției publice „Agenția pentru Cercetare și
Dezvoltare”, al Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic a Academiei de Științe a Moldovei și al Centrului Proiecte Internaționale din
subordinea Academiei de Științe a Moldovei. Se stabilește efectivul-limită al Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare în număr de 34 de
unități, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislației.
Agenţia are misiunea de a asigura excelenţa şi performanţa în vederea realizării priorităţilor naţionale în domeniile cercetării, inovării şi
dezvoltării.
În activitatea sa, Agenția se conduce de Constituția Republicii Moldova, de Legea cu privire la Guvern, Codul cu privire la știință și inovare al
Republicii Moldova, decretele Președintelui Republicii Moldova, ordonanțele, hotărîrile și dispozițiile Guvernului, de prezentul Regulament,
precum și de alte acte normative.
În domeniile sale de activitate, Agenția colaborează cu autoritățile publice centrale și locale, precum și cu organismele internaționale.
Atribuțiile de bază ale Agenţiei sînt:
1) implementează politica statului conform planurilor de acțiuni aprobate de Guvern în vederea realizării Programului naţional în
domeniile cercetării, inovării și dezvoltării, precum şi a strategiilor sectoriale;
2) administrează bugetul aprobat pentru finanțarea proiectelor, potrivit cadrului normativ;
3) gestionează fonduri naționale în domeniul dezvoltării și fonduri din programe bilaterale şi multilaterale lansate în cadrul acordurilor de
cooperare cu organizaţii şi fundaţii internaţionale, conform actelor normative ale Guvernului;
4) organizează şi desfăşoară concursuri de proiecte, inclusiv asigură expertizarea şi evaluarea independentă a proiectelor înaintate la
concursuri, în scopul distribuției fondurilor publice alocate pentru finanţarea proiectelor;
5) selectează pentru finanțare, în limitele bugetului aprobat și conform planului de acțiuni aprobat de Guvern, proiectele prezentate la
concurs, în urma evaluării efectuate de cercetători locali şi/sau străini, potrivit metodologiei de finanțare a proiectelor aprobate de Guvern;
6) organizează şi asigură contractarea proiectelor declarate cîștigătoare;
7) monitorizează implementarea proiectelor și prezintă anual Guvernului rapoarte privind realizarea acestora;
8) recepționează rapoartele științifice de implementare a proiectelor de cercetare finanțate, însoțite de avizul consultativ asupra acestora,
discutat public şi emis de secția de științe respectivă a Academiei de Științe a Moldovei;
9) creează, menține și acordă acces publicului larg la baze de date în domeniile cercetării, inovării și dezvoltării, inclusiv baze de date
naționale ale cercetătorilor naționali și internaționali care participă la evaluarea proiectelor, baze de date naționale cu toate componentele
materiale ale infrastructurii publice din domeniile cercetării, inovării și dezvoltării și echipamentul specializat aferent;
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10) promovează interesele statului asupra obiectelor proprietăţii intelectuale rezultate în cadrul proiectelor selectate pentru finanțare;
11) organizează selectarea prin concurs a administratorilor parcurilor științifico-tehnologice și ai incubatoarelor de inovare;
12) monitorizează activitatea parcurilor științifico-tehnologice și a incubatoarelor de inovare în care rezidenții implementează proiecte de
inovare și transfer tehnologic, precum și activitatea administratorilor acestora;
13) facilitează realizarea parteneriatului dintre organizațiile din sfera științei, inovării și dezvoltării și agenții economici cu capital public
sau privat;
14) atrage mijloace private destinate realizării proiectelor de cercetare și inovare, a proiectelor de dezvoltare experimentală, inovare și
transfer tehnologic, desfășurării activității parcurilor științifico-tehnologice și incubatoarelor de inovare, creării și dezvoltării infrastructurii
acestora;
15) organizează expoziții, seminare, workshopuri și mese rotunde în scopul promovării realizărilor din sfera cercetării, inovării și
dezvoltării;
16) oferă asistență comunității științifice, promovează cooperarea în domeniile cercetării, inovării și dezvoltării la nivel național și
internațional și desfășoară activități aferente acestora;
17) elaborează, aprobă şi administrează bugetul în conformitate cu principiile, regulile şi procedurile stabilite de Legea finanţelor publice
şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014;
18) asigură evaluarea independentă a propunerilor de proiecte internaționale, finanțarea și monitorizarea implementării acestora,
sistematizează rezultatele obținute;
19) desfășoară activitățile aferente participării Republicii Moldova în cadrul programelor și proiectelor UE pentru cercetare, inovare și
dezvoltare, inclusiv activități de informare, instruire și promovare, în modul prevăzut de actele normative;
20) deleagă reprezentanţi pentru desfășurarea activităților aferente participării Republicii Moldova în domeniile cercetării, inovării și
dezvoltării prin instrumentele programelor internaționale
21) participă la negocierile interguvernamentale ce ţin de domeniile cercetării, inovării și dezvoltării;
22) aprobă instrucțiuni şi metodologii în chestiunile ce ţin de organizarea activității;
23) alte atribuții care decurg din prevederile cadrului normativ.
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Acțiuni

Nr.

Indicatorii de rezultat

d/o
1

2

Termen de

Responsabil

realizare

Direcție

4

5

Trimestrul II

DPC

3

Obiectivul I: Implementarea politicii statului în domeniile cercetării, inovării şi dezvoltării

1.

Elaborarea cadrului normativ provizoriu privind competițiile naționale în

Regulament provizoriu elaborat

domeniile cercetării și inovării
2.

DPI

Elaborarea de inițiative legislative privind armonizarea actelor normative

Proiecte elaborate

Trimestrul II

DPC
DPI

3.

Participarea la elaborarea documentelor strategice în domeniile cercetării și

Avize formulate

Permanent

inovării

DPC
DPI
DCIDD

4.

Raportarea acțiunilor în cadrul PAG, DCFTA și strategiilor sectoriale

Acțiuni raportate

Semestrial

DPC
DPI
DCIDD

5.

Cooperarea cu alte instituții ale statului în vederea implementării politicilor

Acțiuni desfășurate

Permanent

Acorduri de colaborare semnate

DPC
DPI
DCIDD

6.

Facilitarea realizării parteneriatului dintre organizaţiile din sfera ştiinţei,

Parteneriate stabilite

Permanent

DPI

Acțiuni desfășurate

Trimestrul III

DPC

inovării şi dezvoltării şi agenţii economici cu capital public sau privat
7.

Integrarea tinerilor cercetători în domeniile cercetării și inovării
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Obiectivul II: Administrarea bugetului aprobat pentru finanţarea proiectelor în domeniile cercetării și inovării

8.

Gestionarea fondurilor naţionale în domeniile cercetării și inovării /

Nr. de proiecte finanțate

Permanent

fondurilor din programe bilaterale şi multilaterale
9.

DPI

Elaborarea Proiectului bugetului instituției pentru anul 2019 în

Proiect elaborat

Trimestrul III

DMI

conformitate cu principiile, regulile şi procedurile stabilite de Legea

DPC

finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie

DPI

2014
10.

DPC

DCIDD

Planificarea activităților prevăzute în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu

Planul elaborat

Trimestrul III

(CBTM)

DMI
DPC
DPI
DCIDD

Obiectivul III: Monitorizarea implementării proiectelor în domeniile cercetării și inovării

11.

Coordonarea proiectelor în domeniile cercetării și inovării aprobate pentru
finanțare în anul 2018

Formulare model de contract

Trimestrul II

elaborate

DPC
DPI

Contracte semnate
12.

Monitorizarea proiectelor în domeniile cercetării și inovării

Activități desfășurate

Permanent

Rapoarte coordonate
13.

Raportarea Guvernului privind implementarea proiectelor domeniile
cercetării și inovării naționale și internaționale

Raport prezentat

DPC
DPI

Trimestrul IV

DPC
DPI
DCIDD
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Obiectivul IV: Cooperare Internațională și Dezvoltare Durabilă

14.

Elaborarea cadrului normativ privind activitatea Punctelor Naționale de

Regulamente elaborate

Trimestrul II

DCIDD

Acțiuni de monitorizare

Permanent

DCIDD

Trimestrul II

DPC

Nr. de proiecte

Trimestrul II

DPC

Baze de date elaborate

Trimestrul III

DPC

Contact, Reprezentanților Oficiali și Experților Naționali în cadrul H2020
15.

Monitorizarea activității Punctelor Naționale de Contact, Reprezentanților
Oficiali și Experților Naționali în cadrul H2020

16.

desfășurate

Inițierea colaborării bilaterale in domeniul cercetării – inovării pentru

Acord semnat

organizarea concursurilor de proiecte de cercetare

Apel deschis

17.

Participarea în proiecte multilaterale

18.

Unificarea datelor privind proiectele de cercetare-dezvoltare naționale,
bilaterale, multilaterale, transnaționale și europene

19.

DCIDD

Asigurarea continuității proiectelor internaționale

Proiecte implementate

Permanent

DPI
DCIDD

20.

Propuneri scrise și aplicate

Participarea la apelurile H2020

Permanent

Proiecte câștigate

DCIDD
DPI
DPC

21.

Asigurarea implementării activităților în cadrul H2020

Acțiuni îndeplinite

Permanent

DCIDD

22.

Popularizarea principiilor europene în cercetare – inovare și Programelor

Acțiuni desfășurate

Permanent

DCIDD

Acțiuni desfășurate

Permanent

DCIDD

de cercetare – inovare transnaționale/multinaționale
23.

Analiza experienței statelor europene și din spațiul parteneriatului estic
privind managementul în cercetare

24.

DPC

Conlucrarea cu DG Cercetare-Inovare a CE privind implementarea H2020
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Corespondența menținută

Permanent

DCIDD

25.

Asigurarea vizibilității H2020

Postări publice,

Permanent

DCIDD

Materiale promoționale
elaborate
26.

Oferirea asistentei comunității de cercetare in diverse aspecte

Acțiuni desfășurate

Permanent

DPC

27.

Susţinerea mobilităţii profesionale şi motivarea pentru reîntoarcerea în ţară

Acțiuni desfășurate

Permanent

DPC

a cercetătorilor
28.

DCIDD

Crearea parteneriatelor dintre diaspora științifică și organizaţiile de

Nr. parteneriate înregistrate

Permanent

cercetare
29.

DCIDD

Organizarea evenimentelor de promovare a Programelor naționale și

Evenimente organizate

Permanent

internaționale
30.

DPC

DPC
DCIDD

Activități pregătitoare pentru asocierea la cel de-al 9-lea Program Cadru

Acțiuni desfășurate

Obiectivul V: Management Instituțional
31.

Elaborarea documentelor interne

32.

Stabilirea managementului financiar și control în cadrul organizației și

Regulamente elaborate

Trimestrul II

DMI

Sistem implementat

Trimestrul II

DMI

emiterea declarației de bună guvernare
33.

Asigurarea transparenței activității ANCD

Acțiuni desfășurate

Permanent

DMI

34.

Perfecționarea resurselor umane privind managementul în cercetare

Acțiuni organizate

Permanent

DMI

Vizite efectuate

Permanent

DMI

națională și internațională și programele externe
35.

Delegarea reprezentanţilor pentru desfăşurarea activităţilor aferente
participării Republicii Moldova în domeniile cercetării, inovării şi
dezvoltării prin instrumentele programelor internaţionale
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DCIDD

