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EXTRASdinORDIN

2б fеЬrчаriе 2020 оr.Сhiqiпйч Nr. 41

Сu privire la арrоЬаrеа Regulamentului privind
activitatea Consiliului Agen{iei Na{ionale

репtru Сеrсеtаrе qi Dezvoltare

in temeiul prevederilor art.52,6l lit. е) ale Codului cu privire la gtiin!й qi inovare пr.259
din 15.07.2004, cu modificйrile ulterioare (Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova пr.58-
66l|З1 din 23.02.2018), pct. 16-20 ale Regulamentului cu privire la organizarea 9i funclionarea
Agen{iei Na}ionale pentru Сеrсеtаrе 9i Dezvoltare, aprobat prin НоtйrАrеа Guvernului пr. l96 din
28.02.2018, in scopul stabilirii procedurii de organizare 9i funclionare а Consiliului Agenliei
Nalionale pentru Сеrсеtаrе Ei Dezvoltare,

ORDON:

l. Se арrоЬй Regulamentul privind activitatea Consiliului Agen}iei Nalionale pentru
Сеrсеtаrе qi Dezvoltare in redac{ie поuё, conform anexei.

2. Controlul privind rеаlizаrеа

Director gепеrаl adjunct Viоriса BOAGHI
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Anexă la Ordinul  

                                                                                                                            nr. 41 din 26.02.2020 

 

 

  

REGULAMENT 

privind activitatea Consiliului Agenției  Naționale  

pentru Cercetare și Dezvoltare 

 

1. Regulamentul privind activitatea Consiliului Agenției  Naționale pentru Cercetare și 

Dezvoltare (în continuare Regulament) este elaborat în temeiul prevederilor art. 52, atr. 61 lit. e) al 

Codului cu privire la știință și inovare nr. 259 din 15.07.2004 cu modificările  ulterioare, pct. 16-20 

ale Regulamentului  cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Cercetare şi 

Dezvoltare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 196 din 28.02.2018. 

2. Prezentul Regulament stabilește competențele, atribuțiile, procedura de organizare și 

funcționare a Consiliului Agenției  Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare (în continuare 

Consiliu). 

3. Consiliul este un organ colegial, format din 9 persoane, activitatea cărora nu este 

remunerată. 

4. Membrii  Consiliului sunt nominalizați, în conformitate cu prevederile actelor 

normative, la demersul directorului general al Agenției  Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare 

(în continuare ANCD) de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Ministerul Finanţelor, 

Ministerul Economiei şi Infrastructurii, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Consiliul Rectorilor din 

Republica Moldova, Consiliul directorilor instituţiilor publice de cercetare şi Consiliul Naţional 

pentru Participare pe un termen de patru ani. 

5. Directorul general și directorul general adjunct al ANCD sunt membri ai Consiliului din 

oficiu. 

6. Directorul general al ANCD are calitatea de președinte al Consiliului, iar în lipsa 

directorului general această calitate îi revine directorului general adjunct.  

7. Componența nominală a Consiliului se aprobă prin ordinul directorului general al 

ANCD. 

8. Ședințele Consiliului se convoacă la solicitarea directorului general al ANCD și sunt 

deliberative cu prezența a 2/3 din membrii Consiliului. 
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9. Absența nemotivată a membrului de la 3 ședințe consecutive acordă drept președintelui 

Consiliului de a adresa demers autorității desemnatoare cu privire la revocarea persoanei 

nominalizate în componența nominală a Consiliului și desemnarea unei alte persoane. Persoanele 

nou desemnate se numesc în componența Consiliului prin ordinul directorului general al ANCD, în 

baza actului de nominalizare al autorității respective. 

10.  Despre convocarea ședinței membrii Consiliului sunt informați prin surse de informare 

(telefon, e-mail) transmise de membru Consiliului către Agenție. Despre schimbarea contactelor, 

membrii sunt obligați să informeze Agenția. 

11.  Ordinea de zi și materialele prevăzute spre examinare în cadrul ședinței, fără 

identificarea experților independenți care au participat la expertiza proiectelor din cadrul 

concursului, se remit membrilor Consiliului până la data convocării ședinței. 

12.  Ședința Consiliului este prezidată de președintele Consiliului și se consemnează în 

procesul-verbal al ședinței. 

13.  Procesul-verbal se întocmește de către secretarul Consiliului, persoană desemnată din 

rândul angajaților ANCD, care nu are calitatea de membru al Consiliului. 

14.  Consiliul are următoarele competențe: 

1) Validarea ierarhiei proiectelor rezultată în urma procesului de evaluare. Validarea listei 

proiectelor are loc cu votul a 2/3 a membrilor Consiliului prezenți la ședință. 

2) Pronunțarea asupra modului de organizare a procesului de selectare a proiectelor 

propuse spre validare, precum și de a solicita reexpertizarea propunerilor de proiect în 

cazul încălcării de procedură/metodologie. Consiliul nu poate schimba punctajul 

proiectelor obţinut ca urmare a evaluării lor. 

3) Înaintarea propunerilor de modificare a cadrului normativ privind procedura de 

organizare a activității Consiliului, precum șș asigurării obiectivității șș transparenței 

procedurii de evaluare șș selectare a proiectelor de cercetare pentru finanțare. 

4) Confruntarea propunerilor de proiecte punctate egal în procesul de evaluare, cu 

examinarea profundă a propunerilor de proiect conform criteriilor de evaluare șș 

pronunțarea asupra clarificării ierarhiei acestor  proiecte. 

5) Aprobarea experților independenți în scopul completării bazei de date (registrului). 

6) Examinarea chestiunilor legate de procesul de monitorizare a proiectelor din domeniile 

cercetării și inovării finanțate din bugetul de stat. 
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7) Aprobarea prelungirii finanțării sau rezoluțiunii contractelor de finanțare a proiectelor 

din domeniile cercetării și inovării cu finanțare din bugetul de stat. 

8)  Examinarea programului anual de activitate a Agenției. 

15.  După deschiderea ședinței membrii Consiliului sunt obligați să declare despre  

existența conflictelor de interese vis-a-vis de subiectele care urmează a fi dezbătute în cadrul 

ședinței, a temeiurilor de abținere sau recuzare a membrilor Consiliului.  

16.  În caz de existență a conflictelor de interese Președintele va solicita  soluționarea 

acestora în modul prevăzut de legislația în vigoare.  

17.  Recuzarea sau abținerea membrilor Consiliului trebuie să fie motivată și se aprobă cu 

votul majorității membrilor Consiliului prezenți la ședință, membrul a cărui recuzare sau abținere a 

fost aprobată nu participă la votarea ulterioară a chestiunilor. 

18.  Consiliul adoptă decizii cu votul deschis a membrilor, fiecare membru are un singur 

vot și votează pro sau contra. 

19.  Membrii Consiliului sunt obligați: 

a) să-și execute atribuțiile cu imparțialitate,  

b) să evite conflictele de interese în procesul adoptării deciziilor; 

c) să păstreze confidențialitatea informației cunoscute în legătură cu activitatea în 

Consiliu; 

d) să participe la ședințele Consiliului convocate de către Directorul general sau de către 

Directorul general adjunct al ANCD. 

20.  Membrii Consiliului au dreptul: 

a) să solicite suplimentar pentru examinare, până în ziua ședinței, orice propunere de 

proiect precum și fișele de evaluare depersonalizate din cadrul concursului prevăzut la 

ordinea de zi a ședinței; 

b) să adreseze, până în ziua ședinței, întrebări conducerii ANCD privind organizarea 

concursului. 

21.  Derogările de la prevederile prezentului Regulament vor deriva din prevederile actelor 

normative naționale sau internaționale care prevăd proceduri specifice cu privire la organizarea 

concursurilor proiectelor de cercetare și inovare. 

 

 


