
                                                                                                                                          APROBAT: 

_____________________ 

Viorica BOAGHI 

Director general adjunct  

Agenția Națională pentru 

Cercetare și Dezvoltare 

                                                                                                                                «____»___________2020 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     

Planul de activitate 

al Direcției management instituțional pentru anul 2020 

 

Nr. 

d/o 

Acțiuni Termen de 

realizare 

Serviciul juridic și resurse umane 

 
1. Elaborarea şi aprobarea Planurilor măsurilor organizatorice de bază 

pentru anul 2020 ale subdiviziunilor Agenției. 
 

Trimestrul I 

2. Participarea la elaborarea și aprobarea obiectivelor individuale de 

activitate și indicatorii de performanță a personalului. 

 

Trimestrul I 

3. Elaborarea actelor normative interne de organizare instituţională 

(regulamente, metodologii etc.). 

Permanent 

4. Asigurarea organizării unui proces sistematic şi planificat de 

perfecționare profesională continuă a personalului. 
 

Permanent 

5. Elaborarea proiectului Planului achizițiilor publice. Trimestrul I 

6. Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru funcțiile publice 

vacante la necesitate. 
 

Permanent 

7. Instituirea în domeniul asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la 

locul de muncă. 
 

Simestrial 

8. Asigurarea procesului de depunere anuală a declarațiilor de avere și 

interese personale în format electronic. 
 

Trimestrul I 

9. Participarea la elaborarea documentelor strategice în domeniile 

cercetării și inovării. 
 

Permanent 

10. Monitorizarea și completarea sistemului informațional automatizat 

„Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor publici”. 

Permanent 

11. Evidența datelor și documentelor cu privire la personalul autorităţii 

publice. 

 

Permanent 



 
 

12. Evaluarea  performanțelor profesionale individuale și a modelului fișei de 

evaluare a performanțelor profesionale individuale. 
 

Trimestrul I 

13. Revizuirea sarcinilor din fişa postului în concordanţă cu prevederile 

legislative. 

 

Permanent 

14. Dezvoltarea abilităților manageriale ale angajaților Permanent 

15. Instituirea analizei periodice a disciplinei la toate nivelurile ierarhice, 

care să asigure cunoaşterea permanentă a situaţiei, întărirea stării 

disciplinare, identificarea cauzelor abaterilor disciplinare. 
 

Simestrial 

16. Acordarea asistenței informaționale și metodologice în domeniu. Permanent 

17. Monitorizarea și coordonarea activităților de organizare, menținere și 

dezvoltare a sistemului de control intern managerial. 
 

Trimestrul I 

18. Monitorizarea planului de integritate instituțională a instituției. 
 

Trimestrul I 

19. Armonizarea cadrului normativ național cu legislația externă, 

formularea de inițiative externe. 
 

Simestrial 

20. Participarea la monitorizarea activității Punctelor Naționale de 

Contact, Reprezentanților Oficiali și Experților Naționali în cadrul 

programului Orizont H2020. 
 

Permanent 

21. Perfecționarea resurselor umane privind managementul în cercetare 

națională și internațională și programele externe. 
 

Permanent 

22. Promovarea personalului pentru participarea în domeniile cercetării, 

inovării şi dezvoltării prin instrumentele programelor internaţionale. 
 

Permanent 

23. Organizarea de instruiri pentru perfecţionarea profesională a 

personalului. 
 

Permanent 

24. Monitorizarea și ghidarea climatului etic în cadrul ANCD. 
 

Permanent 

25. Monitorizarea cazurilor de influență necorespunzătoare, de depunere 

și examinare a avertizărilor de integritate. 
 

Permanent 

Secția financiar administrativă 

26. Participarea la elaborarea Proiectului bugetului instituției pentru anul 

2020 în conformitate cu principiile, regulile şi procedurile stabilite de 

Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 

25 iulie 2014, la planificarea activităților prevăzute în Cadrul Bugetar 

pe Termen Mediu (CBTM). 
 

Trimestrul III 

27. Monitorizarea procesului de inventariere a bunurilor. 
 

Simestrial 

28. Organizarea și asigurarea ținerii evidenței contabile în mod continuu. 
 

Trimestrul III 

29. Stabilirea managementului financiar și control în cadrul organizației Trimestrul I 



 
 

și emiterea declarației de bună guvernare. 
 

30. Monitorizarea și respectarea politicii de contabilitate a instituției și a 

procedeilor interne ale activității serviciului contabil. 
 

Permanent 

31. Asigurarea sistemului de control intern, inclusiv efectuarea 

inventarierii. 
 

Trimestrul III 

32. Prezentarea rapoartelor financiare în conformitate cu cerințele 

Ministerului Finanțelor, precum și a altor rapoarte și dări de seamă 

stabilite de către alte autorități publice. 
 

Trimestrul I 

 

Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor 
 

33. Asigurarea transparenței activității Agenției. 
 

Permanent 

34. Asigurarea suportului informațional a paginii web oficiale a Agenției. 
 

Permanent 

35. Monitorizarea și completarea  pachetului de documente în legătură cu 

certificarea cheilor publice a salariaților Agenției. 
 

Permanent 

36. Planificarea efectuării controalelor tehnice în cadrul instituției. 
 

Simestrial 

37. Dezvoltarea platformei CDI. 
 

Permanent 

38. Asigurarea suportului tehnic a personalului instituției. 
 

Permanent 

39. Monitorizarea și dezvoltarea paginii web a instituției. 
 

Permanent 

 

 

                                           Ludmila Minchevici 

         Șef  Direcția management instituțional 

_______________ 
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APROBAT 

________________ 

Viorica BOAGHI, 

Director general adjunct  

Agenția Națională pentru  

Cercetare și Dezvoltare 

”__” _____________2020 

 

 

 

Planul de activitate 

al Direcției Proiecte de Cercetare 

pentru anul 2020 
 

 

Nr. 

d/o 

 

Obiective 

 

 

Indicatori de rezultat 

 

Termen de 

realizare 

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

1 Elaborarea cadrului normativ privind competițiile naționale 

în domeniile cercetării și inovării 

Elaborarea/ actualizarea 

regulamentului 

provizoriu  

Semestrul I 

2 Elaborarea de initiative legislative privind armonizarea 

actelor normative 

Proiecte elaborate Anul 2020 

3 Participarea la elaborarea documentelor strategice în 

domeniile cercetării și inovării 

Avize formulate  Anul 2020 

4 Raportarea acțiunilor în cadrul Planului de Acțiuni al 

Guvernului, DCFTA și strategiilor sectoriale 

Acțiuni raportate Semestrial 

5 Cooperarea cu alte instituții ale statului în vederea 

implementării politicilor 

Acțiuni desfășurate; 

acorduri de colaborare 

semnate 

Anul 2020 

6 Integrarea tinerilor cercetători în domeniile cercetării și 

inovării 

Acțiuni desfărșurate  Trimestrul III 

Obiectivul II: Organizarea concursurilor 

7 Organizarea și desfășurarea concursurilor de proiecte Formulare tip, condiții, 

model 

Trimestrul I-II 

8 Asigurarea expertizării și evaluării independente a 

proiectelor înaintate la concursuri, în scopul distribuției 

fondurilor publice alocate pentru finanțarea proiectelor 

 

Acțiuni desfărșurate 

Trimestrul I-II 

9 Selectarea pentru finanțare, în limitele bugetului aprobat și 

conform planului de acțiuni aprobat de Guven, proiectele 

prezentate la concurs, în urma evaluării efectuate de 

cercetători locali și/sau străini, potrivit metodologiei de 

finanțare a proiectelor aprobate de Guvern 

Numărul de proiecte 

selectate 

Trimestrul I 

10 Organizarea consiliului ANCD pentru validarea ierarhiei 

proiectelor de cercetare rezultată în urma procesului de 

Numărul de proiecte 

validate 

Trimestrul I 
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evaluare conform regulamentului aprobat prin ordin al 

directorului general 

11 Organizarea și asigurarea contractelor proiectelor declarate 

câștigătoare și încheierea contractelor cu experții evaluatori 

a proiectelor de cercetare 

Formulare model de 

contract 

Trimestrul I 

Obiectivul III: Administrarea bugetului aprobat pentru finanțarea proiectelor în domeniile cercetării și 

inovării 

12 Gestionarea fondurilor naționale în domeniul dezvoltării și 

fondurilor din programe bilaterale și multilaterale lansate în 

cadrul acordurilor de cooperare cu organizații și fundații 

internaționale, conform actelor normative ale Guvernului 

Numărul de proiecte 

finanțate 

Anul 2020 

13 Elaborarea Proiectului bugetului instituției pentru anul 

2021 în conformitate cu principiile, regulile și procedurile 

stabilite de legea finanțelor publice și responsabilității 

bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 

Elaborarea proiectului Trimestrul III 

Obiectivul IV: Monitorizarea implementării proiectelor în domeniile cercetării și inovării 

14 Coordonarea proiectelor în domeniile cercetării și inovării 

aprobate pentru finanțare în anul 2020 

Formulare model de 

contract elaborate 

Contracte semnate 

Trimestrul I 

15 Monitorizarea proiectelor în domeniile cercetării și inovării Activități desfășurate 

Rapoarte coordonate 

Trimestrul II 

 Recepționarea rapoartelor științifice de implementare a 

proiectelor de cercetare finanțate, însoțite de avizul 

consultativ asupra acestora, discutat public și emis de 

secția de științe respectivă a Academiei de Științe a 

Moldovei 

Activități desfășurate 

Rapoarte coordonate 

Trimestrul II-

IV 

16 Crearea, menținerea și acordarea publicului larg la baza de 

date în domeniiile cercetării, inovării și dezvoltării 

Activități desfășurate 

 

Permanent 

17 Raportarea Guvernului privind implementarea proiectelor 

din domeniile cercetării și inovării naționale și 

internaționale 

Raport prezentat Trimestrul IV 

Obiectivul V: Cooperare Internațională și Dezvoltare Durabilă 

18 Inițierea colaborării bilaterale în domeniul cercetării – 

inovării pentru organizarea concursurilor de proiecte de 

cercetare 

Acord semnat 

Apel deschis 

Trimestrul I 

19 Participarea în proiecte multilaterale Numărul de proiecte  Trimestrul II 

20 Unificarea datelor privind proiectele de cercetare-

dezvoltare naționale, bilaterale, multilaterale, 

transnaționale și europene 

Baze de date elaborate  Trimestrul III 

21 Participarea la apelurile H2020 Propuneri scrise și 

aplicate 

Proiecte câștigate 

Anul 2020 

22 Analiza experienței statelor europene și din spațiul 

parteneriatului estic privind managementul în cercetare 

Acțiuni desfășurate Anul 2020 

23 Oferirea asistenței comunității de cercetare în diverse 

aspecte 

Acțiuni desfășurate Anul 2020 

24 Susținerea mobilității profesionale și motivarea pentru 

reîntoarcerea în țară a cercetătorilor 

Acțiuni desfășurate  Anul 2020 
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25 Crearea parteneriatelor dintre diaspora științifică și 

organizațiile de cercetare 

Numărul de parteneriate 

înregistrate 

Anul 2020 

26 Organizarea evenimentelor de promovare a Programelor 

naționale și internaționale 

Evenimente organizate Permanent 

 



Aprob__________ 

Director general adjunct ANCD 

Viorica BOAGHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planul de activitate a Direcției Proiecte Inovaționale din cadrul 

Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare 

pentru anul 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Chișinău, 2020 
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Nr. 

d/o 

Acțiuni Indicatorii de rezultat Termen de realizare Responsabil 

Persoana 

1 2 3 4 5 

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

1. Participarea la elaborarea documentelor strategice în domeniile 

cercetării și inovării 

Avize formulate Semestrial Vadim Iațchevici 

Dușcov Raisa 

Doinița Ulinici 

2. Raportarea acțiunilor în cadrul PAG, DCFTA și strategiilor sectoriale Acțiuni raportate Semestrial Vadim Iațchevici 

Dușcov Raisa 

Doinița Ulinici 

3. Raportarea ajutoarelor de stat la Consiliu Concurenței Acțiuni raportate Anual Vadim Iațchevici 

Alina Bregnova 

4. Cooperarea cu alte instituții similare de peste hotare în vederea 

implementării politicilor. 

Examinarea comparativă a standardelor altor țări. 

Promovarea în rândul antreprenorilor a Programului Orizont 2020. 

Acțiuni desfășurate 

 

Trimestrial Vadim Iațchevici 

Dușcov Raisa 

Doinița Ulinici 

5. Elaborarea propunerilor privind formarea parteneriatului public privat. 

Facilitarea realizării parteneriatului dintre organizațiile din domeniile 

cercetării și inovării și agenții economici cu capital public sau privat. 

Propuneri elaborate 

Parteneriate stabilite 

Permanent Vadim Iațchevici 

Dușcov Raisa 

Doinița Ulinici 

6. Integrarea tinerilor antreprenori în domeniile cercetării și inovării. 

Sporirea gradului de vizibilitate a ANCD. 

Cooperarea cu organizațiile de suport, comunitatea științifică și 

antreprenori. 

Acțiuni desfășurate 

Nr. tineri implicați 

Permanent Vadim Iațchevici 

Dușcov Raisa 

Alina Bregnova 

Doinița Ulinici  

7. Organizarea concursului pentru finanțarea proiectelor de inovare și 

transfer tehnologic. 

Dezvoltarea platformei electronice pentru concurs. 

Concurs desfășurat Trimestrul III Vadim Iațchevici 

Dușcov Raisa 

Alina Bregnova 

Doinița Ulinici 

8. Consultarea reprezentanților sectorului de cercetare și mediului de 

afaceri cu privire proiectele de inovare și transfer tehnologic 

Nr. de companii 

consultate 

Permanent Vadim Iațchevici 

Dușcov Raisa 

Alina Bregnova 

Doinița Ulinici 

9. Contribuirea la acțiuni de promovare și informare a rezultatelor din 

domeniul cercetării și inovării 

Evenimente (co)-

organizate 

Permanent Vadim Iațchevici 

Dușcov Raisa 
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Alina Bregnova 

Doinița Ulinici 

10. Participarea la activități de instruire profesională Nr. de evenimente de 

instruire 

Permanent Vadim Iațchevici 

Dușcov Raisa 

Doinița Ulinici 

11. Stimularea implicării tinerilor (studenți, masteranzi, doctoranzi, etc.)  în 

cadrul proiectelor de cercetare și inovare; evenimente  

Nr. de tineri implicați Permanent Vadim Iațchevici 

Dușcov Raisa 

Alina Bregnova 

Doinița Ulinici 

12. Încurajarea studenților spre efectuarea programelor de stagii în cadrul 

Agenției 

 

Nr. de tineri implicați Permanent Vadim Iațchevici 

Dușcov Raisa 

Doinița Ulinici 

13. Sporirea numărului de clustere științifico-tehnologice Nr. de clustere Permanent Vadim Iațchevici 

Doinița Ulinici 

Obiectivul II: Administrarea bugetului aprobat pentru finanțarea proiectelor în domeniul inovării 

14. Gestionarea fondurilor naționale destinate proiectelor de inovare și 

transfer tehnologic 

Nr. de proiecte finanțate Permanent Vadim Iațchevici 

Dușcov Raisa 

Doinița Ulinici 

15. Gestionarea fondurilor naționale destinate proiectelor bilaterale și 

multilaterale 

Nr. de proiecte finanțate Permanent Vadim Iațchevici 

Dușcov Raisa 

Doinița Ulinici  

16. 

 

Planificarea activităților prevăzute în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu 

(CBTM) 

Planul elaborat Trimestrul III Vadim Iațchevici 

Dușcov Raisa 

Obiectivul III: Monitorizarea implementării proiectelor în domeniul inovării 

17. Monitorizarea documentară și la fața locului a proiectelor de inovare și 

transfer tehnologic 

Activități desfășurate 

Rapoarte prezentate 

Permanent Vadim Iațchevici 

Dușcov Raisa 

Doinița Ulinici 

Obiectivul IV: Cooperare Internațională 

18. Implementarea proiectelor internaționale în cadrul Direcției 

Proiect Business-INN-Moldova 

Proiect PROBIM 

Proiect SME/HPC 

Proiecte implementate Permanent Vadim Iațchevici 

Doinița Ulinici 

Alina Bregnova 
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19. Promovarea și informare despre rezultatele din domeniul cercetării și 

inovării peste hotarele țării 

Nr. de evenimente Permanent Vadim Iațchevici 

Dușcov Raisa 

Doinița Ulinici 

Obiectivul V: Management Instituțional 

20. Asigurarea transparenței activității Direcției Acțiuni desfășurate Permanent Vadim Iațchevici 

Dușcov Raisa 

Doinița Ulinici 

Alina Bregnova 

 



                                                                                                 APROB: 

 

________________________ 

Viorica BOAGHI 

Director general adjunct 

Agenția Națională pentru 

Cercetare și Dezvoltare 

”_____”_______________2020 

 

    Planul de activitate  

al Direcției Cooperare Internațională și Dezvoltare Durabilă  

pentru anul 2020 

Nr. 

d/o 

Acțiuni Termen de 

realizare 

1.  Participarea la elaborarea, avizarea documentelor strategice în domeniile cercetării și inovării La solicitare 

2.  Raportarea acțiunilor realizate în cadrul PAG, PNAAA, DCFTA, Platforma PlanPro, Foaia Națională de Parcurs pentru 

integrarea Republicii Moldova în Spațiul european de Cercetare pe anii  2019-2021 și Planul de Acțiuni al acesteia,  

strategiilor sectoriale, implementarea tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, etc. 

Semestrial 

3.  Cooperarea cu instituții similare de peste hotare în vederea implementării politicilor de cercetare-dezvoltare  Permanent 

4.  Elaborarea proiectului bugetului instituției pentru anul 2021 în conformitate cu principiile, regulile şi procedurile 

stabilite de Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 

Trimestrul III 

5.  Planificarea activităților prevăzute în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu (CBTM) Trimestrul III 

6.  Raportarea către Guvernul RM, Cancelariei de Stat a informației privind implementarea proiectelor naționale și 

internaționale pe domeniul cercetării și inovării  

Anual 

7.   Coordonarea, consultarea, asistența și organizarea activităţii Rețelei Punctelor Naționale de Contact, Reprezentanților 

Oficiali și Experților Naționali în cadrul Programului “Orizont 2020”  

Permanent 

8.  Monitorizarea activității Punctelor Naționale de Contact, Reprezentanților Oficiali și Experților Naționali în cadrul  Permanent 
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Programului “Orizont 2020” 

9.  Anunțarea și organizarea concursurilor de  selectare a PNC, RO, EN și a Reprezentanților MOST, colectarea și 

evaluarea Rapoartelor anuale de activitate 

La necesitate 

10.  Coordonarea activității Reprezentantului Oficiului MOST în cadrul rețelei IGLO, precum și participarea la ședințele  

lunare în scopul reafirmării interesului național de participare în programele europene  pentru cercetare și inovare 

Permanent 

11.  Inițierea colaborării bilaterale în domeniul cercetării – inovării pentru organizarea concursurilor de proiecte de cercetare Trimestrul II-

IV 

12.  Monitorizarea participării comunității ștințifice în proiecte europene și multilaterale-cîștigate Permanent 

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

europene 

Trimestrul 

III-IV 

14.  Stimularea participării RM la apelurile Programului UE “Orizont 2020” Permanent 

15.  Promovarea accederii ANCD la programe multilaterale și diverse parteneriate (de ex.  ERA-NETs) Permanent 

16.  Asigurarea implementării angajamentelor aferente în cadrul Programului “Orizont 2020” Permanent 

17.  Participarea la negocierile naționale și internaționale de asociere a Republicii Moldova l aurmătorul Program- 

cadru Horizon Europe 

 

18.  Popularizarea principiilor europene în domeniul cercetare – inovare și diseminarea oportunităților oferite de Programele 

de cercetare – inovare naționale, regionale, transnaționale, europene.  

Permanent 

19.  Analiza și preluarea experienței statelor europene și din spațiul Parteneriatului Estic privind managementul în cercetare Permanent 

20.  Conlucrarea cu DG RTD al Comisiei Europene privind implementarea Programului “Orizont 2020” Permanent 

21.  Organizarea și desfășurarea evenimentelor de promovare a Programului “Orizont 2020” în societate, mediul științifico-

didactic, academic, de afaceri, inovațional, etc   

Permanent 

22.   Consultarea comunității științifice  pe  aspectele aferente domeniului cercetare, inovare, dezvoltare Permanent 

23.  Organizarea evenimentelor de promovare a Programelor naționale și internaționale, consultarea privind aplicarea la 

Apeluri deschise și asigurarea vizibilității rezultatelor proiectelor (istorii de succes) 

Permanent 
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24.  Stabilirea relațiilor de colaborare cu structuri/ organizații europene de profil similar  La necesitate 

25.  Susținerea personalului pentru participare la training-uri / evenimente internaționale  în domeniile cercetării, inovării şi 

dezvoltării  

Permanent 

26.  Monitorizarea evoluției participării Republicii Moldova în Programul  “Orizont 2020” Permanent 

27.  Accesarea Platformei europene eCORDA pentru monitorizarea participării entităților din Republica Moldova în 

Programul “Orizont 2020” și elaborarea statisticilor de participare 

Sistematic 

28.  Analiza standardelor europene în domeniul cooperării internaționale  și armonizarea instrumentelor și legislației 

naționale 

La necesitate 

 

 

 

Olga DAVIDENCO,   

Șef al  Direcției cooperare internațională și dezvoltare durabilă 

”_____”_______________2020 

 


