
1 

 

Anexă  

la Dispoziția nr.37 din 30.12.2019 

 

REGULAMENT  

CU PRIVIRE LA PROCEDURA DE EXPERTIZARE ȘI EVALUARE INDEPENDENTĂ  

   

I. DISPOZIȚII GENERALE 

1. Regulamentul cu privire la procedura de expertizare și evaluare independentă (în continuare - 

Regulament) este elaborat în conformitate cu art. 61 lit. a) și e) din Codul cu privire la știință și inovare 

al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004, pct. 8 alin. 4) din Hotărârea Guvernului nr. 196 din 

28.02.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare și 

pct. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 382 din 01.08.2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de 

finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării, luându-se în considerare reglementările 

respective ale programului cadru Orizont Europa. 

2. Regulamentul stabilește procedura de organizare și desfășurare a procesului de expertizare și 

evaluare independentă a obiectelor expertizei din  domeniile cercetării și inovării înaintate la 

concursurile, apelurile sau ofertele organizate în scopul distribuției fondurilor alocate pentru finanțare în 

domeniile cercetării și inovării. 

3. În sensul prezentului Regulament, se definesc următoarele noțiuni: 

a) Expertiză – evaluare de către expert a propunerilor de proiecte/dosare înaintate la concurs 

(competiție). 

b) Proces de expertiză –  succesiune de acţiuni de organizare şi desfășurare a expertizei conform 

principiilor şi criteriilor de bază prevăzute de actele normative și prezentul Regulament. 

c) Obiect al expertizei – propunere/dosar și alte documente înregistrate în competiție.  

d) Document aferent – fişă de evaluare, aviz, ghid al expertului, contract de prestare a serviciilor 

de cercetări ştiinţifice, registru de evidenţă, orice document/act folosit în procesul de expertiză de către 

subiecţii implicaţi în procesul de expertizare și evaluare. 

e) Expert –  

4. Procesul de expertiză urmărește scopul formulării concluziilor asupra obiectelor supuse 

expertizei, precum: gradul inovațional și de excelență științifică, raționalitatea și oportunitatea sau 

inoportunitatea finanţării din contul mijloacelor bugetului de stat şi alte surse de finanțare.  

5. Expertiza îndeplinește două funcţii importante: 
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a) Funcţia de filtru de selecţie, ce permite ierarhizarea obiectelor expertizei și asigură finanţarea 

excelenței în domeniile cercetării și inovării.  

b) Funcţia de îmbunătăţire a calităţii cercetărilor științifice și inovării, prin analiza riguroasă şi 

formularea observaţiilor critice și susținerea sectorului inovațional.  

6. Principiile procesului de  expertiză sunt:   

a) transparența procesului de expertizare, în limite permisive;   

b) competența profesională a experților independenţi în domeniul științific de profil;   

c) obiectivitatea, lipsa conflictului de interese și anonimatul experților independenţi;   

d) responsabilitatea pentru analiza completă și autentică, justificarea recomandărilor expertizei;   

e) confidențialitatea și protecția dreptului de proprietate intelectuală;   

f) deontologia și etica profesională;  

g) estimarea atingerii rezultatelor scontate conform priorităților strategice stabilite în Programul 

național în domeniile cercetării și inovării, aprobat de Guvern; 

h) promovarea nivelului științific înalt și relevanța internațională a cercetărilor și inovării; 

i) aplicabilitatea, perspectiva de valorificare și diseminare a rezultatelor; 

j) competența profesională a echipei, inclusiv vizibilitatea internațională a activității lor; 

k)  nivelul asigurării tehnico - materiale al organizației-executor; 

l) eficiența economică a rezultatelor (beneficiul economico-social, rentabilitatea); 

m) posibilitatea extinderii în cadrul unor programe europene și internaționale de granturi. 

 

II. ORGANIZAREA PROCESULUI DE EXPERTIZARE  

ȘI EVALUARE INDEPENDENTĂ 

7. Expertiza este organizată de către Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (Agenția – 

în continuare). Conducerea Agenției este responsabilă de luarea măsurilor  necesare privind stabilirea, 

asigurarea şi coordonarea procesului de expertizare și evaluare independentă eficienţă.  

8. Solicitarea de desfășurare a procesului de expertiză din partea Agenției va include următoarele 

documente: 

a) scrisoarea oficială cu lista obiectelor expertizei;  

b) obiectul expertizei; 

c) condiţiile concursului anunţat; 

d) alte documente, după caz.  
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9. Consiliul Agenției este instituit în cadrul Agenției în calitate de organ consultativ şi are 

misiunea de a valida ierarhia proiectelor/dosarelor rezultată în urma procesului de evaluare. Consiliul 

Agenției nu poate schimba punctajul proiectelor/ dosarelor obținut ca urmare expertizei și își expune 

poziția doar asupra modului de organizare a procesului de selectare spre validare fiind în drept de a 

solicita reexpertizarea obiectelor expertizei în cazul încălcării de procedură/metodologie. 

10. Agenția este în drept să înființeze comisii, grupuri de experți și alte organe consultative pentru 

exercitarea atribuțiilor legate de procesul de expertizare și evaluare independentă, în conformitate cu art. 

8 alin. 3) din HG 196/2018. 

11. Agenția înregistrează obiectele expertizei și rezultatele expertizei în Registru, care este 

menținut de angajații Agenției, conform fișei de post.  

12. Angajații Agenției analizează în prealabil obiectul expertizei în raport cu cerințele înaintate la 

concurs și prevederile legale, examinează posibile dublări, deja expertizate sau finanțate de la buget, 

precum şi participarea membrilor echipei în concurs. În cazul depistării discrepanţelor, aceștia sunt 

obligaţi să informeze conducerea pentru luarea măsurilor de rigoare. 

13. La etapa de selectare a expertului independent se va examina profilul experţilor independenţi, 

consulta sursele de informare în scopul evitării apariţiei conflictelor de interese  până la înaintarea 

propunerii de încadrare a expertului în procesul de expertiză. 

14. Informația despre experții independenţi selectați pentru efectuarea expertizei este 

confidențială. Expertul independent încadrat, membrii  Consiliul Agenție și altor comisii create în scopul 

organizării procesului de expertiză şi angajaţii Agenției poartă răspundere pentru dezvăluirea  informaţiei 

cunoscute în legătură cu organizarea şi efectuarea procesului de expertizare și evaluare independentă. 

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

angajaţii Agenției înaintează propunerea de încadrare în procesul de expertiză şi informează preliminar 

despre drepturile, obligațiunile și responsabilitățile experților independenți. Propunerea de încadrare în 

procesul de expertiză este alcătuită din obiectul expertizei, ghidul expertului, fişa de evaluare/aviz, 

contractul-model de prestare a serviciilor, actul de confidenţialitate, informații cu privire la concurs, alte 

documente aferente, la necesitate.  

16. Fişele de evaluare sunt documente compuse din criterii de expertiză, și anume: 

a) relevanța tehnico-științifică și excelență; 

b) impactul socio-economic potențial corelat cu rezultatele scontate și rentabilitatea; 

c) programul de realizare a activităților, termenele și costurile solicitate; 

d) componența echipei de cercetare. 
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k) Modelul fişei de evaluare/avizul corespunzătoare vor constitui parte componentă a anunţului 

pentru concurs. 

19. Ghidul expertului (anexa nr. 1) reprezintă un îndrumar metodologic care explică expertului 

independent drepturile, obligațiile, responsabilităţile faţă de efectuarea expertizei  

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

constituie un acord încheiat între Agenție şi expertul independent în care se stabilesc drepturile şi 

obligaţiile părţilor în procesul acordării  serviciilor de evaluare şi expertizare a obiectului expertizei 

(anexa nr. 2). 

21. Acceptarea desfășurării procesului de expertiză de către expertul independent permite 

angajatului Agenției să transmită obiectul expertizei integral şi să încheie contractul de prestare a 

serviciilor. Expertul independent îşi exprimă respectarea clauzei de confidenţialitate prin acceptul 

propunerii şi semnarea actului de confidenţialitate şi/sau contractului. 

22. Fişa de evaluare/avizul este contrasemnată de către expertul independent şi transmisă Agenției, 

în baza căruia este remunerat. În vederea contractării expertului independent solicită copiile actelor 

necesare perfectării contractului de prestare a serviciului de expertiză: copia actului de identitate şi a fișei 

de însoțire; rechizitele bancare al expertului independent.  

23. Experții independenți sunt remuneraţi conform Hotărârea Guvernului nr. 222 din 28 aprilie 

1993 cu privire la retribuirea muncii specialiştilor încadraţi în procesul de atestare a cadrelor ştiinţifice 

şi didactice, a membrilor Comisiei Medicamentului, a membrilor consiliilor metodologice consultative 

pentru evidenţa contabilă în economia naţională şi instituţiilor bugetare şi ai altor comisii de experţi.  

24. Angajații Agenției responsabili de organizarea procesului de expertizare și evaluare 

independentă  monitorizează efectuarea expertizei de către expertul independent, solicită expertului 

completarea fișei de evaluare cu argumente concludente, verifică completarea deplină a fișei de evaluare, 

în cazul depistării neconcordanţelor este în drept să solicite expertului independent elucidarea acestora. 

25. Rezultatele finale ale expertizării și evaluării independente sunt compilate şi sistematizate de 

secretarul ședinței Consiliului Agenției şi fără identificarea expertului independent, sunt examinate în 

cadrul şedinţei Consiliului Agenției.  

26. Ședința Consiliului Agenției se organizează la inițiativa directorului general al Agenției, fiind 

președintele Consiliului Agenției, din oficiu. În activitatea sa, Consiliul se conduce de Regulamentul 

propriu, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției.  

27. Procesul-verbal din cadrul ședinței este întocmit de către secretarul Consiliului, angajat al 

Agenției.   
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                     III. ÎNREGISTRAREA EXPERȚILOR INDEPENDENȚI  

ȘI ACTIVITATEA ACESTORA 

28. Procesul de expertiză este efectuat de experţii independenţi încadraţi de către Agenție din 

rândurile: 

a) membrilor titulari şi membrilor corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei; 

b) cadrelor ştiinţifico-didactice sau ştiinţifice cu grad ştiinţific, inclusiv laboratoarele ştiinţifice, 

catedrele de specialitate, centrele ştiinţifice, consiliile ştiinţifice/senatele institutelor şi universităţilor, 

consiliile facultăţilor; 

c) cadrelor ştiinţifico-didactice sau ştiinţifice care sunt abilitate cu dreptul de conducător ştiinţific 

de către Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Educație și Cercetare; 

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

e) specialiştilor de înaltă calificare din ramura corespunzătoare de producţie, din mediul de afaceri 

etc. recomandaţi de către autorităţile publice centrale şi alte autorităţi administrative. 

29. Experții independenți vor da dovadă de următoarele: 

a) cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator avansat, (în special a aplicațiilor PDF, 

Word, Excel); 

b) experiență în domeniile științifice de cel puțin 5 ani; 

c) abilități excelente de comunicare verbal și în scris, capacitate de analiză și sinteză a informației, 

capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru, bine organizat și responsabil; 

d) respectarea normelor în deontologia și etica profesională. 

30. Anual, urmare unui concurs, deschis de Agenție, candidații la poziția de expert independent 

vor înainta dosarul de înregistrare exprimându-și intenția de a desfășura expertiza în domeniile cercetării.  

Concursul la poziția de expert independent este deschis public.  

31. În vederea organizării și desfășurării concursului, inclusiv a examinării dosarelor candidaților 

la concurs și selectarea experților pentru înregistrarea acestora în Registrul experților independenți sau 

contestațiilor în legătură cu concursul organizat, Agenția poate crea o comisie consultativă. Comisia 

consultativă este formată din 7 membri, dintre care 5 membri sunt propuși de Academia de Știință a 

Moldovei, reprezentanți ai secțiilor de științe cu gradul științific de doctor habilitat și 2 membri din partea 

Agenției. Ședințele comisiei consultative sunt convocate la solicitarea preşedintelui comisiei, care este, 

din oficiu, directorul general al Agenției şi sunt deliberative dacă la ele participă cel puţin 2/3 din membrii 

acestuia. 
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32. Registrul experţilor independenţi este un registru de stocare și înregistrare a informațiilor 

despre experţii independenţi ținut în mod continuu de Agenție. 

33. În procesul de desfășurare a procesului de expertizare și evaluare independentă, se vor evita 

conflictele de interese de experții independenți, care pot surveni în cazurile în care: 

a) expertul independent activează în aceeaşi instituție cu cel puţin un membru din echipa obiectului 

expertizei din competiție (angajat de bază sau prin cumul); 

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

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; 

e) expertul independent are interes personal în rezultatele expertizei; 

f) alte situaţii care pot influența obiectivitatea expertizei. 

34. Expertul independent are dreptul: 

a) să încheie, să modifice şi să desfacă contractul de prestare a serviciilor în condiţiile legii; 

b) să beneficieze de acces la sursele de informare şi documentare, conform legislaţiei în vigoare; 

c) să propună spre aplicare idei inovatoare prin completarea documentelor de evaluare (fişa de 

evaluare sau avizul); 

d) să descrie liber punctele tari și slabe ale în documentele de evaluare; 

e) să solicite informaţii de asistenţă cu privire la îndeplinirea documentelor de evaluare; 

f) să solicite informaţii cu privire la remunerarea serviciilor de expertiză-evaluare ştiinţifică.  

35. Expertul independent este obligat: 

a) să efectueze cu obiectivitate expertiza ştiinţifică a obiectului expertizei; 

b) să efectueze expertiza în termen; 

c) să completeze deplin, obiectiv şi constructiv documentele de evaluare; 

d) să cunoască cerinţele de eligibilitate faţă de obiectul expertizei recepţionat; 

e) să manifeste loialitate, iniţiativă şi creativitate; 

f) să utilizeze cele mai bune practici şi cele mai noi cunoştinţe din domeniul său de activitate; 

g) să respecte deontologia cercetătorului ştiinţific;  

h) să evite crearea conflictelor de interese sau concurenţei neloiale; 

i) să respecte confidenţialitatea  informaţiei cunoscute în legătură cu serviciul prestat; 

j) să respecte normele dreptului de proprietate intelectuală; 

k) să nu denatureze datele experimentale şi rezultatele investigaţiilor. 
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36. Informațiile publice cu privire la competiție vor înscrie modul de organizare a expertizei, 

inclusiv numărul de expertize. 

37. Expertul independent documentează evaluarea prin completarea fişei de evaluare. 

38. Expertul independent la completarea fişei de evaluare va atribui un punctaj cuprins între 

intervalele de la 0 la 5 pentru fiecare dimensiune de evaluare. Punctajul poate fi acordat cu zecimi. 

39. Expertul independent poate folosi următoarele punctaje:  

5 – excelent, care se evidenţiază prin contribuţie la nivel global;  

4 - foarte bine, nu există elemente semnificative ce urmează să fie îmbunătăţite, este foarte competitiv;  

3 - bine, conţine unele elemente care ar putea fi îmbunătăţite, este competitiv;  

2 - satisfăcător, care necesită modificări substanţiale la toate capitolele, este non competitiv;  

1 - insuficient, cu defecte severe, care sunt intrinseci proiectului/dosarului propus, este slab;  

0 - lipseşte informaţia. 

40. După atribuirea punctajului la fiecare criteriu de expertiză, expertul independent este solicitat 

să argumenteze calificările acordate, prin enumerarea punctelor tari şi slabe a obiectului expertizei.  

41. Expertul formulează comentarii generale asupra valorii obiectului expertizei, înscriind 

argumente convingătoare, după efectuarea evaluării, la toate criteriile de expertiză. 

42. Formula de calcul a fişei de evaluare este calculată automat și constituie: punctajul acordat la 

fiecare criteriu de expertiză înmulțit la ponderea relativă specifică, rezultatul cărora se sumează și se 

înmulțește cu 20. Pentru fiecare criteriu de expertiză este fixat un baraj minim, care dacă nu este atins, 

va exclude obiectul expertizei la etapa de selectare.  

43. Calcularea punctajului final urmare procesului de expertiză se va efectua prin însumarea 

punctajelor tuturor experților independenți încadrați în desfășurarea procesului de expertiză. 

 

IV. DISPOZIȚII FINALE 

44. Prevederile Regulamentului nu se aplică concursurilor/competițiilor bilaterale sau multilaterale, 

care sunt expertizate în modul definit de acordurile/protocoalele aferente de colaborare. 

45. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării acestuia de conducerea Agentei. 


