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PREFAȚĂ 

Raportul anual de activitate al Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare reflectă modul 

în care autoritatea a desfășurat activitățile și a utilizat resursele proprii pentru realizarea misiunii sale 

pentru anul bugetar 2019 (1 ianuarie - 31 decembrie), precum și rezultatele obținute în perioada de 

raportare.  

Raportul conține în prim plan o serie de aspecte privind managementul instituțional, gestiunea 

personalului, administrarea finanțelor și acțiunile de performanță în anul care s-a scurs. Secund, sunt 

prezentate principalele activități desfășurate în legătură cu implementarea politicii din domeniile 

cercetării și inovării, precum organizarea concursurilor per programe, finanțarea proiectelor de 

cercetare și inovare și monitorizarea implementării acestora. De asemenea, include aspecte ce țin de 

activitățile aferente programelor europene desfășurate de Agenție.  

Scopul acestui Raport este asigurarea transparenței și informarea organelor de stat și a societății 

în ansamblu despre eforturile depuse, obiectivele atinse și potențialul Agenției în exercitarea 

atribuțiilor sale funcționale.  

Raportul anual de activitate este audiat la ședința Consiliului Agenției din 27.02.2020, transmis 

Guvernului Republicii Moldova și este plasat pe pagina web oficială a Agenției (www.ancd.gov.md). 
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         I. ORGANIZAREA ȘI CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII INSTITUȚIONALE  

         1. Managementul intern al Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare 

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (în continuare - Agenție) a fost creată în 

temeiul Hotărârii Guvernului nr. 196 din 28.02.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției 

Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare în calitate de autoritate administrativă centrală din 

subordinea Guvernului. Agenția este succesor de drepturi şi obligații al Instituției publice „Agenţia 

pentru Cercetare şi Dezvoltare”, al Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a Academiei de 

Științe a Moldovei şi al Centrului Proiecte Internaționale din subordinea Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei, reorganizate prin fuziune (absorbţie) cu Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare. 

Procesul de reorganizare al Instituţiei publice „Agenţia pentru Cercetare şi Dezvoltare” și a 

Centrului Proiecte Internaționale din subordinea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, reorganizate prin 

fuziune (absorbţie) cu Agenția Națională pentru Cercetare şi Dezvoltare este încheiat la 19.07.2018 

iar al Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a Academiei de Ştiinţe a Moldovei la 20.02.2019, 

date, când Agenția devine succesor deplin, anul 2019 fiind considerat primul său an deplin de viața. 

În această perioadă, au fost necesare formularea documentelor interne/planificări pe termen scurt, 

mediu și lung privind managementul intern, aplicarea acțiunilor pro active, implicare în realizarea 

misiunii Agenției,  inițierea și dezvoltarea relațiilor cu partenerii interni și externi în vederea extinderii 

ariei de cercetare și inovare din Moldova peste hotare prin prisma competențelor Agenției.  

Efectivul-limită al Agenției este de de 34 de unități, stabilit în conformitate cu Hotărârea 

Guvernului nr. 196 din 28.02.2018. Pe parcursul anului 2019, efectivul limită total nu a fost suplinit 

în condițiile aplicării mecanismului de moratoriu guvernamental. Agenția dispune de 24 unități 

ocupate versus 10 unități vacante. Personalul angajat dispune de capacități profesionale în domeniu și 

este supus perfecționării profesionale continue în domeniile de activitate atribuit Agenției prin 

participarea la instruiri și evenimente naționale și internaționale. Toți angajații au fost implicați în 

programul de perfecționare profesională, obținând certificate la 22 cursuri de perfecționare, 2 angajați 

au fost admiși la programe post-universitare, iar 2 angajați au obținut gradul științific de masterat. 

De asemenea pe parcursul anului 2019 au fost organizate 186 ședințe interne, 4 ședințe ale 

Consiliului Agenției, 316 întrevederi cu publicul  și 7 participări în mass media. 

În scopul dezvoltării managementului instituțional, au fost necesare formularea a 3 documente 

interne, 2 planificări pe termen scurt, mediu și lung privind managementul intern, aplicarea a 18 acțiuni 

pro active, inițierea a 6 intenții de colaborare cu partenerii interni și externi în vederea extinderii ariei 
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de cercetare și inovare din Moldova peste hotare prin prisma competențelor Agenției. Au fost emise 4 

rapoarte de activitate, 36 dispoziții, 145 ordine, 827 scrisori de corespondență. 

Au fost elaborate 3 propuneri privind cadrul normativ provizoriu privind competițiile naționale 

în domeniile cercetării, inclusiv un proiect de hotărâre de guvern privind metodologia de finanțare a 

proiectelor în domeniile cercetării și inovării. Au fost elaborate propuneri pentru documentele 

strategice relevante domeniului de activitate – 6. Au fost elaborate 3 documente cu privire la 

organizarea internă a misiunii ce îi revine Agenției, 7 ordine de finanțare a proiectelor de cercetare și 

2 ordine de finanțare a proiectelor de transfer tehnologic și inovare. 

Serviciile publice ale Agenției sunt implementate cu respectarea transparenței, în perioada anului 

2019, s-a publicat pe pagina web oficială a Agenției (114 comunicate și anunțuri, 18 acte 

administrative), s-a instalat sistemul Synology pentru păstrarea datelor în caz de defectare a stațiilor 

de lucru, s-a asigurat funcționarea liniei telefonice fierbinte, s-a creat rubrica newsletter pe pagina web 

a Agenției și emailul de suport tehnic.  

În vederea îmbunătățirii activității operaționale Agenția a dezvoltat platforma E-CDI pentru 

organizarea concursurilor în domeniile cercetării. Au fost formulate noi sisteme informaționale pentru 

adaptarea operațională a platformei E-CDI cu cerințele concursurilor, stabilite prin HG 382/2019. 

Pe parcursul anului Agenția înregistrează peste 304 de acțiuni de promovare a imaginei atât pe 

teritoriul R. Moldova cât și peste hotare, sunt desfășurate flash-moburi, expoziții, sesiuni informative, 

cursuri de instruire și evenimente cu participarea experților de peste hotare.  

Au fost elaborate 4 flayere privind descrierea activităților promovate de Agenție, 1 broșură și 2 

ghiduri. Au fost publicate în reviste de relevanță articole de popularizare a științei și inovării din 

Republica Moldova și în mass media oportunitățile oferite în domeniile cercetării și inovării. De 

asemenea a fost dezvoltate două pagini web oficiale ale Agenției, www.ancd.gov.md – pentru 

diseminarea publicului larg a informației privind activitățile desfășurate de Agenție și www.h2020.md 

– pentru diseminarea publicului larg a informației privind programul european Orizont 2020, la care 

Republica Moldova este parte. 

 

 

 

 

 

http://www.ancd.gov.md/
http://www.h2020.md/
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         2. Dialog și dezvoltare sustenabilă națională și internațională 

Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare în anul 2019 a urmărit un dialog de participare cu publicul 

larg, nu doar comunicarea unidirecțională tradițională. Aprofundarea dialogului între ştiinţă şi 

societate a servit drept obiectiv primordial al Agenției pentru creșterea coeziunii sociale, la o mai bună 

gestionare a incertitudinilor şi la incluziunea socială.  

Perioada reformei în domeniul cercetării și inovării a demonstrat necesitatea unui dialog între 

comunitatea de cercetare, societate și Agenție. Astfel, utilizând platformele mass-media, paginile 

electronice, evenimentele și ședințele organizate pentru dezbateri publice au fost examinate și 

soluționate problemele confruntate în domeniul cercetării și inovării, astfel a fost asigurată 

responsabilitatea Agenției pentru planificarea, implementarea şi eficiența activităților cercetării-

dezvoltării. 

Pentru a consolida încrederea publică în ştiinţă, s-a favorizat un angajament transparent al 

cetățenilor şi societății civile în subiectele cercetării-dezvoltării prin promovarea educației științifice, 

prin facilitarea accesului la cunoștințele științifice, prin dezvoltarea agendelor de cercetare-dezvoltare 

responsabilă care sunt în consens cu așteptările societății civile şi ale cetățenilor, precum şi prin 

activități de popularizare a rezultatelor cercetării. 

De asemenea, Agenția a asigurat pe parcursul anului o alianță strategică între știință şi mediul 

de afaceri în scopul atingerii unor avantaje concurențiale pe piața națională şi internațională. 

Rezultatele proiectelor de cercetare sunt, pe de o parte, orientate către rezolvarea problemelor socio-

economice naționale, cu rezultate semnificative în rezolvarea problemelor sociale şi demografice 

majore şi creșterea coeziunii sociale la nivelul societății moldovenești. Pe de altă parte, prin stimularea 

parteneriatelor public-private în derularea proiectelor de cercetare se asigură infuzia științifică pe 

piețele de bunuri şi servicii, cu focalizare pe internaționalizarea științei şi creșterea competitivității 

economiei naționale. Raportarea la Consiliu Concurenței privind ajutorul de stat acordat, a constituit 

una din activitățile Agenției pe parcursul anului 2019. Participarea în cadrul sesiunii de pre-formare a 

procesului de colectare a datelor din domeniul inovațiilor, cercetării și dezvoltării pentru Biroul de 

Statistică din Moldova a servit o acțiune de importanță pentru Agenție în anul 2019.  
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         3. Activitate de diseminare și instruire. Transparență administrativă 

În anul 2019 Agenția a asigurat participarea activă a cercetătorilor și subiecților interesați în 

Programul Orizont 2020, la importante evenimente, precum: 

a) Forumul Cross-country stakeholder organizat în cadrul proiectului MOVECO la data de 22 

ianuarie 2019 la Ljubljana, Slovenia; 

b) Evenimentul de brokeraj pentru agenții inovative, organizat de EURADA în parteneriat cu 

IVACE, pe data de 24 ianuarie, Bruxelles, Belgia; 

c) Participarea cu materiale promoționale la expoziția ASSS din Washington, DC, Statele Unite ale 

Americii, 15-17 februarie 2019;  

d) Curs de instruire – EaP Technology Transfer Managers, organizat în cadrul proiectului  EaP Plus 

la data de 11-13 martie 2019 la Minsk, Belarus; 

e) Curs de instruire – Open innovation, organizat în cadrul proiectului EEN, la data de 27-28 martie 

2019, Timișoara, Romania; 

f) Evenimentul MOVECO Final conference & Innovation Award, organizat în cadrul proiectului 

MOVECO la data de 24 mai 2019, Linz, Austria; 

g) ResInfra@DR Synergy meeting - Perspectives for Research Infrastructures in the Danube Macro-

region, organizat în cadrul proiectului ResInfra@DR la data de 12-13 iunie 2019, Viena, Austria; 

h) Supporting Smart Specialisation Strategies and Technology Transfer in South-East Europe 

organizat în cadrul Universității Politehnica din București la data de 18 iunie 2019, București, 

Romania; 

i) Evenimentul EUSDR Priority Area 8 “Competitiveness”, Working Group “Innovation and 

Technology Transfer”, care a avut loc la data de 27 iunie 2019 la București, Romania; 

j) Atelierul de lucru „On the job experience” organizat în cadrul proiectului SME/HPC în perioada 

10-11 octombrie 2019 la Nova Gorica, Slovenia; 

k) EU IP HelpDesk training for EEN IP Ambassadors, organizat în cadrul proiectului EEN în 

perioada 12-13 decembrie 2019 la Berlin Germania, etc. 

Integrarea tinerilor antreprenori în domeniile cercetării și inovării a avut loc prin diverse 

acțiuni, dintre cele mai notorii fiind cel din în cadrul programului educațional „De la Idee, la Succes” 

organizat de Fondul Inovațional de Antreprenoriat pentru Tinerii din Bălți și Drochia în cooperare cu 

Agenția, care a avut loc la data de 19 martie 2019. Activitatea a avut drept scop consolidarea celor 

două echipe pentru planificarea ulterioară a activităților din cadrul proiectului, cât și încadrarea 
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tinerilor în sesiuni de instruire privind managementul fondului de antreprenoriat, aplicarea 

tehnologiilor geo-informaționale pentru administrarea, monitorizarea transparentă a unei activități 

economice și planificarea strategică în dezvoltarea unui proiect inovațional - de la idee la afacere. 

Activități de promovare a Agenției au fost desfășurate și în cadrul Săptămânii Inovațiilor și 

Familiarizarea tinerilor cu conceptul de Antreprenoriat Inovațional și informarea despre proiecte și 

programe de granturi. Activitățile au avut loc în perioada 17 – 19 aprilie în incinta Universității de Stat 

„Alecu Russo” din Bălți, Colegiul de Medicină Bălti, Colegiul Tehnic Feroviar din Bălţi, Colegiul de 

Studii Integrate or. Drochia.  

O altă acțiune importantă cu participarea Agenției a avut loc în cadrul Talk-showlui: Rit cu 

Venit, organizat de Radio Moldova Tineret, având ca scop promovarea Agenției și informarea tinerilor 

antreprenori despre oportunitățile de dezvoltare a businessului. 

De asemenea, a fost co-organizator la cel de-al VII-lea Concurs „Idei inovaționale în afaceri”, 

care a avut loc pe data de 6 decembrie 2019 în incinta Universității de Stat din Comrat. Scopul 

evenimentului: stimularea tinerilor antreprenori, facilitarea dialogului dintre inventatori, cercetători, 

reprezentanți a Guvernului și mediului de afaceri. Concursul a fost organizat în cadrul proiectului 

„Dezvoltarea și organizarea activității incubatorului de inovare „Innocenter” în anul 2019” finanțat de 

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare. În cadrul concursului au fost expuse 5 idei de 

proiecte care presupun implementarea tehnologiilor inovaționale.  

Au fost organizate și evenimente de brokeraj cu genericul ”Bunele practici de realizare a 

proiectelor de inovare și transfer tehnologic”, unul dintre cele mai importante a avut loc la data de 

31.01.2019 în cadrul Expoziției Naționale ”Fabricat în Moldova 2019”. Evenimentul a fost organizat 

cu suportul Enterprise Europe Network – EEN. La eveniment au participat 45 de participanți din 

diferite domenii de activitate exprimându-și interesul față de inovații și transfer tehnologic 

implementate prin proiectele naționale finanțate din bugetul de stat.  

A fost co-organizată Expoziția Internațională Specializată INFOINVENT 2019. Evenimentul 

a avut loc în perioada 20-23 noiembrie 2019, în incinta Centrului Internațional de Expoziții (CIE) 

„MOLDEXPO”. La expoziție au participat aproximativ 80 de instituții și întreprinderi, tineri creatori 

și inventatori din circa 10 țări, care au prezentat la standurile expoziționale peste 450 de invenții, 

produse/servicii inovative și creative, proiecte de cercetare, de inovare și transfer tehnologic și altele. 

În vederea stimulării tinerilor și antreprenorilor, Agenția a acordat următoarele diplome: 

https://www.facebook.com/pages/Universitatea-de-Stat-Alecu-Russo-din-B%C4%83l%C8%9Bi/1798863227005897?__tn__=K-R&eid=ARDAsiGjtjy4nYYi_mfAmHWZsrDxI5MIIY5cjl5rkIgf0BsHmXaB_yZGKglDlJkmfs2vSniGU6KF4OVq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCmGKieSdJKvFHz56qMu8CmqFN1de1P52duEpI9hqer6fEzg16I7X9L_eKv5qSAB5P9BM4IiWY7kB6KU6DTj7lOSldXzUh84DrkVJyy1iU9I73Hi6qE-88OC3Jsml83y1dXa07dDd_ScaIjJttkVJy16OfWicBrLkSNItKZuwXg-yCMJU2Y89bwpfHxkZID16DaJk7ojKHBa2PeLX0viHy3ktPiyPLfu1vpV2PQN-brKXFU2hbm6m3Q2QYPr8K6_B128J3vgiCHh7lV0lp4DSvL8aLnev8QxKmIpH6mB_3QnHKFvs8C9i5-4S7NH-801HNpVeDHL1DFbVDB5Is8rfM
https://www.facebook.com/pages/Universitatea-de-Stat-Alecu-Russo-din-B%C4%83l%C8%9Bi/1798863227005897?__tn__=K-R&eid=ARDAsiGjtjy4nYYi_mfAmHWZsrDxI5MIIY5cjl5rkIgf0BsHmXaB_yZGKglDlJkmfs2vSniGU6KF4OVq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCmGKieSdJKvFHz56qMu8CmqFN1de1P52duEpI9hqer6fEzg16I7X9L_eKv5qSAB5P9BM4IiWY7kB6KU6DTj7lOSldXzUh84DrkVJyy1iU9I73Hi6qE-88OC3Jsml83y1dXa07dDd_ScaIjJttkVJy16OfWicBrLkSNItKZuwXg-yCMJU2Y89bwpfHxkZID16DaJk7ojKHBa2PeLX0viHy3ktPiyPLfu1vpV2PQN-brKXFU2hbm6m3Q2QYPr8K6_B128J3vgiCHh7lV0lp4DSvL8aLnev8QxKmIpH6mB_3QnHKFvs8C9i5-4S7NH-801HNpVeDHL1DFbVDB5Is8rfM
https://www.facebook.com/Colegiul-Tehnic-Feroviar-din-B%C4%83l%C5%A3i-2028027290744512/?__tn__=K-R&eid=ARCwawabRbwdB8vUKuBKCNqyP6Lj0mdDxr3bwvLyxcs8pVPc4wAoIgf_OepkZ8NJOYtnRmZfmunH19cN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD7n-nHHRAgzQZ93-o4KG0kxgdJdcQ2Yz_y_oEHPH4W7aN8S_hD0vSmhb0rgl9vME_Nds9KaIWlb1zIgF-k1knBD1WkDEsbNVqNkse0ofG10qsrwlF_pJBLjEsEEkHuhFoCo9IH_fSxalg_vQfN_58UFaoW--KZQrgWES0eJhHr2jT20VUUBnAMpcqQvBM_EZgSqqkfm2M7PAt13ud_kd-aftlTTz3cI3s1lGj_5saBHbxipOslIINo0NetEqzM491CtsCK93z909OBI-O55sXeCTOekIseQd3l6iL8kQpbwOnxP5vU983oIjbW-pyS5Q8Uawbd1zTemYpXjGIP2xU
https://www.facebook.com/colegiu1/?__tn__=K-R&eid=ARC2VKkShWtmRCKSM7pdCPAx3N41fv_L_euhghNZzbrYYYtKgl23-0LWHegHk7KrSKpOnV62qwN8OsEf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAzwPd4p439J7fEaaZCziOiEcw17phyvUiQNwSgjVISqf4yUZmLNfN3qt0yeZ0i4FE-Zyq0-AuYcHaG3RZ1LIPXAup1kZfJj2yhMt0GrDo6KDB2eIyipWSQFr0gWNTR3WOAXIfltvEFiaqDaNQn79IZo1c_ENwnvQzT1SF066iqQ1Fa3NXnq7IW7CzsRJ5VDzaM9VUlAIad0ILjr5WOPtKpGsQpx89vlo6s6dNu_CKVNmd68hAV61-lhbTAC4DzIdHJg8PAuh58_QbbO-FJe_edz3Xt0lTtFrW6EfC831EJW6H39vR_4tPxoXOCqIlzL8pPl41T7tjjrpUEWosRCi0
https://www.facebook.com/colegiu1/?__tn__=K-R&eid=ARC2VKkShWtmRCKSM7pdCPAx3N41fv_L_euhghNZzbrYYYtKgl23-0LWHegHk7KrSKpOnV62qwN8OsEf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAzwPd4p439J7fEaaZCziOiEcw17phyvUiQNwSgjVISqf4yUZmLNfN3qt0yeZ0i4FE-Zyq0-AuYcHaG3RZ1LIPXAup1kZfJj2yhMt0GrDo6KDB2eIyipWSQFr0gWNTR3WOAXIfltvEFiaqDaNQn79IZo1c_ENwnvQzT1SF066iqQ1Fa3NXnq7IW7CzsRJ5VDzaM9VUlAIad0ILjr5WOPtKpGsQpx89vlo6s6dNu_CKVNmd68hAV61-lhbTAC4DzIdHJg8PAuh58_QbbO-FJe_edz3Xt0lTtFrW6EfC831EJW6H39vR_4tPxoXOCqIlzL8pPl41T7tjjrpUEWosRCi0
https://www.facebook.com/radiomoldovatineret/?__tn__=kC-R&eid=ARDLs9f0BCKq3T3rgonLARGgV8kKFypd5Idd3S4K2k8FP2WeB77kHhxtlk2uMix9FRJdhbGXN7MS5Fzw&hc_ref=ARTcWOyG4qFYb046iNKPIkoqOlkMniwVufsyut_AiXMAJsyCcCKoqkPVegSwDVZhkN0&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARBhBdoy83m5YJ7Y49xL_IfJpybz-S1jlxeLuUNu-xKdQTlkAhAbcasunbhIN9MFnGOJHqRPfbS1pqzmUqMZhpNhV7v4a6MmzHQESiB6GCYKW9DC2SL9PSJ6HTYw7yN6NA7VEAsFnY4CWMwPJRroXIJwt7i52d4DI_PFiQ-_NuNzxMfRWxqQEhbv-1LNELSo7C1G0ShBX1qUINlAOd7Zw8BYEp0CtvF2uRD_2UKyLQwbghKAyOaTGF_7dSaB6yx8ykdZKw3XpL7E-q6-rQ1uZPafdQWArrNPu4VtTtjkFGx7RaSjj0Esk7FS0jswUu9-YG-c
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a) Diplomă pentru „Cel mai bun proiect tineri cercetători” lui Marin GUȚU, Universitatea 

Tehnică a Moldovei. 

b) Diplomă pentru “Cel mai bun proiect de inovare și transfer tehnologic” a fost acordată 

companiei “Mellange&Company” S.R.L. 

c) Diplomă pentru “Cel mai bun proiect de dezvoltare a infrastructurii de inovare”, a fost 

acordată Incubatorului de inovare “InnoCenter” din cadrul Universității de Stat din Comrat. 

Stimularea implicării tinerilor (studenți, masteranzi, doctoranzi, etc.)  în activități de cercetare 

și inovare a fost realizată prin participarea la Târgul stagiilor de practică în cadrul Academiei de Studii 

Economice a Moldovei. Evenimentul a avut loc la 27 noiembrie 2019 și a avut ca obiectiv conectarea 

studenților cu companiile care oferă locuri pentru stagiile de practică. O persoană și-a exprimat 

interesul de efectuarea practicii în cadrul Agenției. De asemenea, la Școala de iarnă Jean Monnet pe 

tematica Management Inovațional al UE. Evenimentul a avut loc în cadrul Academiei de Studii 

Economice a Moldovei în perioada 23-25 ianuarie 2019. 

 O altă acțiune importantă a fost susținerea tinerilor pentru participarea la Seed Forum “Joint 

Opportunities in Business for Youth (JOBs for YOUTH)” organizat de ODIMM pe data de 12 martie 

2019, Chișinău, Moldova, la evenimentul - Bunele practici în educația antreprenorială, organizat de 

către Universitatea de Stat din Moldova, la data de 21 martie 2019, la International Conference on 

Nanotechnologies and Biomedical Engineering Proceedings of ICNBME 2019. Evenimentul a avut 

loc în perioada 18-21, septembrie 2019 la Chisinau, Moldova; la evenimentul “Assistance to 

Moldovan SMEs towards digitization, Programme Aid for Trade – Republic of Moldova” organizat 

de către ODIMM la data de 6 august 2019; la forumul de afaceri „Oportunități investiționale în 

Regiunea de Dezvoltare Nord” care a avut loc la Edineț în perioada 19 – 20 Septembrie 2019; precum 

și la lansarea Programului Naţional de ecologizare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, în cadrul 

Conferinţei Internaţionale „Moldova Verde” la data de 28 noiembrie 2019 la Chisinau, Moldova. 

Publicarea informațiilor legate de activitatea Agenției pe pagina web oficială, pagina de 

Facebook care este actualizată zilnic, TV prin emisiunile la care participă reprezentanții Agenției, 

YouTube, Teleradio-Moldova și în ziarele „Făclia”, „Logos-press” unde sunt publicate materiale 

privind activitatea Agenției. 
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II. IMPLEMENTAREA POLITICII ÎN DOMENIILE CERCETĂRII ȘI INOVĂRII. 

PROGRAME ÎN DOMENIILE CERCETĂRII ȘI INOVĂRII 

 

Una din sarcinile Agenției, conform legislației, este organizarea concursurilor și selectarea 

pentru finanțare a celor mai viabile propuneri de proiecte în domeniile cercetării. În acest sens, au fost 

organizate 7 concursuri în domeniile cercetării și inovării (inovare și transfer tehnologic, administrate 

a parcurilor și incubatoarelor științifice, conectarea centrelor de excelență, bonus european, 

mobilitatea cercetătorilor, program de stat, multilaterale). În anul 2019 au fost efectuate 377 de 

evaluări a propunerilor de proiecte, 28 ședințe a comisiilor și grupurilor de lucru în cadrul Agenției. 

Au fost desfășurate 43 acțiuni de monitorizare a proiectelor în curs de implementare, inclusiv la 

fața locului.  

Au fost recepționate 351 de rapoarte științifice finale și anuale de la organizațiile din domeniile 

cercetării și inovării privind executarea proiectelor de cercetare după cum urmează : 244 proiecte 

instituționale (2015 - 2018) - raportare finală, 13 proiecte din programul de stat (2017 - 2018) – 

rapoarte finale, 16 proiecte din programul de stat (2018 - 2019) – rapoarte anuale, 15 proiecte din 

programul tineri cercetători – rapoarte finale, 16 proiecte din programul tineri cercetători (2018 - 2019) 

– rapoarte anuale, 25 rapoarte pentru proiectele pentru editarea monografiilor și lucrărilor de valoare 

în anul 2018, 11 rapoarte pentru proiectele privind organizarea manifestărilor internaționale, 11 

proiecte din cadrul programului bilateral și multilateral, rapoarte anuale.  

Rapoartele științifice finale au fost transmise Academiei de Științe a Moldovei pentru audieri 

publice, în conformitate cu legislația în vigoare. Agenția a participat la ședințele secțiilor organizate 

pentru audierea a 283 de rapoarte. În finalul audierilor au fost organizate dezbateri și formulate opinii 

privind modul de raportare și audieri publice. Urmare audierilor, Agenția a fost informată de către 

Academia de Știință a Moldovei despre lipsa devierilor, rezultatele scontate a proiectelor fiind 

realizate între 92-100%. 

1. Program de Stat 

1.1 Program de Stat 2018-2019 

Scopul programului este sprijinirea cadrelor de înaltă calificare științifică, doctori în științe, în 

dezvoltarea carierei profesionale independentă în domeniile cercetării-inovării și stimularea excelenței 

în cercetarea națională prin: 
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a)   Perfecționarea profesională sau sporirea capacităților de cercetare şi inovare în rândurile 

cadrelor de înaltă calificare, inclusiv cu  obținerea gradului științific de doctor habilitat. 

b)   Aprofundarea și extinderea de cunoștințe şi asigurarea unui nivel, care ar garanta 

compatibilitatea şi competitivitatea rezultatelor științifice ale cercetărilor din Republica Moldova, 

inclusiv cu cele din Spațiul European de Cercetare. 

c)   Obținerea rezultatelor  remarcabile în cercetare–inovare și diseminarea rezultatelor științifice 

obținute. 

d)    Inițierea și dezvoltarea de noi colaborări naționale și internaționale. 

e)   Creșterea capacității de participare a cadrelor de înaltă calificare științifică în Programul 

Cadru H2020 și creșterea competitivității internaționale a organizațiilor de drept în domeniile 

cercetării-inovării. 

f)   Integrarea cadrelor de înaltă calificare științifică în rețelele regionale și internaționale de 

infrastructură științifică. 

Cu începere în anul 2018, Programul de Stat 2018-2019, este în derulare pe parcursul anului 

2019, fiind implementat prin finanțarea a 16 proiecte de cercetare fundamentală și aplicativă, în 

valoare totală de 2150,0 mii lei. Subiecții câștigători și finanțați ai programului sunt: 

Diagrama 1.1.1 

 

 

1.1. Program de Stat 2020 - 2023 

Urmare adoptării Hotărârii Guvernului 381/2019 cu privire la aprobarea Programului Național 

în domeniile cercetării și inovării și Hotărârii Guvernului 382/2019 cu privire la Metodologia de 

Institute
56%

Universități
44%

Program de stat 2018 - 2019
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finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării, Agenția Națională pentru Cercetare și 

Dezvoltare a organizat concursul ”Program de Stat” (2020-2023). În conformitate cu prevederile 

normative pachetul de informații a fost supus dezbaterilor publice, versiunea finală a fost examinată în 

ședința lărgită din 17.09.2019 a reprezentanților Agenției, Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării, 

Academiei de Științe a Moldovei,  institute de cercetare, universități și alte părți interesate, la care a fost 

acceptată unanim și ulterior fiind pusă în aplicare conform planului calendaristic aprobat. 

În perioada depunerii propunerilor de proiecte la concursul ”Program de Stat’’ (23.09.2019 – 

23.10.2019) au fost acordate circa 3842 de consultații peroanelor cointeresate. Ca urmare, au fost 

depuse 250 de propuneri de proiecte în termenul de referință, după cum urmează: 

Diagrama 1.2.1 

 

 

Din punctul de vedere al numărului organizațiilor din domeniile cercetării și inovării din partea 

cărora au fost depuse propunerile de proiecte, se atestă următoarele date: 

Diagrama 1.2.2 
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Se atestă următorul coeficient procentual al propunerilor de proiecte depuse pentru prioritățile 

strategice aprobate de Programul Național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020 – 2023: 

 

Diagrama 1.2.3 

  

 

Suma solicitată de proiectele depuse în concurs este de 425,6 mil. lei, dar prin Hotărârea 

Guvernului 381/2019 pentru cercetare și inovare se alocă doar 224,7 mil. lei. 

La concurs au participat 4496 de persoane, care s-au grupat în 249 de echipe în proiecte de 

cercetare, proiecte supuse la 747 de expertize individuale. Agenția înregistrează 108 
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nefundamentate. Consiliul Agenției, în data de 3 ianuarie 2020, a examinat rezultatele expertizei 

propunerilor de proiecte de către corpul de experți independenți, a validat rezultatele evaluării şi a 

formulat recomandările de rigoare, de care s-a ținut cont la adoptarea deciziei privind finanțarea 

proiectelor din concurs. Consiliul ANCD a constatat importanța finanțării unui grup mai mare de 

cercetători, participanți în concurs, și a recomandat unanim micșorarea alocațiilor bugetare cu 30% 
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alocat, inițial putea fi examinată finanțarea pentru 101 de proiecte, urmare recomandărilor Consiliului 

au fost adăugate suplimentar  66 de proiecte, conform ierarhiei.  

Agenția a luat act de toate propunerile înaintate de participanții la concurs şi, pentru anul 2020, 

va elabora amendamente de modificare şi eficientizare a cadrului normativ actual. 
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Datele indică că în cadrul proiectelor de cercetare și inovare pentru anul 2020 declarate 

câștigătoare sunt antrenate circa 3006 unități, dintre care 1526 femei și 1480 bărbați, fiind o cotă 

procentuală de gen uniformă.  

De finanțare în bază competitivă beneficiază 62 organizații din domeniile cercetării și inovării, 

dintre care 54 sunt organizații publice subordonate ministerelor de resort. 

Diagrama 1.2.4 

 

 

Primele 10 organizații din domeniile cercetării și inovării care au atras cele mai multe alocații 

bugetare în concursul Program de Stat (2020 – 2023), indicate conform ierarhiei sunt: 

1) Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”N. Testemițeanu” – 20078.9 mii lei  

2) Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor – 15477,7 mii lei  

3) Institutul de Fizică Aplicată – 14294,1 mii lei 

4) Universitatea Tehnică a Moldovei –  14138,2 mii lei 

5) Universitatea de Stat din Moldova – 12579,5 mii lei  

6) Institutul Științifico-practic de Horticultură și Tehnologie Alimentară – 10561,6 mii lei 

7) Institutul de Chimie – 9510,6 mii lei 

8) Grădina Botanică ”A. Ciubotaru” – 8424,7 mii lei 

9) Institutul de Zoologie – 8338,1 mii lei  

10) Institutul Microbiologie și Biotehnologie – 5870,4 mii lei 

Fondul alocat proporțional priorităților pentru proiectele câștigătoare constituie 221,99 mil. 

lei stabilit inițial pentru concursul dat. Deoarece valoarea de referință a salariului de bază a fost 

majorată cu 10%, cu aplicarea acesteia în anul 2020, respectiv și costul programului se majorează. 
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Diagrama 1.2.5 

 

 

 

 

 

 

Procentul organizațiilor din domeniile cercetării și inovării câștigătoare în concurs: 

Diagrama 1.2.6 
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Diagrama 1.2.7 
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a) Sporirea capacităților de cercetare, inovaționale și de diseminare a rezultatelor științifice în 

rândurile tinerilor cercetători (persoane cu vârsta până la 35 ani). 

b) Obținerea de noi cunoștințe şi asigurarea unui nivel, care ar garanta compatibilitatea şi 

competitivitatea rezultatelor științifice ale cercetărilor din Republica Moldova cu cele din Spațiul 

European de Cercetare. 

c) Inițierea și dezvoltarea de noi colaborări naționale și internaționale. 

d) Creșterea capacității de participare în Programul Cadru H2020, creșterea competitivității 

internaționale a instituțiilor de cercetare. 

e) Integrarea în rețelele regionale și internaționale de infrastructură științifică. 

În anul 2019 Programul ”Tineri cercetători” a fost realizat cu succes, Agenția nu a înregistrat 

devieri în implementarea acestuia, fiind contractate în total 34 proiecte, în valoare de 3910,00 mii lei. 

Proiectele de cercetare au fost implementate în 34 de grupuri de tineri, dintre care 16 din partea 

universităților și 18 din partea instituțiilor publice din domeniile cercetării și inovării. 

Diagrama 2.1 

 

 

3. Programul Bilateral și multilateral 

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare a Republicii Moldova și Comitetul de Stat 

pentru Știință și Tehnologie a Republicii Belarus în baza concursului comun de proiecte științifice de 

cercetare, implementează Programul bilateral moldo-belarus în baza Acordului bilateral.  
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a)  Promovarea activităților științifice și asigurarea vizibilității internaționale; 

b)  Schimbul de experiență în domeniul cercetării și inovării; 

c) Stimularea inovării şi creșterea gradului de sensibilizare a mediului economic privind 

importanta aplicării rezultatelor cercetării științifice şi dezvoltării tehnologice; 

d)  Creșterea gradului de conștientizare la nivelul societății privind importanta cercetării 

științifice şi dezvoltării tehnologice; 

e)  Crearea și consolidarea parteneriatelor/consorțiilor care ar permite o participare mai activă 

la apelurile internaționale, inclusiv în Programul Cadru al UE de cercetare-inovare Orizont 2020; 

f)  Diseminarea rezultatelor științifice obținute și sporirea competitivității rezultatelor științifice 

ale cercetărilor din Republica Moldova în Spațiul European de Cercetare. 

Urmare a 32 participanți, 10 au fost declarați câștigători, valoarea totală a proiectelor de 

cercetare moldo-belarus în domeniile cercetării fiind de 1500,0 mii lei. 

Programul bilateral moldo-italian este un program în derulare în anul 2019 în baza Acordului 

de cooperare științifică între Academia de Științe a Moldovei şi CNCI (Italia), semnat pe data de 22 

februarie 2017. Scopul căruia este de a promova şi sprijini cooperarea științifică a cercetătorilor din 

Republica Moldova şi din Italia în domeniile de cercetare şi dezvoltare de interes comun pentru 

ambele părţi, demonstrarea participării în H2020; consolidarea eforturilor pentru elaborarea pe durata 

implementării proiectelor comune de cercetare, a unor proiecte științifice privind participarea la 

concursurile anunțate de Programul ORIZONT 2020. 

În programul bilateral moldo-italian sunt finanțate 5 proiecte de cercetare, cu valoarea totală de 

750,0 mii lei. 

Programul multilateral "Inițiative comune de cercetare-dezvoltare" STCU, 2018-2019 este un 

program în derulare în anul 2019. STCU sau Centrul Ştiinţifico-Tehnologic din Ukraina (Science and 

Technology Center in Ukraine) este o organizație interguvernamentală, cu statut diplomatic, creată 

de către țările Uniunii Europene, SUA, Canada şi Ukraina la 25 octombrie 1993. Republica Moldova 

a aderat la Acordul de Constituire al STCU la 18 decembrie 2003, fiind a cincea țară la număr după 

Azerbaidjan, Georgia, Ucraina şi Uzbekistan.  Finanțarea proiectelor în Republica Moldova a început 

în noiembrie 2006.  Activitatea STCU este orientată la susținerea sferei științei şi inovării din țările 

fostei URSS, a cercetătorilor, în special, a celora care au efectuat investigații cu tangență la 

problemele complexului militar, la redirecționarea şi valorificarea potențialului științific în scopuri 

pașnice, în lupta cu terorismul pentru securitatea tuturor țărilor. Obiectivul principal constă în suportul 

https://ancd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/Ordin%206-PC%202019.PDF
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activităților de cercetare, inovare și transfer tehnologic şi reconversiunea experienței şi talentului 

cercetătorilor, neproliferării tehnologiilor și a armamentelor de distrugere în masă, sporirii securității 

la nivel internațional, reducerii exodului oamenilor de știință, oferirii de ajutor specializat pentru 

apărarea împotriva amenințărilor chimice, biologice, radiologice şi nucleare şi contribuirii la 

dezvoltarea durabilă a societății. Pe parcursul anului 2019 au fost contractate 6 proiecte de cercetare 

multilaterale cu valoarea totală de 900,0 mii lei. Programul multilateral ERA.Net RUS Plus (2018-

2020) din Programul cadru 7 al UE, la fel a derulat în anul 2019 cu finanțarea unui proiect, cu valoarea 

100,0 mii lei. Obiectivul principal al programului ERA.Net RUS Plus îl constituie dezvoltarea și 

promovarea colaborării dintre membrii Uniunii Europene, țările asociate și Rusia, urmărind reducerea 

fragmentării programelor de cercetare în cadrul liniilor de finanțare la nivel național.  

Programul își propune să dezvolte instrumentele necesare pentru activități de finanțare comune în 

domeniile cercetării și inovării, furnizând astfel un cadru stabil pentru o abordare directă, echitabilă 

și cu beneficii pentru toate țările participante în acest proiect, Având drept scop de a crea o colaborare 

pe termen lung în domeniul cercetării și inovării între statele membre ale UE / țările asociate și Rusia. 

Programul multilateral Water Works JPI este un program din cadrul Programului European 

Orizont 2020 care a derulat în 2019, agenția fiind partener în consorțiul celor 32 entități din diverse 

state.  Programul răspunde tematicii Horizon 2020 - Societal Challenge și vizează punerea în comun 

a resurselor celor 32 de entități participante în vederea lansării unui apel transnațional pentru proiecte 

de cercetare. Obiectivele urmărite de program sunt:  creșterea finanțării naționale și europene din 

domeniul cercetării și dezvoltării prin planificare comuna, implementare și evaluare a programelor 

naționale de cercetare; punerea în comun a resurselor financiare ale statelor participante pentru 

definirea și lansarea unui apel transnațional și multidisciplinar pentru proiecte de cercetare și inovare, 

cu scopul de a sprijini implementarea inițiativelor și politicilor de mediu, în special a celor din 

domeniile: apă, agricultură și silvicultură, ca modalitate de a crește eficiența utilizării apei și de a 

reduce poluarea solului și a apei;  depășirea fragmentării activităților europene de cercetare și inovare 

din domeniile apă, agricultură și silvicultură;  susținerea implementării și dezvoltării celor doua 

inițiative de programare comună, prin identificarea de sinergii și suprapunerilor din domeniul 

cercetării. Pe parcursul anului 2019 au fost susținute 5 proiecte de cercetare, în valoare totală de 350 

mii lei. 

Programul BMBF Danube Region Call2017-2019 a derulat în anul 2019 în conformitate cu 

Protocolul de Cooperare științifică și tehnologică între Academia de Științe a Moldovei și Ministerul 
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Federal al Educației și Științei din Germania (BMBF) Acest program face parte din programul de 

cooperare tranațională pentru regiunea Dunării, are ca principal obiectiv stimularea inovării și a 

spiritului antreprenorial, conservarea patrimoniului natural și cultural din regiunea Dunării, 

îmbunătățirea conectivității și sprijinirea tranziției înspre o economie cu emisii reduse de dioxid de 

carbon. 

 Programul transnaţional Dunarea finanțează proiecte de cooperare transnațională în 

conformitate cu prioritățile Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării (EUSDR). 

Concentrarea geografică a programului corespunde zonei vizate de strategie si include regiuni 

din nouă state membre (Austria, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Ungaria, Germania, România, 

Slovacia şi Slovenia), dar şi din trei ţări din afara UE (Bosnia-Herţegovina, Serbia şi Muntenegru. 

Agenția a contractat în anul 2019 2 proiecte de cercetare și inovare, cu valoarea totală de 160 

mii lei. 

Pe parcursul anului are loc lansarea Programului multilateral ERA.Net RUS Plus 2019, 

consultarea a peste 85 de persoane interesate de participare în depunerea propunerilor de proiecte 

multilaterale, inclusiv pentru crearea consorțiilor. De asemenea, a fost realizată aderarea la 

AquaticPollutants și  și a efectuată pre-anunțarea apelului, care va avea loc în anul 2020. 

Pe parcursul anului 2019 au fost încheiate 33 contracte de finanțare pentru implementarea 

proiectelor bilaterale și multilaterale în domeniile cercetării și inovării, în valoare totală de 3910,0 mii 

lei. 

 4. Programul Postdoctorat 

Programul Postdoctorat se implementează în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 499 din 

2018 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi desfășurare a programelor de 

postdoctorat și Hotărârea Guvernului nr. 382/2019 cu privire la Metodologia de finanțare a proiectelor 

din domeniile cercetării și inovării, în scopul realizării de cercetării științifice fundamentale şi 

aplicative avansate. Programul de postdoctorat are drept obiectiv principal oferirea de oportunității 

suplimentare în evoluția profesională pentru o carieră în cercetare și inovare. 

Datorită cadrului normativ nou  postdoctoranzii înmatriculați în anul 2019 s-au conformat noilor 

condiții de desfășurare a programului. De asemenea, Agenția a preluat deplin organizarea și 

petrecerea concursurilor pentru programul de postdoctorat din anul 2019 și au fost îndeplinite :  
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a) organizarea și desfășurarea concursului de selectare a proiectelor pentru programul de 

postdoctorat conform Hot.Guv.382/2019 și în conformitate cu Planul de admitere la postdoctorat 

aprobat pentru anii 2018-2019 pentru 23 de locuri cu finanțarea de la buget; 

b) asigurarea transparenței decizionale a evaluării proiectelor și publicarea lor pe pagina 

oficială a ANCD; 

c) aprobarea volumului alocațiilor bugetare pentru finanțarea proiectelor direct de la Agenție 

la instituțiile cu autonomie financiară; 

d) redirecționarea mijloacelor financiare ministerelor de ramură pentru proiectele de 

postdoctorat; 

e) încheierea contractelor de finanțare și monitorizarea lor pe parcursul anului pentru 34 de 

postdoctoranzi în valoarea totală de 3262,5 mii lei ; 

f) primirea și verificarea rapoartelor științifice și financiare în corespundere cu contractele 

încheiate. 

Programele de postdoctorat sunt implementate în cadrul organizațiilor din domeniile cercetării 

și inovării după cum urmează: 

Diagrama 4.1 

 

În funcție de domeniile și specialitățile științifice locurile din programele postdoctorat în anul 

2019 au fost repartizate prin Hotărârea Guvernului nr. 876/2018 cu privire la Planul de admitere la 

postdoctorat pentru anul academic 2018 – 2019, după cum urmează: 
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Diagrama 4.2 

 

 

De asemenea în anul 2019 a fost lansat concursul public pentru programele de postdoctorat 

pentru anul 2020, care a fost organizat și desfășurat în corespundere cu Hotărârea Guvernului 

nr.460/2019 pentru aprobarea  Planul de admitere la programele de postdoctorat pe specialități 

științifice pentru anul 2020. Pentru anul 2020 postdoctoranzii au avut posibilitatea de a participa în 

concurs după prioritățile strategice și specialitățile științifice propuse pentru 23 de locuri. Au fost 

depuse 15 propuneri de proiecte, dintre care în rezultatul evaluării  au fost câștigate 12 proiecte, 

majoritatea aplicărilor fiind din prioritatea strategică ”Provocări societale”.  Volumul finanțării pentru 

anul 2020 pentru programele de postdoctorat în derulare și pentru postdoctoranzii din anul 2020 

constituie suma de 2971,1 mii.lei.  

5. Programul Manifestări științifice internaționale  

Scopul Programului Manifestări științifice internaționale este susținerea comunității științifice 

prin finanțare pentru organizarea  manifestărilor științifice internaționale, prin:  

 a) Promovarea imaginii comunității științifice și asigurarea vizibilității internaționale; 

b) Schimbul de experiență în domeniul cercetării și inovării; 

 c) Stimularea inovării şi creșterea gradului de sensibilizare a mediului economic privind 

importanța aplicării rezultatelor cercetării științifice şi dezvoltării tehnologice; 

 d) Creșterea gradului de conștientizare la nivelul societății privind importanța cercetării 

științifice şi dezvoltării tehnologice; 

e) Crearea și consolidarea parteneriatelor/consorțiilor care ar permite o participare mai activă la 

apelurile internaționale, inclusiv în Programul Cadru al UE de cercetare-inovare Orizont 2020; 

f) Diseminarea rezultatelor științifice obținute și sporirea competitivității rezultatelor științifice 

ale cercetărilor din Republica Moldova în Spațiul European de Cercetare. 
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În anul 2019 programul a fost implementat prin finanțarea a 21 proiecte  contractate, cu valoarea 

totală de 674,8 mii lei, repartizate conform următoarelor date: 

Diagrama 5.1  

 

 

6. Programul Editarea monografiilor științifice (lucrări de valoare) 

Scopul programului Editarea monografiilor științifice (lucrărilor de valoare) în ediția 2019 a fost 

susținerea comunității științifice prin finanțarea editării  monografiilor științifice/lucrări de valoare 

pentru diseminarea rezultatelor performante ale cercetării, prin: 

a) Sporirea capacităților de cercetare,  inovaționale și de diseminare a rezultatelor științifice. 

b) Dezvoltarea științei pentru rezolvarea problemelor stringente ale ţării. 

c) Promovarea valorilor naționale. 

d) Creșterea competitivității internaționale a organizațiilor naționale din domeniile cercetării şi inovării. 

e) Extinderea şi menținerea accesului comunității științifice din Republica Moldova la fondurile de 

informații științifico-tehnologice. 

În atingerea scopului și obiectivelor programului dat au fost finanțate 6 proiecte de monografii 

științifice, cu valoarea totală de 149 mii lei, câștigate de următorii participanți: 

Diagrama 6.1  
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7. Programul de inovare și Transfer tehnologic 

În vederea creșterii competitivității a produselor locale, a încurajării transferului tehnologic și 

inovațiilor, stimularea parteneriatului public-privat între mediu antreprenorial și cel de cercetare, 

trecerea la o economie circulară funcțională, programul de inovare și transfer tehnologic a  continuat 

implementarea și în anul 2019. Parteneriatul public privat este un obiectiv al Agenției pentru anul 

2019, a fost implementat cu succes. 

În anul 2019 au fost declarate câștigătoare 12 propuneri de proiecte, astfel s-a înregistrat o 

creștere a interesului antreprenorilor în transfer tehnologic și inovare comparativ cu anul 2018, dar 

relativ stabil comparativ cu dinamica anilor precedenți (diagrama 7.1). 

Diagrama 7.1 

 

 Diagrama 7.2 indică valoarea cofinanțării comparative cu finanțarea din mijloacele bugetului de stat 

ca fiind mai mare cu 16%. 

Diagrama 7.2 
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sporit de interes a antreprenorilor pentru direcția strategică - Materiale, tehnologii și produse inovative, 

13

7

14

10
12

0

5

10

15

2015 2016 2017 2018 2019

D I N A M I C A  P R O I E C T E LO R  D E  I N O VA R E  Ș I  T R A N S F E R  
T E H N O LO G I C  F I N A N ȚAT E  Î N  P E R I O A DA  2 0 1 5 - 2 0 1 9

Buget de stat
42%Surse private

58%

VO LU M U L  D E  F I N A N ȚA R E  A  P R O I EC T E LO R  D E  I N OVA R E  Ș I  
T R A N S F E R  T E H N O LO G I C  Î N  A N U L  2 0 1 9 ,  M I I  L E I



24 
 

urmată de direcțiile Eficiență energetică și valorificarea surselor de energie regenerabilă și 

Biotehnologie (diagrama 7.3 și 7.4). 

Diagrama 7.3 

 

În urma desfășurării concursurilor de proiecte de inovare și transfer tehnologic, în anul 2019 

au fost inițiate 14 parteneriate în domeniul public-privat. 

 

Diagrama 7.4 
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tehnologic și/sau incubatorul de inovare; Regulamentului de evaluare a rezultatelor activității 

parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi/sau a incubatoarelor de inovare. 

În urma consultărilor, a fost elaborat proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea 

unor regulamente, nota informativă și analiza impactului, avizate pozitiv de grupul de lucru pentru 

reglementarea activității de întreprinzător. Pachetul de documente a fost expediat Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării pentru includerea în ședința secretarilor de stat și promovarea 

ulterioară. 

Aplicând cadrul normativ, a fost desfășurat concursul pentru depunerea proiectelor de 

dezvoltare a infrastructurii de inovare cu finanțare din bugetul de stat în anul 2019. În urma desfășurării 

concursului, au fost finanțate 3 proiecte, precum urmează: 

a) Parcul Științifico-tehnologic „ACADEMICA” împreună cu I.I. “Inovatorul”. Volumul 

finanțării – 400.000 lei; 

Scopul proiectul a constat în realizarea unui complex de măsuri pentru crearea condițiilor 

favorabile întreprinderilor inovaționale – rezidenților la etapa start – up și la etapa de extindere, pentru 

realizarea de succes a proiectelor aprobate în domeniul inovațiilor și transferului tehnologic. 

b) Incubatorul de inovare Politehnica, din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, Volumul 

finanțării – 488.400 lei; 

Scopul proiectului a constat în dezvoltarea și consolidarea capacităților Incubatorului „Politehnica” 

privind diseminarea și promovarea rezultatelor cercetării-inovării UTM, precum și promovarea 

rezultatelor cercetării-inovării obținute cu suportul Incubatorului „Politehnica”. 

c) Incubatorul de inovare Inno-Center din cadrul Universității de Stat din Comrat, Volumul 

finanțării – 647.600 lei. 

Scopul proiectului a constat în dezvoltarea economiei inovaționale a regiunii în cadrul rețelei 

naționale de incubatoare pentru identificarea noilor rezidenți, promovarea ideilor inovaționale a 

tinerilor antreprenori și dezvoltarea unor forme inovaționale de activitate în sectorul agricol în vederea 

modernizării agriculturii în regiune. 

În vederea susținerii clusterelor științifico-tehnologice, pe parcursul anului 2019, Agenția a 

participat la adunarea partenerilor clusterului ”ELCHIM-MOLDOVA” cu ocazia semnării Acordului 

adițional nr.1 de prelungire a termenului de valabilitate a asocierii în cluster. Evenimentul a avut loc 

la 25.07.2019 în cadrul Î.M. ”TOPAZ” S.A.  De asemenea a făcut prezentări la evenimentul – „Support 

for innovation clusters and companies in the Republic of Moldova”, care a avut loc la data de 16 iulie 
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2019 în incinta ANCD, 4th EU-Moldova Sub-Committee meeting on Economic and Other Sector 

Cooperation – Cluster on science and technology, information society, audio-visual policy, education, 

training and youth, culture, sport and physical activity. Evenimentul a avut loc la data de 4 iulie 2019 

în Casa Guvernului și la ședința de dezbateri și semnare a acordului de asociere în clusterul ”ELCHIM-

MOLDOVA. Ședința a avut loc pe data de 20.12.2019 în incinta Î.M. ”TOPAZ” S.A. 

 

8. Program de mobilitate, participare și conectare externă 

În anul 2019 au fost organizate 3 concursuri pentru susținerea participării în programul Orizont 

2020 la solicitarea organului de politici în domeniile cercetării și inovării:  

a) Conectarea centrelor de excelență la infrastructura de cercetare europeană, la care au 

participat 18 propuneri, supuse expertizei conform procedurii. Rezultatele expertizei au fost făcute 

publice. Proiectele nu au fost finanțate de Agenției din lipsă de fonduri. 

b) Programul de mobilitate a cercetătorilor a fost desfășurat, în urma căruia o propunere a fost 

declarată eligibilă și finanțată de Agenție. Rezultatele evaluării au fost făcute publice.  

c) Programul Bonus european a fost desfășurat, în urma căruia s-au înregistrat 10 propuneri 

eligibile, supuse evaluării toate au fost declarate câștigătoare. Rezultatele expertizei au fost făcute 

publice. Proiectele nu au fost finanțate de Agenției din lipsă de fonduri. 
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        III. DISTRIBUȚIA ȘI UTILIZAREA FONDURILOR NAȚIONALE PE PROGRAME  

 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 196/2018 cu privire la organizarea și funcționarea 

Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, Agenția administrează bugetul aprobat pentru 

finanțarea proiectelor, gestionează fonduri naționale în domeniul dezvoltării și fonduri din programe 

bilaterale și multilaterale lansate în cadrul acordurilor de cooperare cu organizații și fundații 

internaționale și asigură contractarea proiectelor declarate câștigătoare. 

În acest sens, în anul 2019 a asigurat finanțarea proiectelor de cercetare și inovare prin 

contractarea acestora, inclusiv prin coordonare cu ministerele de resort. 

Astfel, alocațiile aprobate pentru implementarea a 146 proiecte de cercetare a constituit 

14206,4 mii lei, beneficiarii alocațiilor fiind organizațiile de drept public din domeniile cercetării și 

novării. Alocațiile precizate distribuite de Agenție către organizațiile de drept public cu autonomie 

financiară au constituit 4538,6 mii lei, pentru implementarea a 56 proiecte de cercetare. Alocațiile 

distribuite prin coordonare de ministerele de resort către organizațiile de drept public subordonate 

acestora sunt: Ministerul Educației Culturii și Cercetării de 6528,0  mii lei - pentru implementarea a 

62 proiecte de cercetare; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecție Socială de 2010, 0 mii lei - pentru 

17 proiecte de cercetare; Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Regionale și Mediului de 849,3 mii lei 

- pentru implementarea a 6 proiecte de cercetare. 

Tabelul de mai jos indică date privind finanțarea organizațiilor de drept în domeniile 

cercetării și inovării în anul 2019. 

Tabel. 1. Proiecte de cercetare finanțate  

de Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare – 2019         
 

N/o Denumirea 

organizației 

Progra

me de 

Stat 

Suma  

(mii 

lei) 

Tineri 

Cercet

ători 

Suma  

(mii 

lei) 

Mon

ogra

fii 

Suma  

(mii 

lei) 

Man

ifest

ări 

Suma  

(mii 

lei) 

Bi-

Mult

ilate

rale 

Suma  

(mii 

lei) 

Post

doct

orat 

Suma  

(mii 

lei) 

1. Universitatea 

Tehnică  

1 153,5 6 770,0 1 25,0 5 149,3 4 330 1 87,0 

2. Universitatea 

de Stat  

1 102,5 4 485,0 - - 1 30,0 1 150 5 470,5 

3. UPS ,,Ion 

Creangă,, 

- - - - - - - - - - 4 385,6 

4. ASEM - - - - 1 25,0 2 60,0 - - 3 277,3 

5. IRIM - - - - - - 1 20,0 - - 2 169,9 

6. Universitatea ,,A 

Russo,, Balţi 

  1 90,0 - - - - - - - - 
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7. Universitatea 

Sport, Educație 

Fizică 

  1 95,0 - - 2 56,5 - - 1 95,0 

8. Universitatea 

Stat Tiraspol 

- - - - - - - - - - 1 85,0 

9. Universitatea 

,,D Cantemir,, 

1 153,5 1 135,0 - - - - - - - - 

10 Institutul 

Mamei si 

Copilului 

- - - - - - 1 30,0 - - - - 

11 Institutul 

Oncologic 

- - - - - - 1 30,0 - - - - 

12 Universitatea 

de Medicină 

și Farmacie 

- - - - - - 1 29,0 - - - - 

13 Institutul  de 

Medicina 

Urgentă 

- - - - 1 25,0 - - - - - - 

14 Universitatea 

Agrară 

- - - - 1 24,0 - - - - - - 

TOTAL 3 409,5 13 1575,0 4 99,0 14 404,8 5 480,0 17 1570,3 

Total proiecte de cercetare : 56 

Total volum  de  finanţare : 4538,6  mii lei 

 

Tabel 2. Proiecte de cercetare finanțate  

prin coordonare cu Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării – 2019     

      
N/o Denumirea 

organizației 

Progra

me de 

Stat 

Suma  

(mii lei) 

Tineri 

Cercet

ători 

Suma  

(mii lei) 

Mon

ogra

fii 

Suma  

(mii 

lei) 

Man

ifest

ări 

Suma  

(mii 

lei) 

Bi-

Mult

ilate

rale 

Suma  

(mii lei) 

Post

doct

orat 

Suma  

(mii lei) 

1. Institutul de 

Chimie 

- - 2 270,0 - - 1 30,0 4 500,

0 

1 86,9 

2. Institutul de 

Inginerie 

Electronica si 

Nanotehnologie 

- - - - - - - - 2 300,

0 

- - 

3. Institutul de 

Energetica 

- - - - - - - - 1 150,

0 

- - 

4. Institutul de 

Genetica, 

Fiziologie si 

protecția plante 

- - - - - - 1 30,0 3 350,

0 

- - 

5. Institutul de 

Cercetări 

Economice 

- - 2 255,0 - - 1 30,0 1 150,

0 

- - 

6. Institutul de 

Zoologie 

1 153,5 3 320,0 1 25,0 1 30,0 1 50,0 2 173,8 

7. Institutul de 

Filologie 

1 153,5 1 130,0 1 25,0 1 30,0   1 86,9 

8. Institutul de 

Matematica şi 

Informatica 

1 102,5 - - - - - - 1 80,0 - - 
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9. Institutul 

Patrimoniul 

Cultural 

1 153,5 1 90,0 - - 2 60,0 - - - - 

10 Institutul de 

Istorie 

- - 1 135,0 - - - - 1 150,

0 

1 86,9 

11 Biblioteca ”A. 

Lupan” 

1 153,5 1 90,0 - - - - - - - - 

12 Institutul 

Dezvoltarea 

Societății Inform 

1 102,5 - - - - - - - - - - 

13 Institutul de 

Științe ale 

Educației 

- - - - - - - - - - 3 259,5 

14 Institutul 

Fizica 

Aplicata 

- - 2 190,0 - - - - 8 105

0,0 

- - 

15 Institutul de 

Cercetări 

Juridice si 

Politice 

- - - - - - - - 1 150,

0 

- - 

16 Institutul de 

Microbiologie 

- - 1 100 - - - - 1 150,

0 

- - 

17 Institutul 

Geologie si 

Seismologie 

- - 1 95,0 - - - - - - - - 

TOTAL: 6 819,0 15 1675,0 2 50,0 7 210,0 24 3080,0 8 694,0 

Total proiecte de cercetare: 62 

Total volum  de  finanţare: 6528,0  mii lei 

 

Tabel 3. Proiecte de cercetare finanțate  

prin coordonare cu Ministerul Sănătății, Muncii şi Protecției Sociale – 2019       

    
N/

o 

Denumirea 

organizaţiei 

Progra

me de 

Stat 

Suma  

(mii lei) 

Tineri 

Cercet

ători 

Suma  

(mii lei) 

Mon

ogra

fii 

Suma  

(mii lei) 

Man

ifest

ări 

Suma  

(mii lei) 

Bil-

Mult

ilate

rale 

Suma  

(mii 

lei) 

Post

doct

orat 

Suma  

(mii 

lei) 

1. Inst Mamei si 

Copilului 

1 153,5 1 100,0 - - - - - - - - 

2. Inst 

Oncologic 

1 153,5 - - - - - - - - 1 87,2 

3. USMF 4 461 3 330 - - - - 1 150,0 4 421,8 

5. ANSP 1 153,5 - - - - - -     

Total 7 921,5 4 430,0 - - - - 1 150,0 5 509,0 

Total proiecte de cercetare: 17 

Total volum  de  finanţare: 2010,5  mii lei 
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Tabel 4. Proiecte de cercetare finanțate 

 prin coordonare cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului – 2019 

 
N/o Denumirea 

organizației 

Progra

me de 

Stat 

Suma  

(mii lei) 

Tineri 

Cercet

ători 

Suma  

(mii lei) 

Mon

ogra

fii 

Suma  

(mii 

lei) 

Man

ifest

ări 

Suma  

(mii lei) 

Bi-

Mult

ilate

rale 

Suma  

(mii 

lei) 

Post

doct

orat 

Suma  

(mii lei) 

1. 

Institutul de 

Horticultură - - 2 230,0 - - - - - - 2 269,3 

2. Institutul 

Selecția, Bălți 

- - - - - - - - 3 350,0 - - 

Total - - 2 230,0 - - - - 3 350,0 2 269,3 

Total proiecte de cercetare: 7 

Total volum  de  finanţare: 849.3 mii lei 

 

Tabel 5. Tabelul unificat privind finanțarea proiectelor de cercetare pentru anul 2019  

Nr  Programul Nr. de 

proiec

te 

aprob

ate 

Alocaţii 

aprobat 

(mii lei) 

ANCD MECC MSMPS MADRM Proie

cte 

finanţ

ate 

Alocaţii 

precizate 

(mii lei) Nr. de 

proiec

te 

Suma  Nr. de 

proiec

te 

Suma  Nr. de 

proiec

te 

Suma  Nr. de 

proiec

te 

Suma  

1 Programe de stat 
2018-2019 

16 2150,0 3 409,5 6 819,0 7 921,5 - - 16 2150,0 

2 Tineri cercetători 

2018-2019 

16 1530,0 4 375,0 8 760,0 3 295,0 1 100,0 16 1530,0 

3 Tineri cercetători 
2019 

11 1470,0 6 810,0 4 525,0 1 135,0 - - 11 1470,0 

4 Tineri cercetători 

2019 

7 910,0 3 390,0 3 390,0 - - 1 130,0 7 910,0 

5 Organizarea 
manifestărilor 

științifice 

internaționale 

23 674,8 14 404,8 7 210,0 - - - - 21 614,8 

6 Editarea 

monografiilor 

științifice (lucrări 
de valoare)  

6 149,0 4 99,0 2 50,0 - - - - 6 149,0 

7 Programe de 

postdoctorat 

2018-2019 

18 1748,8 11 1029,4 2 172,0 3 298,1 1 149,3 17 1648,8 

8 Programe de 

postdoctorat în 

derulare anul II-III 
2018-2019 

16 1513,8 6 540,9 6 522,0 2 210,9 1 120,0 15 1393,8 

TOTAL programe 

naționale 

113 10146,4 51 4058,6 38 3448,0 16 1860,5 4 499,3 109 9866,4 

9 Inițiative comune 
de cercetare-

dezvoltare STCU 

2017-2018-2019 

6 300,0 2 100,0 4 200,0 - - - - 6 300,0 

10 Inițiative comune 

de cercetare-

dezvoltare STCU 
2018-2019 

6 900,0 1 150,0 5 750,0 - - - - 6 900,0 

11 Proiecte de 

cercetare între 

AȘM și Consiliul 
Național de 

5 750,0 - - 5 750,0 

 

- - - - 5 750,0 
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Cercetare din 

Italia (CNCI) 
2018-2019 

12 Proiecte comune 

științifice Moldo-

Beloruse 2019-
2020 

10 1500,0 1 150,0 8 1200,0 1 150,0 - - 10 1500,0 

TOTAL programe 

bilaterale 
27 3450,0 4 400,0 22 2900,0 1 150,0 - - 27 3450,0 

13 Proiecte de 
cercetare și 

mobilitate 

multilaterale din 
cadrul 

programului 

BMBF Danube 
Region Call 2017-

2019 

2 160,0 1 80,0 1 80,0 - - - - 2 160,0 

14 Proiecte de 
cercetare din 

cadrul 

programului de 
colaborare 

multilaterală 

Water Works 
2015 JPI ERA – 

NET Cofund 

2017-2019 

1 100,0 - - - - - - 1 100,0 1 100,0 

15 Proiecte de 

cercetare din 

cadrul 
programului de 

colaborare 

multilaterală 
Water Works 

2014 JPI ERA – 

NET Cofund 
2015-2019 

1 150.0 - - - - - - 1 150.0 1 150.0 

16 Proiectul de 

cercetare din 

cadrul 
programului de 

colaborare 

multilaterală FP7 
ERA.Net RUS 

Plus 2018-2020 

1 100,0 - - 1 100,0 - - - - 1 100,0 

17 Proiectul AXIS-
013 2019-

2020

  

1 100,0 - - - - - - 1 100,0 1 100,0 

TOTAL programe 

multilaterale 
6 610,0 1 80,0 2 180,0 - - 3 350,0 6 460,0 

TOTAL 146 14206,4 56 4538,6 62 6528,0 17 2010,5 6 849,3 142 13926,4 

 

 

Alocațiile aprobate pentru proiecte inovaționale finanțate în 2019 au fost stabilite de 8000,0 

mii lei. Alocațiile precizate în 2019 pentru implementarea a 12 proiecte de transfer tehnologic și 

inovare de către parteneriatul public – privat format din antreprenori și cercetători a constituit 6,134 

mii lei. Iar pentru dezvoltarea infrastructurii de inovare 1536,0 mii lei pentru implementarea a 3 

proiecte, după cum urmează: 
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Tabel 6. Proiecte de inovare și transfer tehnologic  

Finanțate de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare – 2019 

 

N/o Denumirea organizației Transfer 

Tehnologic și 

Inovare 

Suma (mii lei) Dezvoltarea 

infrastructurii 

de inovare 

Suma (mii lei) 

1 SRL „KSG International” 1 1000,0   

2 SRL”Mellang&Compani” 1 928,3   

3 SRL ”ALUM SISTEM” 1 1000,0   

4 SRL  ”Bi&Anco” 1 1000,0   

5 SRL „Artproeco” 1 350,0   

6 SA I.M.„Topaz” 1 195,2   

7 SRL “Rose Line” 1 589,56   

8 SA „Trimexpo” 1 52,0   

9 SRL “Major-Auto” 1 300,0   

10 SRL “Uispac” 1 397,0   

11 SA „Eliri” 1 195,6   

12 SRL „Das Solution” 1 126,34   

13 Î.S. "Aselteh" 1  1 400,0 

14 Universitatea Tehnica din 

Moldova 

1  1 488,4 

15 Universitatea de Stat din 

Comrat 

1  1 647,6 

TOTAL 12 6134,0 3 1536,0 
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      IV. ACTIVITĂȚI AFERENTE ÎN CADRUL PROGRAMULUI UE ”ORIZONT 2020” 

Pe parcursul anului 2019 a fost asigurată buna implementare a activităților aferente în cadrul 

Programului UE ”Orizont 2020”.  S-au  asigurat activitatea instrumentelor de suport a Reprezentanților 

Oficiali, Experților Naționali și Punctelor Naționale de Contact, conform condițiilor Programului UE 

Orizont 2020. Astfel, au fost contractați 14 Reprezentanți Oficiali, 18 Experți naționali, 23 Puncte 

Naționale de Contact. În vederea activității acestora au fost organizate 4 ședințe pentru fiecare 

trimestru de activitate. Agenția a monitorizat activitatea acestora prin colectarea 114 acte de predare-

primire semestriale și a 22 dări de seamă anuale ale Punctelor Naționale de Contact, a Reprezentanților 

Oficiali și Experților Naționali.  

Principalul obiectiv ale acestora a fost instruirea și oferirea materialelor promoționale privind 

apelurile din Orizont 2020, identificarea și consultarea publică în cadrul  a instituțiilor interesate de 

zile de informare privind domeniile și apelurile din Orizont 2020. De asemenea, a fost susținută 

participarea Punctelor Naționale de Contact la 51 instruiri, zile de informare, evenimente de brokeraj 

și la alte activități dezvoltare a capacității profesionale. A fost asigurată și organizată participarea 

Reprezentanților Oficiali și Experților Naționali la 35 ședințe ale Comitetelor de Program ale 

Programului UE Orizont 2020.  

Pe parcursul acestui an a fost relansată activitatea Oficiului Moldovei pentru Știință și 

Tehnologie cu sediul la Bruxelles, restabilită calitatea de membru la consorțiul IGLO, este asigurată 

participarea reprezentantului la ședințele din cadrul Rețelei IGLO. Participarea Reprezentanților 

oficiali la IGLO și alte configurații ale programului UE a permis extinderea relațiilor de colaborare cu 

partenerii externi și creșterea numărului de participări în programul european Orizont 2020. Astfel, 

Agenția reușește să participe la consorțiile ERA.NET și JPI în scopul lansării apelurilor transnaționale, 

precum Water Works JPI, ERANET.RUS.PLUS, Biodiversa JPI, AMIR JPI.  

În anul 2019, cota de participare a Republicii Moldova în programul european 2020 crește 

comparativ cu anul precedent. Se înregistrează 10 acorduri de grant semnate în cadrul Programului 

Orizont 2020, cu finanțarea CE – 1 050 567 Euro. 

De asemenea a fost, editate o serie de materiale promoționale și informative cu privire la 

instrumentele financiare din programul european Orizont 2020, precum broșuri, flayere, ghiduri 

instructive, inclusiv broșura istoriilor de succes a RM în Programul UE H2020.  Un obiectiv a Agenției 

a fost dezvoltarea platformei web de diseminare a Programului UE H2020 www.h2020.md; unde se 

http://www.h2020.md/
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plasează cele mai actuale informații cu privire la programul european Orizont 2020, inclusiv ghiduri 

online și materiale de popularizare a programului. 

Acordarea asistenței informaționale și metodologice organizațiilor din domeniile cercetării și 

inovării, din sfera educației, organelor ale administrației publice, inclusiv agenților economici din 

sectorul privat pentru elaborarea și implementarea proiectelor acestora în cadrul Programului ”Orizont 

2020”, a avut loc prin consultații individuale în număr de peste 160, zile de informare pentru cadrul 

științific și didactic – 59 sesiuni și reprezentanți din sectorul privat- 32 sesiuni,  campanii de informare 

cu invitați străini – 16, mese rotunde – 6 și flash mob – 2 acțiuni. 

Analiza și preluarea experienței statelor europene și din spațiul Parteneriatului Estic privind 

managementul în cercetare a avut loc prin studiile efectuate și analiza comparativă, prin discuții cu 

partenerii străini și participarea reprezentanților la 5 evenimente dedicate celor 10 ani de la fondarea 

Parteneriatului Estic. În anul 2019 Agenția menține o strânsă legătură cu Directoratul General RTD al 

CE privind implementarea Programului “Orizont 2020”. Această acțiune are loc prin menținerea 

corespondenței cu toate configurațiile sectoriale al programului european și grupurile de lucru create 

pe lângă Directoratul General. De asemenea, angajații Directoratului General RTD au efectuat 4 vizite 

și 2 sesiuni online pe parcursul anului pentru studierea sectorului cercetării și inovării din R. Moldova. 

Prin intermediul proiectelor internaționale, la care Agenția este parte, în anul 2019 a fost posibilă 

dezvoltarea capacităților profesionale a subiecților interesați în domeniile cercetării și inovării. Astfel, 

prin intermediul proiectului EaP Plus au fost susținuți 7 cercetători să urmeze treninguri și scoli de 

vară în alte organizații din domeniile cercetării. Prin intermediul proiectului SME/HPC a fost posibilă 

organizarea participării a 3 antreprenori pentru schimbul de experiență în activitate. Prin intermediul 

proiectului NCP Academy 2 a fost posibilă instruirea punctelor naționale de contact privind 

oportunitățile programului european Orizont 2020. De asemenea, Agenția a obținut susținerea în 

organizarea la atelierul de lucru – Monitoring and Evaluation of State Aids, organizat la data de 8-9 

aprilie 2019 de către Consiliul Concurenței cu suportul instrumentului de finanțare TAIEX. Și 

organizarea unui alt atelier de lucru în anul 2020, cu suportul instrumentului TAIEX, privind 

instrumentele de înrolare a antreprenorilor în cercetare. A fost inițiată pregătirea pentru lansarea 

misiunii de experți cu suportul instrumentului TAIEX, cu tematica: Promovarea inovării și 

antreprenorialului prin introducerea instrumentului de autoevaluare la instituțiile de învățământ 

superior. Agenția are ca scop prin aceste acțiuni susținerea cercetătorilor și antreprenorilor în 

promovarea excelenței în cercetare și inovare. 
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V. VIZIUNI DE VIITOR 

Agenția în vederea atingerii misiunii încredințate în conformitate cu Hotărârea Guvernului 

nr. 196/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Cercetare și 

Dezvoltare, urmărește actualizarea viziunilor asupra sistemului de cercetare și inovare prin 

identificarea nevoilor interne și raportarea la obiectivele stabilite conform Hotărârii Guvernului nr. 

381/2019 cu privire la Programul Național în domeniile cercetării și inovării și Hotărârii Guvernului 

nr. 1081/2018 cu privire la Foaia națională de parcurs pentru integrarea Republicii Moldova în Spaţiul 

european de cercetare pe anii 2019-2021. 

Adițional, Agenția concepe atingerea obiectivelor strategice prin întreprinderea următoarelor 

acțiuni: 

1) Organizarea și lansarea concursurilor naționale, bilaterale și multilaterale. Urmare aplicării 

prevederilor HG 382/2019, Agenția a inițiat elaborarea propunerilor de modificare a cadrului normativ 

actual, propunerile în elaborare se vor fundamenta pe analiza comparativă a legislației și a practicii în 

domeniu, cu notarea bunelor practici folosite peste hotare. Agenția urmărește îmbunătățirea cadrului 

normativ actual, prin eliminarea lacunelor și completarea procedurilor cu privire la organizarea și 

desfășurarea concursurilor, inclusiv în procesul de expertiză.   

Diversificarea concursurilor la fel constituie una din concepțiile Agenției pentru viitor, în 

vederea ridicării gradului competitiv și în alte direcții, în particular legate descoperirea 

antreprenorială, stimularea cercetărilor colaborative, atragerea tinerilor în domeniile cercetării și 

inovării, creșterii competetivității locale și sporirea atragerii fondurilor externe. 

2) Monitorizarea și evaluarea implementării proiectelor din domeniile cercetării și inovării 

finanțate din bugetul de stat. Această măsură poate fi valorificat prin elaborarea documentelor interne 

și formarea comisiilor de evaluare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării finanțate din 

bugetul de stat, precum și îmbunătățirea procesului de audieri publice desfășurat de Academia de 

Științe a Moldovei. Agenția în acest sens, urmărește îmbunătățirea pârghiilor de monitorizare prin 

organizarea monitorizării ordinare cât și inopinate la fața locului implementării proiectelor.  

3) Sistematizarea rezultatelor ca urmare a implementării proiectelor din domeniile cercetării 

și inovării. Examinarea corespunderii implementării proiectelor de cercetare și inovare cu rezultatele 

scontate și prioritățile naționale în domeniile cercetării și inovării și inclusiv, elaborarea indicatorilor 

de performanţă a cercetării ştiinţifice este una din prioritățile Agenției.  
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4) Asigurarea transparenței privind utilizarea fondurilor publice în proiectele de cercetare și 

inovare. Transparența parțială a informațiilor cu privire la fondurile publice în proiectele de cercetare 

și inovare în anii precedenți, precum și incertitudinea subiecților cointeresați în domeniile cercetării și 

inovării, determină Agenția să intensifice transparența în gestionarea fondurilor publice în proiectele 

de cercetare și inovare, inclusiv prin sistematizarea informațiilor pentru elucidarea beneficiarilor de 

fonduri și evoluția fondurilor accesate pe parcursul ultimilor ani. Suplimentar, Agenția va analiza 

situaţia curentă în sistemul naţional de cercetare şi inovare pentru a depista și a contribui la eliminarea 

barierelor de ordin legal sau alte obstacole în managementul financiar. 

5) Consolidarea percepției privind rolul cercetării și valorificării oportunităților de cercetare. 

Agenția opinează că rolul cercetării și inovării în Republica Moldova urmează a fi valorificat în diverse 

domenii, în particular, prin stimularea activității antreprenoriale. Popularizarea și diseminarea  

rezultatelor cercetătorilor este un instrument nevalorificat pe deplin în anii precedenți, Agenția 

urmărește fortificarea acestei acțiuni în viitor. 

Valorificarea oportunităților programelor externe la care R. Moldova este parte, creșterea 

vizibilității Moldovei în domeniile cercetării și inovării, consolidarea sistemului național prin 

intensificarea colaborării în creșterea europeană de excelență este preocuparea de viitor a Agenției. 

Intensificarea eforturilor de punere în aplicare a unor agende comune de cercetare pentru abordarea 

provocărilor actuale, schimbul de informații cu privire la activitățile din domeniile prioritare, 

asigurându-se că finanțarea națională adecvată formează o preocupare a Agenției. Aderarea la diverse 

instrumente de finanțare externă din cadrul Programului UE Orizont 2020, inclusiv la programele de 

initiative comune, în vederea deschiderii comunității locale la oportunitățile externe și schimbul 

capacităților profesionale, determină Agenția să opereze activități de dezvoltare a colaborării externe. 

6) Competitivitatea internațională a cercetării din Republica Moldova, prezența pe piețele 

internaționale a produselor inovatoare realizate în Republica Moldova și deschiderea globală a pieței 

de cercetare şi inovare depinde de susținerea afilierii sau participării organizațiilor de cercetare și 

inovare din Republica Moldova la inițiative, organisme, programe sau infrastructuri regionale, 

europene ori internaționale. De aceea, și colaborarea bilaterală este una dintre cele mai eficiente şi 

tradiţionale căi de dezvoltare a cooperării științifice la nivel regional, european și international, și 

reprezintă o oportunitate pentru punerea în aplicare a unor agende comune, crearea și consolidarea 

parteneriatelor de participare la programele de cercetare științifică și tehnologică cu resurse financiare 



37 
 

considerabile.  Agenția optimizează și intensifică aceste eforturi ca activițăți necesare pentru a 

implementa agende comune de cercetare în domeniul provocărilor societale majore. 

7) Realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă este una din preocupările de interes în anul 

2020. Această măsură urmărită este planificată în special pentru dezvoltarea infrastructurii naționale 

de cercetare, crearea clusterelor științifice-tehnologice și aderarea la diverse instrumente și centre 

europene, fiind una din atributele de dezvoltare a colaborării între cercetătorii locali și de peste hotare. 

Asimilarea experienţei de organizare şi administrare a sistemului de cercetare şi inovare din ţările UE 

şi perfecţionarea procesului de finanțare pe baza principiului competitivităţii. 
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ÎNCHEIERE 

 

Prin prezentul raport Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare prezință activitățile 

desfășurate în anul 2019 notând că a continuat să perfecționeze instrumentarele de activitate, precum 

și guvernanța internă, fapt ce a permis să se reafirme drept o Agenție independentă și transparentă, 

atât în fața beneficiarilor direcți și indirecți, cât și în raport cu partenerii.  

Ca și în anii precedenți, Agenția a monitorizat îndeaproape tendințele și reformele în 

sectoarele economice-cheie naționale și politica europeană în domeniile cercetării și inovării în 

vederea perfecționării activității prestate și informării echidistante a publicului. Totodată, am oferit 

expertiză și asistență tehnică pentru promovarea reformei în domeniul cercetării și inovării. 

Aducem sincere mulțumiri Guvernului Republicii Moldova, Cancelariei de Stat, membrilor 

Consiliului Agenției, experților, reprezentanților oficiali, punctelor naționale de contact și partenerilor 

externi, fără de care aceste realizări nu puteau avea loc și cu care vom continua colaboarea în viitor. 


