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NATIONALA PENTRU

CERCETARE $I DE,ZY OLTARE
Bd. $tefan cel Mare 9i Sfbnt, 180

MD - 2004, Chigindu, Republica Moldova

Tel: +373 2227 23 39

Fax: +373 2227 35 45

E-mail : agentia@ancd. gov.md

ORDIN

16 octombrie 2018 or. Chiqinlu nr.46

Privind aprobarea Instrucfiunii
cu privire la audierea publici a rezultatelor

din cadrul proiectelor de cercetare ;i inovare

in temeiul prevederilo r art. 6l lit. h), art. 67 alin. (4) lit. d) al Codului cu privire la qtiin!6 qi

inovare a Republicii Moldova nr.259 din 15.07.2004, pct. 8 subpct. 7 qi 8 din Regulamentul cu

privire la organizarea Ei funcfionarea Agenfiei Nalionale pentru Cercetare qi Dezvoltare, aprobat

prin Hotdrdrea Guvernului Republicii Moldova nr. 196 din 28.02.2018, in scopul stabilirii

procedurii organizdrii audierilor publice a rezultatelor executdrii proiectelor de cercetare qi

inovare, ,

ORDON:

Se aprob6Instrucfiunea cu.privire la audierea publicd arczultatelor din cadrul proiectelor

de cercetare qi inovare.

Controlul privind realizareaprezentului ordin se pune in sarcina Dlui Puqcaq Vasilii, qef

directie, Direcfia proiecte de cercetdre a Agenfiei Nalionale pentru Cercetare ;i Dezvoltare'

Director general in Viorica BOAGHI

W
NATIONAL

AGENCY FOR RESEARCH AND

DEVELOPMENT
180 Stefan cel Mare si Sfbnt Blvd'

MD - 2004, Chigindu, Republic of Moldova

Phone: +3732227 2339
Fax: +373 2227 35 45

E-mail: agentia@ancd. gov.md
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COORDONAT

Acad. Gh. DUCA, Preqedinte
Academia de $tiinfe a Moldovei

INSTRUCTIUNE
cu privire la audierea publicd a rezultatelor din cadrul proiectelor de

cercetare gi inovare

1. Instrucliunea cu privire la audierea publicd a rezultatelor din cadrul proiectelor de

cercetare ;i inovare (in continuare Instrucfiune) este un act normativ elaborat in temeiul
prevederilor art. 6l lit. h), art. 67 alin. (4) lit. d) al Codului cu privire la qtiinfd qi inovare a

Republicii Moldova rv.259 din 15.07.2004 (Republicat: Monitorul Oficial al R. Moldova nr.Sg-

66113l din 23.02-2018), pct. 8 subpct. 7 gi 8 ale Regulamentului cu privire la organizarea qi

funcfionarea Agenliei Nalionale pentru Cercetare qi Dezvoltare, aprobat prin Hotdrarea

Guvernului Republicii Moldova nr. 196 din 28.02.201S ( Monitorul Oficial Nr. Og-ZOl227 din
02.03.2018).

2. Instrucfiunea are drept scop reglementarea organizdrii audierilor publice a rezultatelor
executdrii proiectelor de cercetare qi inovare (in continuare proiecte).

3. Agenlia Nafionald pentru Cercetare gi Dezvoltare (in continuare Agenlia)
receplioneazd rapoartele gtiinlifice privind realizareaproiectelor (in continuare raport gtiintific),
care se ptezintd, in termenii prevdzufi in contractele de finanfare qi actele normative, de c6tre

otganiza[iile din domeniile cercetdrii qi inovdrii, pd\i ale contractelor de finanfare a proiectelor
respective (in continu ar e or ganizalie contractoare).

4. Rapoartele gtiin{ifice se prezintd Agenliei in 2 exemplare, pe suport de h6rtie, semnate

de conducdtorul organiza\iei contractoare, directorul de proiect, insolite de procesul-verbal al

gedinfei Consiliului qtiinfific al organiza[iei contractoare qi rezumatul raportului qtiin]ific in
format electronic.

5. Agenlia recepfioneazd qi inregistreazl, rapoartele qtiinfifice prezentate gi le remite

Academiei de $tiinfe a Moldovei (in continuare Academie) pentru organizarcaaudierii publice a

rezultatelor din cadrul proiectelor. s

APROBAT



6. Academia teparrizeazd, rapoartele qtiinfifice receplionate sectiilor de qtiin{e conform
domeniului de competenld qi, in termen de pdnd la l0 zile, aprobd orarul audierilor publice a
rezultatelor din cadrul proiectelor in gedinfele secfiilor de qtiinfe ale Academiei.

7. Orarul audierilor publice a rezultatelor din cadrul proiectelor se remite Agenliei qi se

publicd pe paginile web oficiale ale Academiei qi Agenfiei.

8. PanA la desfdgurarea audierilor publice secliile de qtiinfe ale Academiei, la necesitate,

pot adresa intrebdri, solicita informalii sau acte suplimentare de la oryanizafiile contractoare,

precum gi directorii de proiect.

9. Pentru fiecare proiect se identificd cel pufin un expert, conform deciziei Biroului
sectiei de gtiinfe respective a Academiei, care va formula txr aviz asupra rezultatelor obtinute.
Exper,tii pot fi membri ai secfiei de gtiinfe a Academiei sau neafiliali sectiei.

10. Exper{ii se vor expune exclusiv asupra excelenfei qtiinfifice a proiectului, precum gi a
coreldrii rezultatelor qtiin{ifice obfinute cu obiectivele stabilite.

1l' Academia, prin intermediul secfiilor de qtiinte, organizeazii audierea public6 a

rezultatelor din cadrul proiectelor. Audierile publice se desfbqoar6 conform orarului stabilit, cu
participarea reprezentanfilor administrafiei publice centrale de specialitate, Agenfiei, directorilor
organiza[iilor contractoare, directorilor de proiecte, precum gi tuturor persoanelor.interesate.

12. Rezumatul raportului qtiinfific se publicd pe paginile web oficiale ale organiza[iei
contractoare gi Academiei cu cel pulin 3 zilepdnd la data audierii publice a raportului qtiinfific.

13. Prezenla la qedinfa de audiere publicd a rczultatelor din cadrul proiectelor a

directorilor organizafiilor contractoare qi a directorilor de proiecte este obligatorie, in cazul
imposibilitdlii participdrii directorul va desemna un reprezentant al organiza\iei, sau, dupd caz,
un reprezentant al echipei proiectului, pentru participare.

14' Directorul de proiect vaprezenta, la qedinf6, succint rezultatele executdrii proiectului,
va rdspunde la intrebdrile participanfilor, vaprezenta, dupd caz, mostre, scheme etc.

15' in termen de 30 zile de la audierile publice, inbazaevaludrilor experfilor desemnafi

conform punctului 9, precum qi ludnd in considerarc dezbaterile din cadrul audierii publice,
Biroul secfiei de qtiinle a Academiei atribuie un calificativ proiectului qi aprobd u' aviz
consultativ asupra acestuia. Avizul va confine calificatiwl pentru fiecarg criteriu, conform
criteriilor de evaluare a rapoartelor gtiinlifice privind implementarea proiectelor de cercetare,

aprobate prin Hotdrdrea Prezidiului Academiei de $tiinfe a Moldove i nr. 27 din 0g.10.201 g.

16' Decizia Biroului secliei de qtiinfe asupra rezultate.lor din cadrul fiecdrui proiect
examinat se va publica pe paginile web oficiale ale Academiei gi Agenliei.



17' Rapoartele finale, insofite de avizul consultativ al Biroului secfiei de gtiinte, semnate
de conducerea secfiei de gtiinfe, se remit Agentiei.

18. Neprezentarea raportului qtiinfific pdndladata aprobarii orarului audierilor publice,
lipsa nemotivatd a directorului organizaliei contractoarc/reprezentantului imputernicit sau a

directorului de proiect/membrul echipei imputernicit in gedinfa de audiere publicd din cadrul
secfiei de qtiinfe ale Academiei, se va califica carczultatnegativ al execut6rii proiectului gi se va
sancfiona cu interdicfia participdrii organiza[iei contractoare in concursuri din cadrul
programului respectiv pe termen de 1 an.

19' Prczenta Instrucfiune intrd in vigoare dupd coordonare cu Academia de $tiinle a
Moldovei gi aprobare de cdtre Agenfia Nafionald pentru Cercetare qi Dezvoltare.


