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Anexa la scr. nr. 04/2-09/1284 din 12.03.2019 

Raport privind implementarea Strategiei de cheltuieli în anul 2018 

Cercetare și Inovare   

Acțiuni CBTM din anul precedent (AB-1) Cheltuieli CBTM din anul precedent (AB-1) 

1 2 3 4 5 

Planificat Realizat Planificat Realizat Devieri (explicații) 

A. Măsurile de politici – în curs de desfășurare care au acoperire financiară în linia de bază TOTAL 

1.Asigurarea 

activității instituțiilor 

de cercetare 

 

1. În conformitate cu prevederile Hotărârii  

Guvernului nr. 50 / 2018  cu privire la activitatea unor 

organizații de drept public din domeniile cercetării și 

inovării, în anul 2018 a fost realizat procesul  trecerii în 

subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării 

(MECC) a 19 organizații de drept public din domeniile 

cercetării și inovării de la Academia de Științe a 

Moldovei: 

a. Pe parcursul trimestrului I au fost colectate toate 

dosarele organizațiilor de drept public din domeniile 

cercetării și inovării care prin HG nr.50 / 2018 au trecut 

în subordinea MECC.  

b. Pe parcursul trimestrului II în urma consultărilor 

cu Consiliul Directorilor institutelor de cercetare și a 

reprezentanților sindicatelor, au fost elaborate în redacție 

nouă statutele institutelor de cercetare.  

c. Pe parcursul trimestrului III au fost realizate toate 

formalitățile necesare pentru trecerea institutelor în 

subordinea MECC: modificarea denumirilor și a 

ștampilelor, înregistrarea statutelor în redacție nouă la 

Agenția Servicii Publice. La data de 20 septembrie 2018 

337 978,7 

 

344 950,8 

 

 

 

Suma reflectă 

cheltuielile realizate de 

MECC,  MSMPS și 

MADRM 
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MECC a înmânat institutelor de cercetare deciziile de 

înregistrare și statutele înregistrate în redacție nouă.  

d. Prin Ordinul ministrului nr. 1204 din 7 august 

2018, a fost inițiat concursul la funcția de director în 11 

institute de cercetare. 

e.  În trimestrul IV a continuat procesul de 

desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de 

director, finalizând cu alegerea directorilor în 11 institute 

de cercetare. 

 2. Asigurarea finanțării proiectelor de cercetări științifice 

fundamentale și de cercetări științifice aplicative   

(finanțare instituțională) a organizațiilor de drept public 

din domeniile cercetării și inovării. 

a. În conformitatea cu Hotărârea CSȘDT al AȘM nr. 129 

din 22.09.2017 cu privire la aprobarea proiectului 

bugetului de stat pe anul 2018 şi a estimărilor pe anii 

2019-2020 pentru organizațiile din cadrul AŞM a fost 

aprobat volumul alocațiilor bugetare pentru organizațiile 

din cadrul AŞM pe proiecte științifice instituționale 

(direcții strategice) pe anul 2018, conform Anexa nr. 3.   

Astfel a fost aprobată finanțarea pentru  224 de proiecte 

de cercetare realizate de 30 organizații din domeniile 

cercetării și inovării a căror fondator este MECC; 

respectiv 9  organizații din domeniile cercetării și inovării   

a căror fondator este MSMPS; 7 organizații din 

domeniile cercetării și inovării a căror fondator este 

MADRM și o  organizație din domeniul cercetării și 

inovării  a căror fondator este Cancelaria de stat. 

b. A fost asigurată finanțare pentru activitatea celor 2 

Biblioteci: Biblioteca Științifică „Andrei Lupan” și 

Biblioteca  Institutul National de Cercetări Economice. 

2. Elaborarea 

proiectelor 

Au fost elaborate proiecte în cadrul următoarelor 

granturi: 

47 788,5 

 

 14 853,2 - 32 935,3  
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finanțate din surse 

externe 
 

 

 

 

- Cel de-al Șaptelea Program-Cadru pentru Cercetare şi 

Dezvoltare Tehnologică (PC 7); 

- Black Sea Basin Programme 2014-2020; 

- Programul-cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii 

Europene Orizont 2020. 

 

 

Suma realizată reflectă 

cheltuielile MECC și  

MADRM. 

ANCD nu a raportat nici 

la planificat nici la 

realizat la aceasta 

acţiune, 

responsabilitatea 

organizării concursurilor 

de proiecte aparţine 

acestei autorităţi. 

3. Realizarea 

programelor de stat 

 

A fost asigurată realizarea programelor de stat în 

conformitatea cu Hotărârea CSȘDT al AȘM nr.114 din 

30 .08. 2017 cu privire la aprobarea rezultatelor 

concursului și volumul alocațiilor bugetare pentru anul 

2018 ale proiectelor din cadrul programelor de stat 

finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2018-2019. 

Au fost finanțate proiecte în cadrul programelor de stat în 

cadrul următoarelor direcții strategice: 

Direcția strategică: ,,Sănătate și biomedicină’’ 80.07 – 6 

proiecte; 

Direcția strategică: ,,Biotehnologie’’ 51.07 – 2 proiecte; 

Direcția strategică: ,,Patrimoniu național și dezvoltarea 

societății’’ 16.06 – 2 proiecte; 

Direcția strategică: ,,Patrimoniu național și dezvoltarea 

societății 08.07 – 1 proiect; 

Direcția strategică: ,,Materiale, tehnologii și produse 

inovative’’ 50.07 – 3 proiecte; 

Direcția strategică : „Sănătate și biomedicină” 16.06 – 2 

proiecte; 

Se aprobă rezultatele concursului proiectelor din cadrul 

programelor de stat, finanțate de la bugetul de stat pentru 

anii 2018-2019 și volumul alocațiilor bugetare pentru 

4 110,0 

 

2 519,6 Suma reflectă 

cheltuielile realizate de 

MECC și MADRM. 
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anul 2018 ale acestora în sumă de 2150,0 mii lei – din 

bugetul de stat. Total: 3200,0 mii lei. 

4. Realizarea  

proiectelor  prin 

concurs, inclusiv 

proiectelor bilaterale 

și pentru tineri 

cercetători 

1. 1. A fost asigurată realizarea proiectelor prin concurs 

pentru: 

2. a. organizarea manifestărilor științifice internaționale în 

anul 2018 – 25 de manifestații  științifice (Hotărârea 

CSCDT al AȘM nr. 112 din 30.08.2017 cu privire la 

aprobarea rezultatelor concursului și a volumului 

alocațiilor bugetare pentru anul 2018 ale proiectelor 

pentru editarea monografiilor); 

3. b.  editarea monografiilor științifice – 11 monografii 

(Hotărârea CSȘDT AȘM nr.111 din 30.08.2017 cu 

privire la aprobarea rezultatelor concursului și a 

volumului alocațiilor bugetare pentru anul 2018 ale 

proiectelor pentru editarea monografiilor științifice 

(lucrări de valoare) .  

4. 2. A fost asigurată realizarea proiectelor bilaterale – 38 la 

număr din cadrul următoarelor programe de colaborare: 

5. – Programe comune de cercetare între Academia de 

Științe a Moldovei şi Agenția Națională pentru 

problemele Științei, Inovării şi Informatizării a Ucrainei 

(ANŞIIU); 

6. - Programul de cooperare științifică și tehnologică între 

Academia de Științe a Moldovei și Autoritatea  Națională 

pentru Cercetare Științifică și Inovare din România 

(ANCSI); 

7. – Programul bilateral de proiecte de cercetare organizat 

de către Academia de Științe a Moldovei şi Agenția de 

Stat pentru problemele Științei, Inovării  şi Informatizării 

a Ucrainei; 

8. -  Programul pentru mobilitate organizat de AȘM și 

Consiliul Național pentru Cercetare din Italia (CNCI).  

 7 055 

 

7 036 Suma reflectă 

cheltuielile realizate de 

MECC și MADRM 

http://acd.asm.md/sites/default/files/Hot_111.pdf
http://acd.asm.md/sites/default/files/Hot_111.pdf
http://acd.asm.md/sites/default/files/Hot_111.pdf
http://acd.asm.md/sites/default/files/Hot_111.pdf
http://acd.asm.md/sites/default/files/Hot_111.pdf
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1. 3. A fost asigurată realizarea proiectelor pentru tinerii 

cercetători – 29 la număr, în conformitate cu  Hotărârea 

CSȘDT AȘM nr. 175 din 21.12.2017 cu privire la 

aprobarea volumului alocațiilor bugetare pentru anul 

2018 a proiectelor de cercetări științifice pentru tineri 

cercetători pentru anii 2017-2018 și Hotărârea CSȘDT 

AȘM nr. 113 din 30.08.2017 cu privire la aprobarea 

rezultatelor concursului și volumul alocațiilor bugetare 

pentru anul 2018 ale proiectelor pentru tinerii 

cercetători pentru anii 2018-2019. 

5. Cotizații A fost achitate: 

Cotizația de participare a Republicii Moldova la:       

- Programul-cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii 

Europene Orizont 2020; 

- Cotele de membru pentru Consiliul International Știința 

(ICSU) şi Federația Europeană a Academiilor de Științe 

(ALLEA) au fost achitate.  

 

 

 

22 355,1 22 351,2 Cotizații achitate de 

MECC şi AŞM 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Implementarea 

proiectelor de 

transfer tehnologic 

prin cofinanțarea cu 

cel puțin 50% a 

proiectelor selectate 

în bază de concurs. 

A fost asigurată realizarea proiectelor de transfer 

tehnologic în conformitatea cu Hotărârea CSȘDT nr. 129 

din 22.09.2017 cu privire la aprobarea proiectului 

bugetului de stat pe anul 2018 şi a estimărilor pe anii 

2019-2020 pentru organizațiile din cadrul AŞM. Astfel   

a fost aprobat  volumul alocațiilor bugetare pe programe 

şi activități pentru proiectele de dezvoltare a 

infrastructurii şi proiecte de transfer tehnologic pe anul 

2018 în următoarele direcții: 

- Cercetări științifice aplicate în domeniul politicilor 

macroeconomice și programelor de dezvoltare 

economică, în direcția strategică ”Materiale, 

tehnologii și produse inovative”; 

- Cercetări științifice aplicate în sectorul energetic, în 

direcția strategică ”Eficiența, energetica și 

valorificarea surselor regenerabile de energie”; 

- Cercetări științifice aplicate în domeniul agriculturii, 

în direcția strategică ”Biotehnologie. 

8 000 6 097,8 Suma reflectă 

cheltuielile realizate de 

MECC - 720,8 și ANCD 

– 4 880,0; MADRM – 

497,0. 

Comentariul ANCD: 

Activitatea Oficiului 

pentru Știință și 

Tehnologie a Moldovei a 

fost suspendată, 

deoarece a fost necesară 

modificarea HG nr. 

790/2012 pentru 

clarificarea competenței 

de coordonare a 

Oficiului, competență 

atribuită ANCD prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 

1176/2018. 

7. Asigurarea 

managementului 

sferei științei şi 

inovării şi estimării 

În vederea ajustării sistemului actual de administrare a 

cercetării la rigorile spațiului european de cercetare au 

fost realizate următoarele activități: 

28 928,0 

 

 

26 668,4 

Suma reflectă 

cheltuielile realizate de 

ANCD (4977,7) şi AŞM 

http://acd.asm.md/sites/default/files/Hot_175%28final%29_0.pdf
http://acd.asm.md/sites/default/files/Hot_175%28final%29_0.pdf
http://acd.asm.md/sites/default/files/Hot_175%28final%29_0.pdf
http://acd.asm.md/sites/default/files/Hot_175%28final%29_0.pdf
http://acd.asm.md/sites/default/files/Hot_175%28final%29_0.pdf
http://acd.asm.md/sites/default/files/Hot_113_0.pdf
http://acd.asm.md/sites/default/files/Hot_113_0.pdf
http://acd.asm.md/sites/default/files/Hot_113_0.pdf
http://acd.asm.md/sites/default/files/Hot_113_0.pdf
http://acd.asm.md/sites/default/files/Hot_113_0.pdf
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activității științifice 

şi inovaționale. 

1. Crearea şi asigurarea funcţionării noilor structuri 

abilitate de administrarea domeniului științei și inovării: 

a.) Prin  Hotărârea Guvernului 196 / 2018 cu privire la 

organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru 

Cercetare și Dezvoltare a fost creată ANCD, autoritate 

administrativă centrală din subordinea Guvernului, care 

a absorbit următoarele instituții: Instituția publică 

„Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare”, Agenția pentru 

Inovare și Transfer Tehnologic a Academiei de Științe a 

Moldovei și Centrul Proiecte Internaționale din 

subordinea Academiei de Științe a Moldovei. 

b) Prin  Hotărârea Guvernului nr.201 / 2018 cu privire la 

organizarea și funcționarea Agenției Naționale de 

Asigurare a Calității în Educație și Cercetare care a 

absorbit următoarele instituții: Inspectoratul Școlar 

Național, autoritate administrativă din subordinea 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și Consiliul 

Național pentru Acreditare și Atestare, autoritate 

administrativă autonomă față de Guvern. 

2. Asigurarea activităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

În acest sens au fost realizate următoarele acţiuni:   

- Pe parcursul anului de referință activitatea Academiei 

de Științe a Moldovei a fost axată preponderent pe 

îndeplinirea prevederilor Legii pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative nr. 190 / 2017 privind 

implementarea acţiunilor şi măsurilor necesare pentru 

realizarea reformei sistemului național de cercetare și 

inovare, asigurarea cadrului normativ instituțional și 

aplicarea acestuia în modul  corespunzător  și integral. 

- În vederea aplicării prevederilor Legii Parlamentului 

Republicii Moldova în conformitate cu Planul de acțiuni 

cu privire la implementarea amendamentelor la Codul cu 

privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr.259-

(21500,0); ANACEC 

(190,7) 

Comentariul ANCD: 

Urmare a desfășurării 

concursului un număr 

mic de proiecte au fost 

recomandate și aprobate 

pentru finanțare de 

AȘM, competența de 

executare revenindu-i 

ANCD de la 28.02.2018 

în baza Hotărârii 

Guvernului nr. 

196/2018. 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

XV / 2004, cu modificările şi completările ulterioare, 

coordonat cu Centrul de Implementare a Reformelor, a 

fost constituită o comisie internă cu privire la 

inventarierea patrimoniului organizațiilor de drept public 

din domeniile cercetării și inovării şi un grup de lucru 

mixt cu reprezentanţi din partea Ministerului Educaţiei, 

Culturii şi Cercetării, Ministerului Economiei şi 

Infrastructurii şi Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru 

primirea/predarea patrimoniului organizațiilor de drept 

public din domeniile cercetării și inovării. 

- În scopul asigurării managementului sferei ştiinţei şi 

inovării au fost constituite grupuri de lucru pentru 

elaborarea și modificarea unor acte normative interne ale 

Academiei de Ştiinţe: Statutul AŞM, Regulamentul 

Prezidiului AŞM, Regulamentul  secției de științe a 

AȘM,  Regulamentul de alegere a membrilor titulari 

(academicieni) și corespondenți ai AŞM; structurii 

aparatului administrativ al Prezidiului, organigramei şi 

efectivului-limită de personal ale AŞM.  

- Au fost elaborate şi  prezentate public  noile priorități 

strategice ale cercetării și inovării  pentru anii 2019-2021.  

- A fost avizat proiectul de hotărâre cu privire la 

aprobarea Programului național în domeniile cercetării și 

inovării pentru anii 2019-2022 și a Planului de acțiuni 

privind implementarea acestuia.  

- A fost elaborat, împreună cu Centrul de Implementare a 

Reformelor,  și avizat pentru aprobare prin Hotărâre de 

Guvern Regulamentul cu privire la alegerea 

cercetătorilor ştiinţifici în cadrul secţiilor de ştiinţe ale  

AŞM.  

- A fost asigurată formarea şi funcționalitatea noilor 

structuri în domeniul cercetării și inovării: Agenției 

Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, create prin 



8 

 

 

fuziunea Agenției pentru Cercetare și Dezvoltare, 

Centrului Proiecte Internaționale și Agenției pentru 

Inovare și Transfer Tehnologic (Hotărârea Guvernului nr. 

196 /2018),  Prezidiul Academiei de Ştiințe a Moldovei.  

- În conformitate cu Hotărârile Guvernului RM nr. 50 / 

2018 şi nr. 197/2018, institutele de cercetare subordonate 

AȘM, inclusiv Biblioteca Științifică “Andrei Lupan”,  

Universitatea și Liceul AȘM, au fost transmise în 

subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.   

-  În scopul asigurării activităţii Academiei de Ştiinţe, au 

fost aprobate unele măsuri și acțiuni de organizare a 

activităţii AȘM şi a secţiilor de ştiinţe pentru perioada de 

tranziţie până la formarea noilor structuri.  

- Activitatea de cercetate, inovare și transfer tehnologic a 

fost coordonată de secțiile de științe ale AȘM, care  s-a 

axat pe realizarea acţiunilor prevăzute de planurile de 

cercetare-inovare pentru anul 2018 și a obiectivelor 

stabilite în conformitate cu Direcţiile strategice ale 

activităţii din sfera ştiinţei şi inovării pentru anii 2013-

2020, aprobate prin Hotărârea Parlamentului Republicii 

Moldova nr. 150 / 2013. 

- A fost stabilită și aprobată structura, organigrama și  

aparatul administrativ al Prezidiului și efectivul-limită de 

personal, în coordonare cu Ministerul Finanțelor  

(Hotărârea  Prezidiului AȘM nr. 23 din 17.09.2018).  

A fost aprobată structura serviciului de deservire și   

mentenanță pentru anul 2019 (Hotărârea  Prezidiului 

AȘM nr. 42 din   18.12.2018); 

- Au fost create 3 secții noi de științe în cadrul AȘM: 

Secția Științe ale Vieții, Secția Științe Exacte  și 

Inginerești, Secția Științe Sociale, Economice, 

Umanistice și Arte.   
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- În vederea implementării prevederilor Codului  pentru 

știință și inovare republicat,  în perioada de referinţă la 

şedințele CSȘDT și Prezidiului au fost examinate și 

aprobate 72 de acte normative interne cu privire la 

activitatea ştiinţifică şi economico-financiară a secțiilor 

de ştiințe ale AŞM, și soluționarea operativă a 

problemelor curente ale AȘM de gestionare.  

- În temeiul hotărârilor aprobate în perioada de referință, 

în scopul estimării activității științifice și inovaționale: 

- au fost determinate domeniile/profilurile științifice, 

specialitățile pentru concursul de alegere a 

cercetătorilor științifici în calitate de membri ai 

secțiilor de științe ale AȘM;  

- au fost aprobate criteriile de evaluare a rapoartelor 

științifice privind implementarea proiectelor de 

cercetare; 

- au fost audiate și aprobate rapoartele de activitate ale 

secţiilor de știinţe în perioada de referinţă și raportul 

CSŞDT privind activitatea managerială şi rezultatele 

ştiinţifice principale obţinute în sfera ştiinţei şi 

inovării în anul 2017;  

- au fost organizate audieri publice ale rezultatelor 

proiectelor științifice de cercetare bilaterale  în cadrul 

secțiilor de științe ale AȘM în conformitate cu 

Instrucțiunea cu privire la audierea publică a 

rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și 

inovare, aprobată de ANCD prin Ordinul nr. 46 din 

16.10.2018, în coordonare cu AȘM și cu criteriile de 

evaluare a rapoartelor științifice privind 

implementarea proiectelor de cercetare, aprobate prin 

Hotărârea Prezidiului AȘM, în coordonare cu ANCD; 
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- au fost evaluate și clasificate  revistele ştiinţifice de 

profil, propuse spre examinare de Comisia pentru 

evaluarea revistelor științifice; 

- au fost editate lucrări științifice de valoare și 

organizate conferințe științifice; 

- au fost editate 4 numere ale revistei „AKADEMOS” 

pentru anul 2018; 

- au fost mediatizate (pe pagina web oficială a 

Academiei de Științe www.asm.md şi în alte surse 

media) rezultatele cercetării şi dezvoltării, inclusiv 

cele obţinute în cadrul proiectelor bilaterale moldo-

române, care au fost audiate în cadrul secțiilor de 

științe ale AȘM; 

- Au fost dezvoltate relații de colaborare cu instituțiile 

și organizațiile de peste hotare. Au fost elaborate 

acorduri şi alte acte juridice de cooperare şi 

colaborare cu partenerii Academiei de Ştiinţe - 

instituţii din ţară şi de peste hotare; 

- Au fost organizate sesiunile Adunării Generale a 

AȘM,  Adunări generale a membrilor titulari şi 

membrilor corespondenţi ai AŞM, şedinţele CSȘDT 

și Prezidiului AȘM. A fost asigurată implementarea 

prevederilor actelor normative interne aprobate în 

cadrul AȘM.  
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8. Organizarea 

eficientă a procesului 

de instruire a 

cadrelor științifice de 

înaltă calificare de 

doctor habilitat 

A fost asigurată organizarea eficientă a procesului de 

instruire a cadrelor științifice de înaltă calificare de 

doctor habilitat în conformitatea cu Hotărârea CSȘDT nr. 

129 din 22.09.2017 Cu privire la aprobarea proiectului 

bugetului de stat pe anul 2018 şi a estimărilor pe anii 

2019-2020; pentru organizațiile din cadrul AŞM  s-a 

aprobat volumul alocațiilor bugetare pentru pregătirea 

cadrelor prin posdoctorat, autorităților administrative 

centrale, instituțiilor şi activităților din cadrul AŞM pe 

anul 2018. 

Conform  HG nr.1128/2017 cu privire la aprobarea 

Planului de admitere  

la postdoctorat pentru anul academic 2017-2018 au fost 

aprobate 23 de locuri la buget, iar urma desfășurării 

concursului pentru în anul 2018 au fost înmatriculați 19 

postoctoranzi. 

3365,0 

 

3365,1 

 

Suma reflectă 

cheltuielile realizate de 

MECC, MSMPS și 

MADRM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Măsurile de politici – acceptate suplimentar la linia de bază – Total 

B.3.1. Creşterea 

randamentului 

muncii prestate prin 

stimularea materială 

a personalului  

Stimularea materială a personalului a fost executată în 

limitele alocărilor bugetare şi in conformitate cu schema 

de incadrare aprobată prin Hotărârea Prezidiului AŞM 

nr. 23 din 17.09.2018 

250,0 250,0 Măsură raportată de 

AŞM 

C. Măsuri de politică noi 

Realizarea proiectelor 

acceptate în rezultatul 

concursurilor lansate 

în cadrul Programului-

cadru al UE pentru 

A fost asigurată realizarea proiectelor acceptate în 

rezultatul concursurilor lansate în cadrul Programului-

cadru al UE pentru cercetare și inovare Orizont 2020 în 

perioada anilor 2018-2020 – 6 proiecte. 

 

431,7 -  
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cercetare și inovare 

Orizont 2020 în 

perioada anilor 2018-

2020 

 

 

 

 

C.1.1.Deservirea şi 

reparaţia 

infrastructurii. Crearea 

condiţiilor optime  de 

activitate  pentru 

colaboratorii 

instituţiilor din sfera 

ştiinţei şi inovării a 

AŞM (acoperişuri, 

reţelele  inginereşti, 

sere, laboratoare etc.). 

 

Au fost reparate rețelele electrice din Orăşelul Academic 

(NLC4000393, NLC4000394 : 43500 MDL)  și  de la 

depozitul din curtea Blocului administrativ al AŞM din 

bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.1 ( 25630,81 MDL); 

A fost realizată reparația unor încăperi auxiliare și 

reparația cosmetică a fațadei, inclusiv instalarea 

jgheaburilor și burlanelor la intrările în  Blocul 

administrativ al AŞM din bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 

nr.1 (69208,18 MDL); 

A fost reparată fațada depozitului și pereul cu 

hidroizolare din curtea imobilului AȘM, bd. Ștefan cel 

Mare și Sfânt, Nr. 1 (179352,04 MDL); 

Au fost efectuate reparații ale birourilor din Blocul 

administrativ, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.1, 

(143940,00 MDL). 

342,2 414,1 Măsura raportată de 

AŞM 

Total sector, dintre 

care 

 

460604,2 428092,1 Suma reflectă 

cheltuielile raportate ca 

realizate de MECC, 

MSMPS, MADRM și 

ANCD. 

 

1.Linia de bază 

estimată de MF 
 

459 580,3 427842,1  

2.Măsuri de politici 

acceptate suplimentar 
 

250,0 250,0  

3.Măsuri de politici 

noi 
 

773,9 - 431,7  
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Notă:  

Procesul de realizare a raportului privind implementarea Strategiei de cheltuieli în anul 2018, Sectorul Cercetare şi Inovare şi calitatea acestuia 

a fost  determinat de influenţa următorilor factori: 

1. La compartimentul A măsurile/acțiunile de politică incluse urmau a fi incluse cele prezentate la etapa audierilor publice. Respectiv, 

măsurile/acțiunile  nu au fost descifrate în corespundere cu audieril publice deoarece MECC nu a participat la etapa audierilor publice. MECC 

a preluat administrarea domeniului Cercetării și Inovării o dată cu intrarea vigoare a  Hotărârii Guvernului nr.691/2017 cu privire la organizarea 

şi funcționarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Adăugăm aici şi lipsa SSC în domeniile cercetării şi inovării pentru anii 2018-

2020. 

2. În anul 2018 în conformitate cu prevederile Hotărârii  Guvernului nr.50/2018  cu privire la activitatea unor organizații de drept public din 

domeniile cercetării și inovării, în anul 2018 în subordinea MECC au fost trecute  19 organizații de drept public din domeniile cercetării și 

inovării de la Academia de Științe a Moldovei. 

3. În anul 2018 au fost create noii structuri abilitate de administrarea domeniilor cercetării  și inovării: 

a.) Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare - prin hotărârea Guvernului 196/2018, care a absorbit următoarele instituții: Instituția publică 

„Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare”, Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic a Academiei de Științe a Moldovei și Centrul Proiecte 

Internaționale din subordinea Academiei de Științe a Moldovei. 

b) Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare - prin  Hotărârea Guvernului nr.201/2018 care a absorbit următoarele instituții: 

Inspectoratul Școlar Național, autoritate administrativă din subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și Consiliul Național pentru 

Acreditare și Atestare, autoritate administrativă autonomă față de Guvern. 

 


