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Anexa 15.  
 
 

Strategia 

de cheltuieli în  cadrul programului  Ştiinţa  şi inovare  pe anii  2012-2014 
 

Conform prevederilor articolului 125 (3) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare, finanţarea sferei ştiinţei şi 

inovării de la bugetul de stat se realizează prin intermediul Academiei de Ştiinţe. Programele şi   proiectele de 

cercetări ştiinţifice se realizează sub aspectul ştiinţe fundamentale şi  ştiinţe aplicate 

 

În domeniul dat activează 53 instituţii cu 4543 angajaţi, din care 2744 colaboratori ştiinţifici şi  Consiliul 

Naţional pentru  Acreditare şi Atestare cu  29 angajaţi. AŞM are în subordine 20 instituţii  în care activează  

2404  angajaţi, din care 1409  colaboratori ştiinţifici. 

 

Pe parcursul anului 2010 comunitatea ştiinţifică a publicat 127 de monografii, 75 de manuale şi ghiduri pentru 

elevi şi studenţi, 1480 de articole ştiinţifice în reviste naţionale de categoria A, B şi C şi 421 de articole 

ştiinţifice în reviste internaţionale, inclusiv 47 de articole în reviste cu factor de impact mai mare de 3 şi 193 

de articole în reviste cu factor de impact mai mare de 1, precum şi 350 de articole în alte reviste editate în 

străinătate şi 474 de articole în culegeri. Au fost obţinute 203 titluri de protecţie (brevete de invenţie, modele 

de utilitate, brevete pentru soiuri de plante, certificate de înregistrare a mărcilor ş.a.). Elaborările savanţilor au 

fost prezentate la diverse saloane, expoziţii, tîrguri naţionale şi internaţionale, la care au fost menţionate cu 80 

de medalii de aur, 53 de medalii de argint şi 22 de medalii de bronz. Instituţiile din sfera ştiinţei şi inovării au 

organizat 189 de manifestări ştiinţifice, inclusiv 146 naţionale şi 43 internaţionale. 

 

În scopul promovării politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării, comunitatea ştiinţifică a efectuat cercetări 

conform celor 6 direcţii strategice în cadrul a 535 de proiecte, inclusiv 122 de proiecte fundamentale, 192 - 

aplicative, 66 de proiecte în cadrul a 10 programe de stat, 42 de proiecte pentru tinerii cercetători, 36 de 

proiecte de transfer tehnologic şi 84 de  proiecte internaţionale. 

 

În anul 2010 au fost înregistraţi 17 rezidenţi noi ai structurilor  inovaţionale, inclusiv 4 - Parcul ştiinţifico-

tehnologic „Academica”, 10 - Parcul ştiinţifico-tehnologic „Inagro” şi 3 rezidenţi ai Incubatorului de inovare 

„Inovatorul”. În prezent în cadrul infrastructurii inovaţionale activează 48 de companii-rezidente, care 

dezvoltă proiecte de inovare şi transfer tehnologic în domeniul energeticii, nanotehnologiilor, prelucrării 

deşeurilor menajere, industriale şi agricole, tehnologiilor de purificare a apei potabile, tehnologiilor în 

domeniul agriculturii ecologice şi intensive, plantelor medicinale ş.a. Volumul producţiei realizate de către 

rezidenţi în anul de referinţă a depăşit 22 mil.lei. Actualmente, în vederea extinderii şi eficientizării activităţii 

de transfer tehnologic, au fost create Parcul Ştiinţifico-tehnologic „Micronanoteh”,Incubatorul 

„Politehnica”precum şi Incubatorul „Agrarium”. 
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Pregătirea cadrelor ştiinţifice prin doctorat şi postdoctorat la nivel de republică se desfăşoară în cadrul a 45 de 

instituţii cu activitate de doctorat la 204 specialităţi, numărul doctoranzilor fiind de 1860 de persoane, iar a 

postdoctoranzilor -  50 de persoane,  inclusiv 281 - în cadrul instituţiilor AŞM. Actualmente, Centrul de 

Instruire Universitară, Postuniversitară al AŞM se află în proces de lichidare. În scopul optimizării 

infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării, atribuţiile statutare ale Centrului de Instruire Universitară, 

Postuniversitară şi Perfecţionare vor fi preluate de către Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică. 

  

Finanţarea instituţiilor se realizează  pentru programe instituţionale, de inovare şi transfer tehnologic,  

programe de stat şi proiectelor din cadrul acestora, proiecte independente şi proiecte internaţionale selectate în 

bază de concurs.  

 

În anul 2010 volumul de finanţare a sferei ştiinţei şi inovării a constituit 357,1  mil. lei, ceea ce reprezintă 

0,5% din PIB. Cel mai mare volum de alocaţii bugetare – 208,2 mil. lei (66,2 %) a fost repartizat pentru 

realizarea proiectelor instituţionale,  din care pentru cercetări ştiinţifice aplicative au fost alocate 133,0 mil. lei 

şi pentru cercetări ştiinţifice fundamentale – 75,2 mil. lei. Pentru realizarea programelor de stat s-au 

direcţionat 10,7 mil. lei,  pentru proiecte de transfer tehnologic – 13,9 mil. lei, proiecte internaţionale – 7,8 

mil. lei şi proiecte individuale, selectate pe bază de concurs – 5,2 mil. lei. Actualmente ponderea cheltuielilor 

pentru cercetări ştiinţifice instituţionale efectuate de către instituţiile de învăţământ superior constituie 13,2%. 

Pentru anul 2011 pentru sector sint planificate 328,1 mil.lei, sa-u 0,4% din PIB. În perioada 2012-2014 

alocaţiile destinate sectorului sunt în creştere de la 359,7 la 442,6 mil.lei, ponderea în PIB fiind constantă.  

 

În scopul eficientizării  managementului în sfera ştiinţei şi inovării se planifică realizarea unui exerciţiu 

naţional de planificare strategică în domeniul cercetării şi dezvoltării în baza metodologiei Foresight, avînd ca 

finalitate elaborarea proiectului Strategiei de cercetare şi inovare în Republica Moldova. 

 

Strategia de cheltuieli în  cadrul programului „Ştiinţa  şi inovare” pe anii  2012-2014, include 9 subprograme:  

 Subprogramul I. Biomedicina, farmaceutică, menţinerea şi fortificarea sănătăţii 
 Subprogramul II. Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea  alimentară 
 Subprogramul III. Valorificare a resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă 

a economiei ţării 
 Subprogramul IV. Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi 
 Subprogramul V. Eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv prion 

folosirea resurselor renovabile 
 Subprogramul VI. Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al 

Moldovei în contextul integrării europene 
 Subprogramul VII. Pregătire a cadrelor ştiinţifice 
 Subprogramul VIII. Elaborare a politicii şi management în sfera ştiinţei şi inovării 
 Subprogramul IX. Servicii de suport pentru sfera ştiinţei şi inovării
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Costurile acţiunilor pe ani (mii 

lei) 

 
 

Probleme cheie/politici 

 
 

Acţiuni  prioritare de politică 
2012  2013 2014 

 
 

Indicatorii de monitorizare 

Subprogramul I. Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii 
Scopul subprogramului: Suportul ştiinţific în asigurarea securităţii sănătăţii. Identificarea bazelor ştiinţifice ale sănătăţii. Constatarea etio-patogeniei a celor mai frecvente patologii 
şi elaborarea preparatelor farmaceutice autohtone. Elaborarea şi perfecţionarea metodelor şi tehnologiilor de diagnostic şi tratament întru fortificarea sănătăţii. Acest program  include 
activităţile ce ţin de: crearea bazelor ştiinţifice şi practice a menţinerii dirijate a sănătăţii; elaborarea şi perfecţionarea tehnologiilor de diagnosticare şi tratament a celor mai frecvente 
maladii; obţinerea noilor preparate farmaceutice.  
A. Problemele cheie: 
 Evaluarea morbidităţii şi incidenţei 

maladiilor, elaborarea şi 
perfecţionarea metodelor de 
diagnostic, tratament şi fortificare a 
sănătăţii. 

B. Obiectivele de politici pe termen 
mediu: 
 Relevarea mecanismelor constituirii 

şi menţinerii sănătăţii şi dezvoltării 
celor mai răspândite patologii.  

 Crearea noilor metode de fortificare a 
sănătăţii, de diagnostic, tratament şi 
reabilitare. 

 
A. Acţiuni curente: 

 Analiza şi revizuirea de pe poziţia 
sanocreatologiei a opiniilor existente 
privind fenomenul sănătăţii psihice şi 
elaborarea unui concept nou al sănătăţii 
psihice. 

 Elucidarea mecanismelor etio -
patogenetice a unor maladii frecvent 
răspândite oncologice, cardio-vasculare, 
psihoneurologice, endocrine, infecţioase 
şi a factorilor de risc. 

 Elaborarea şi perfecţionarea metodelor şi 
tehnologiilor de diagnostic şi tratament a 
maladiilor cardiovasculare, neurologice, 
oncologice, endocrine,etc. 

 Sintetizarea şi testarea noilor preparate 
farmaceutice. 

 Încurajarea implementării proiectelor de 
transfer tehnologic prin cofinanţarea cu 
cel puţin 50% a proiectelor selectate în 
bază de concurs. 
 
B. Acţiuni care vizează utilizarea mai 
eficace şi eficientă a resurselor:  
 Elaborarea proiectelor de cercetare în 
bază de concurs şi expertiza rezultatelor 
obţinute în cadrul proiectelor ştiinţifice. 

 

 
40848.1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
43632.4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
48506.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Rezultatul   
  Concept elaborat-1  
 Monografii – 14  
 Brevete obţinute -21 
 Articole-420 
 
2. Produsul 
 Măsuri de prevenire primară a dezvoltării 

diverselor maladii edentificate-2. 
 
 Metode de diagnostic şi tratament elaborate şi 

perfecţionate -12 
 
 Tehnologii elaborate sau perfecţionate -15 

 
 Produse  medicamentoase în baza materiei 

prime locale elaborate şi implementate -2. 
 
 Numărul de proiecte de transfer tehnologic 

implementate - 6 
 Vol. cofinanţării atrase din surse private – 

800.000 lei 
 Volumul producţiei inovaţionale obţinute – 

3.000.000 lei 
 Numărul de întreprinderi inovaţionale create - 2 
 Numărul de locuri de muncă create - 2 
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Costurile acţiunilor pe ani (mii 

lei) 

 
 

Probleme cheie/politici 

 
 

Acţiuni  prioritare de politică 
2012  2013 2014 

 
 

Indicatorii de monitorizare 

C. Acţiuni noi de politici identificate 
pentru anii 2012-2014 

 
 Identificarea şi evaluarea  factorilor de 

risc la pacienţii cu accidente vasculare 
cerebrale şi elaborarea programului 
naţional de profilaxie primară şi 
secundară. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Programul naţional de profilaxie primară şi 

secundară elaborat 
3. Eficienţa   
 Implementarea metodelor, preparatelor 

farmacologice, echipamentului şi măsurilor va 
diminua complicaţiile postoperatorii, 
morbiditatea şi mortalitatea cu circa 6%, vor 
micşora povara bolilor şi cheltuielile familiilor 
şi societăţii.  Efectul economic ≈ 15%.  

Subprogramul II. Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară 
Scopul subprogramului: Suportul ştiinţific în asigurarea securităţii alimentare a ţării, crearea noilor soiuri şi hibrizi de plante cu o productivitate şi rezistenţă sporită în baza 
utilizării a noi gene structurale, marcheri moleculari, elemente reglatoare şi mobile pentru utilizarea în procesul de ameliorare, perfecţionarea tehnologiilor de cultivare a 
plantelor şi întreţinere a animalelor, de menţinere a fertilităţii solului, de procesare a materiei prime, în contextul realizării prevederilor Strategiei naţionale de dezvoltare 
durabilă a complexului agroindustrial al Republicii Moldova (2008-2015). Acest program include următoarele activităţi: crearea noilor soiuri şi hibrizi de plante cu o 
productivitate şi rezistenţă sporită; elaborarea noilor tehnologii de cultivare a plantelor, de întreţinere a animalelor, de menţinere a fertilităţii solului şi de procesare a materiei 
prime agricole, menţinerea şi completarea genofondurilor existente, dezvoltarea Colecţiei naţionale de germoplasmă vegetală. 

A. Problemele cheie: 
 Diminuarea productivităţii plantelor 

agricole, nu numai din cauza 
condiţiilor climaterice nefavorabile, 
ci şi din lipsa diversităţii soiurilor şi 
hibrizilor cu o productivitate şi 
rezistenţă înaltă la factorii biotici şi 
abiotici, scăderea fertilităţii şi 
eroziunii masive a solului etc. 

B. Obiectivele de politici pe termen 
mediu: 
 Suportul ştiinţific în asigurarea 

securităţii alimentare a ţării. 
 Sinteza noilor soiuri şi hibrizi de 

plante competitive, ameliorarea 
fondului genetic de animale 
domestice.  

 

 
A. Acţiuni curente: 
 Perfecţionarea tehnologiilor de combatere 

a eroziunii, de conservare şi sporire a 
fertilităţii solului, de cultivare a plantelor 
şi post-recoltare. 

 Menţinerea şi dezvoltarea Colecţiei 
naţionale de germolplasmă vegetală. 

 
 Crearea şi omologarea noilor soiuri şi 

hibrizi de plante cu un potenţial genetic 
de productivitate şi rezistenţă sporit. 

 Perfecţionarea tehnologiilor de creştere şi 
exploatare a animalelor şi păsărilor de 
prăsilă. 

 Elaborarea şi perfecţionarea metodelor şi 
procedeelor de protecţie integrată a 
plantelor. 

 
86353.8 

 
 

 
93844.9 

 
106445.0 

1. Rezultatul 
 Concept elaborat -1 
 Monografii-8 
 Brevete de invenţii obţinute-14 
 Articole -130  
 
2. Produsul   
 Procedee tehnologice de combatere a eroziunii 

şi sporire a fertilităţii solului-2. 
 
 Colecţia naţională de germolplasmă vegetală 

dezvoltată -1 
 

 Soiuri şi hibrizi competitivi a plantelor de 
cultură create şi implementate – 9 
 Linii noi de taurine-1, ovine-1, suine-2 şi iepuri 

de casă-2. 
. 
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Costurile acţiunilor pe ani (mii 

lei) 

 
 

Probleme cheie/politici 

 
 

Acţiuni  prioritare de politică 
2012  2013 2014 

 
 

Indicatorii de monitorizare 

 
 Perfecţionarea biotehnologiilor 

intensive de cultivare, de protecţie a 
plantelor, de sporire a fertilităţii 
solului şi de procesare a materiei 
prime. 

 
 Perfecţionarea şi implementarea 

tehnologiilor de păstrare, procesare şi 
conservare a producţiei agricole. 

 Elaborarea, construirea şi comercializarea 
mijloacelor de tehnică agricolă pentru 
eficientizarea tehnologiilor de producere 
şi procesare a materiei prime agricole. 

 Implementarea proiectelor de transfer 
tehnologic prin cofinanţarea cu cel puţin 
50% a proiectelor selectate în bază de 
concurs. 

 Dezvoltarea activităţii parcului ştiinţifico-
tehnologic „Inagro”.  

B. Acţiuni care vizează utilizarea mai 
eficace şi eficientă a resurselor: 
 Elaborarea proiectelor de cercetare în 

bază de concurs şi expertiza rezultatelor 
obţinute în cadrul proiectelor ştiinţifice. 

C. Acţiuni noi de politici identificate 
pentru anii 2012-2014 

 
 Elaborarea tehnologiilor de denocificare 

de  reziduri a materiei prime horticole 
procesate. 

 Desfăşurarea activităţii Incubatorului 
„Agrarium” 
. 

 

 
 Metode şi preparate noi de protecţie integrată a 

plantelor şi agricultură ecologică elaborate -4. 
 Metode de procesare a materiei prime agricole 

întru asigurarea obţinerii produselor finite 
competitive perfecţionate -2. 

 Dispozitive şi echipament tehnic agricol 
elaborate şi implementate -5 

 Tehnologii şi procedee tehnologice elaborate şi 
perfecţionate - 6 

 Numărul de proiecte de transfer tehnologic 
implementate.- 17 

 Volumul cofinanţării atrase din surse private – 
4.200.000 lei 
 Volumul producţiei inovaţionale obţinute – 

22.000.000 lei 
 Numărul de întreprinderi inovaţionale create - 

13 
 Numărul de locuri de muncă create - 186 
 Numărul de rezidenţi „Inagro”- 20 
 .Tehnologii elaborate -1 
 Numărul de rezidenţi „Agrarium”- 5 
3. Eficienţa    
 Sporirea productivităţii ≈ 15% 
 Sporirea rezistenţei ecologice  ≈ 10% 
 Majorarea perioadei de păstrare a producţiei 

pomiviticole  - 45 zile 
 Reducerea consumului specific de energie la 1 ha  

- 12% 
 Efectul economic ≈ 15% 
 

Subprogramul III. Valorificare a resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltare durabilă a economiei ţării 
Scopul subprogramului: Elaborarea mecanismelor economice, bazelor ştiinţifice a utilizării resurselor naturale, umane şi informaţionale, menţinerii echilibrului ecologic şi stopării 
degradării mediului ambiant, inclusiv a biodiversităţii întru dezvoltarea durabilă a ţării, asigurarea securităţii ei economico-financiare şi alimentare. Acest program include activităţile 
ce ţin de identificarea căilor de multiplicare şi diversificare a activităţilor economice, de dezvoltare a economiei în situaţii critice, inclusiv în cazul calamităţilor naturale, de 
utilizare raţională a resurselor naturale, de menţinere a echilibrului ecologic; elaborarea sistemului de monitorizare şi evaluare a activităţilor din sfera de cercetare şi inovare; 
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Costurile acţiunilor pe ani (mii 

lei) 

 
 

Probleme cheie/politici 

 
 

Acţiuni  prioritare de politică 
2012  2013 2014 

 
 

Indicatorii de monitorizare 

întocmirea hărţilor reprezentative şi a recomandărilor privind stoparea diminuării biodiversităţii şi degradării mediului ambiant; crearea şi perfecţionarea tehnologiilor 
informaţionale şi de valorificare a resurselor naturale. 
A. Problemele cheie: 
 Lipsa unei baze ştiinţifice 

argumentate privind valorificarea 
eficientă a resurselor umane, naturale 
şi informaţionale. 

B. Obiectivele de politici pe termen 
mediu: 
 Suportul ştiinţific în asigurarea 

securităţii ecologice a ţării. 
 Identificarea mecanismelor 

economice de dezvoltare durabilă a 
ţării şi de utilizare eficientă a 
resurselor informaţionale şi naturale, 
inclusiv zăcămintelor subterane, de 
conservare şi protecţie ecologică a 
acestora.  

 Elaborarea metodelor şi tehnologiilor 
de utilizare a microorganismelor ca 
obiecte biotehnologice, de conservare 
a lumii vegetale şi animale, de 
cartografiere a potenţialului ecologic 
al landşafturilor şi stării mediului, de 
evaluare a pericolului şi riscului 
seismic pentru teritoriul Republicii 
Moldova.  

 
A. Acţiuni curente  
 Studiul funcţionării biocenozelor în 

dependenţă de mediul ambiant şi căile de 
asigurare a securităţii ecologice. 

 Elaborarea biotehnologiilor de utilizare a 
microorganismelor întru obţinerea 
biopreparatelor. 

 Sinteza dirijată a substanţelor chimice cu 
destinaţie polifuncţională.  

 Studierea resurselor naturale, elaborarea 
modelelor şi metodelor de valorificare 
optimă, conservare şi protecţie ecologică 
a acestora. 

 Crearea bazei cartografice a 
productivităţii naturale a terenurilor şi a 
stării lor ecologice. 

 Perfecţionarea tehnologiilor de utilizare a 
microorganismelor în medicină şi 
agricultură. 

 Elaborarea metodelor şi măsurilor de       
conservare a lumii vegetale şi animale. 

 Elaborarea mecanismelor economice şi 
suportului matematic pentru dezvoltarea 
durabilă şi securitatea economică a ţării. 
  Elaborarea şi dezvoltarea sistemului 

informaţional în domeniul ştiinţei şi 
inovării. 

 Perfecţionarea  metodelor numerice  de 
prognozare a pericolului şi riscului 
seismic, dezvoltarea sistemului de 
supraveghere seismică cu echipament 
digital modern şi integrarea lui în sistemul 
european de monitorizare seismică. 

 
76485.7 

 
84020.9 

 
96843.4 

  1. Rezultatul 
 Concept  nou elaborat – 1; 
 Monografii-9 
 Manuale-4 
 Brevete obţinute-17 
 Articole- 210 
 Organizarea manifestărilor ştiinţifice – 14 
2. Produsul 
 Recomandări de valorificare raţională a 

resurselor naturale şi asigurarea securităţii 
ecologice-2. 
 Biotehnologii – 1 
 Biopreparate – 1 
 Compuşi chimici – 3 
 Metode de sinteză – 2 
 Specii noi descrise pentru fauna Republicii 

Moldova -2 
 Banca de date „Calitatea apei” -1 
 Hărţi digitale – 6 
 Banca de date „Dinamica climei regionale” – 1 
 Tehnologii perfecţionate -3 
 Completarea genofondului – 18 unităţi 
 Raportul Naţional „Starea mediului în 

Republica Moldova” – 1 
 Sistem informaţional geografic -1 
 Metodologii economice elaborate  – 2 
 Mecanisme economice elaborate – 3 
 Tarife de costuri în agricultură-1 
 Prognoze şi scenarii de prognoze 

macroeconomice elaborate-1 
 Baza actualizată de normative economice 

pentru sectorul agroalimentar -1 
 Sistem-suport de decizie elaborat-1 
 Serviciu informatic-1 
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Costurile acţiunilor pe ani (mii 

lei) 

 
 

Probleme cheie/politici 

 
 

Acţiuni  prioritare de politică 
2012  2013 2014 

 
 

Indicatorii de monitorizare 

 Elaborarea metodelor de identificare a 
resurselor geo-ecologice şi zăcămintelor 
minerale utile. 

 Implementarea proiectelor de transfer 
tehnologic prin cofinanţarea cu cel puţin 
50% a proiectelor selectate în bază de 
concurs . 

B. Acţiuni care vizează utilizarea mai 
eficace şi eficientă a resurselor:): 
 Elaborarea proiectelor de cercetare în 

bază de concurs şi expertiza rezultatelor 
obţinute în cadrul proiectelor. 
 

 Metoda de prognozare a riscului si pericolului 
seismic 

 Metoda de evaluare a riscului si pericolului 
seismic 

 Hărţi digitale – 2 
 Numărul de proiecte de transfer tehnologic 

implementate - 6 
 Volumul cofinanţării atrase din surse private- 

1.800.000 lei 
 Volumul producţiei inovaţionale obţinute – 

1.500.000 lei 
 Numărul de întreprinderi inovaţionale create - 4 
 Numărul de locuri de muncă create - 4 
3. Eficienţa 
 Resursele naturale se vor valorifica ecologic 

echilibrat. 
 

Subprogramul IV. Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi 
Scopul subprogramului: Explorarea fenomenelor fizice, obţinerea  materialelor noi multifuncţionale, elaborarea dispozitivelor electronice şi fotonice, elaborarea şi 
implementarea nanotehnologiilor, nanomaterialelor, produselor şi sistemelor inteligente. Elaborarea de produse inginereşti, materiale şi tehnologii în construcţia de maşini, 
electrotehnică, prelucrări electro-fizico-chimice ale suprafeţelor, proiectarea şi fabricarea echipamentelor tehnice pentru industria construcţiilor, medicină, agricultură şi ecologie. 
Acest program include următoarele activităţi: identificarea proceselor şi proprietăţilor ce condiţionează funcţionabilitatea materialelor la scară nanometrică; elaborarea 
principiilor şi procedeelor de reconfigurare a materialelor şi structurilor; proiectarea şi omologarea dispozitivelor şi echipamentelor tehnice şi inginereşti. 
 
A. Problemele cheie: 
 Elaborarea  şi implementarea 

tehnologiilor avansate, la baza cărora 
se află identificarea şi studierea 
fenomenelor fizice şi chimice la nivel 
mezo- şi nanodimensional, a materiei 
condensate. 

B. Obiective de politici pe termen 
mediu: 
 Identificarea de procese şi efecte 

fizice noi la nivel mezo - şi 
nanodimensional.  

 
A. Acţiuni curente: 
 Evidenţierea principiilor de reconfigurare 

a materialelor, structurilor şi fenomenelor 
fizice. 

 Elaborarea nanotehnologiilor în scopul 
creării materialelor nanocompozite şi 
nanostructurilor, cu proprietăţi electrice, 
magnetice şi termo-electice performante. 

 Elaborarea de noi metode tehnologice şi 
utilaje de prelucrare complexă şi durificare 
a organelor maşinilor.  

 Elaborarea materialelor, procedeelor noi 

 
39802.6 

 
43440.7 

 
49577.0 

 

 
1. Rezultat / produs 
 Concepte, teorii – 4 
 Articole ştiinţifice (reviste 

naţionale/internaţionale) - 35/110 
 Monografii - 1 
 Brevete de invenţii – 30 
 Reviste ştiinţifice internaţionale cu impact 

factor editate  - 1 
 Metode şi tehnologii noi – 4 
 Dispozitive şi echipamente elaborate – 6 
 Modele experimentale - 4 
 Materiale şi substanţe noi – 6 
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Costurile acţiunilor pe ani (mii 

lei) 

 
 

Probleme cheie/politici 

 
 

Acţiuni  prioritare de politică 
2012  2013 2014 

 
 

Indicatorii de monitorizare 

 Dezvoltarea şi utilizarea 
nanotehnologiilor;  

 Elaborarea de materiale şi procedee 
tehnologice noi pentru electronică, 
optoelectronică şi fotonică. 

 Dezvoltarea metodelor de sinteză a 
compuşilor coordonativi şi 
supramoleculari cu elemente 
structurale nanometrice.  

Elaborarea de produse inginereşti, 
tehnologii industriale şi echipamente 
tehnice competitive. 
 

şi dispozitivelor fotovoltaice pentru 
conversia energiei solare. 

 Dezvoltarea electro-tehnologiilor, 
ingineriei maşinilor şi elaborarea 
metodelor pentru procesare, prelucrarea 
materialelor şi a produselor alimentare 

 Elaborarea tehnologiilor şi materialelor  
de construcţie 

  Încurajarea implementării proiectelor de 
transfer tehnologic prin cofinanţarea cu 
cel puţin 50% a proiectelor selectate în 
bază de concurs. 
Desfăşurarea activităţii Parcului 
Ştiinţifico-tehnologic „Academica” (cu 
Incubatorul Inovaţional „Inovatorul 

 Desfăşurarea activităţii Incubatorului 
„Politehnica” . 

 Desfăşurarea activităţii Parcului 
Ştiinţifico-tehnologic „Micronanoteh”.  
B. Acţiuni care duc la utilizarea mai 
eficace şi eficientă a resurselor: 
 Elaborarea proiectelor de cercetare în bază 

de concurs şi expertizarea rezultatelor 
obţinute în cadrul proiectelor ştiinţifice.  
Economisirea resurselor administrative 
prin comasarea Incubatorul Inovaţional 
„Inovatorul” cu Parcului Ştiinţifico-
tehnologic „Academica” . 
 

 Numărul de proiecte de transfer tehnologic 
implementate.- 1 
 Volumul cofinanţării atrase din surse private –

500.000 lei 
 Volumul producţiei inovaţionale obţinute – 

200.000 lei 
 Numărul de întreprinderi inovaţionale create - 1 
 Numărul de locuri de muncă create - 4 
 Numărul de rezidenţi „Academica” – 20 
 Numărul de rezidenţi „Politehnica” – 5 
 Numărul de rezidenţi „Micronanoteh” – 8 
 

Subprogramul V. Eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile 
Scopul subprogramului: Elaborarea şi perfecţionarea tehnologiilor şi soluţiilor tehnice pentru eficientizarea utilizării şi conservării energiei şi de valorificare a surselor 
regenerabile de energie. Acest program include elaborarea şi perfecţionarea tehnologiilor şi soluţiilor tehnice pentru eficientizarea conservării, utilizării şi obţinerii energiei din 
surse regenerabile. 
A. Problemele cheie: 
 Eficientizarea utilizării energiei, 

reducerea pierderilor şi identificarea 

 
A. Acţiuni curente: 
 Elaborarea şi implementarea de noi soluţii 

 
4269.1 

 
4722.0 

 
5504.0 

1. Rezultatul    
 Articole recenzate în reviste 

naţionale/internaţionale – 24/8. 
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Costurile acţiunilor pe ani (mii 

lei) 

 
 

Probleme cheie/politici 

 
 

Acţiuni  prioritare de politică 
2012  2013 2014 

 
 

Indicatorii de monitorizare 

surselor regenerabile de energie, ceea 
ce determină obiectivele de cercetare 
în acest domeniu. 

B. Obiectivele de politici pe termen 
mediu: 
 
 Identificarea pierderilor şi factorilor 

care generează aceste pierderi. 
 Elaborarea tehnologiilor noi, 

sistemelor şi dispozitivelor 
performante privind producerea, 
transportul, consumul şi asigurarea 
cu energie, inclusiv prin folosirea 
resurselor renovabile. 

 Elaborarea suportului ştiinţific a 
politicilor, orientate la  economisirea 
energiei şi utilizarea  surselor 
energetice alternative. 

privind creşterea eficienţei energetice în 
producerea, transportul, distribuirea 
energiei electrice şi termice. 

 Dezvoltarea interconexiunilor sistemului 
electroenergetic autohton cu sistemele 
energetice regionale şi europene. 

 Elaborarea suportului ştiinţific întru 
implementarea prevederilor Strategiei 
Energetice a Republicii Moldova. 

 Executarea modelelor experimentale de 
minireductoare precesionale. 

 Elaborarea de noi principii, tehnologii şi 
sisteme de conversie a energiei 
regenerabile hidro; eoliană; solară; 
biomasă). 

 Elaborarea materialelor, dispozitivelor şi 
echipamentului pentru complexul 
energetic. 

 Elaborarea modelelor matematice ale 
sistemului energetic.  

 Elaborarea metodelor de calcul şi 
monitorizare a indicatorilor securităţii 
energetice. 

 Încurajarea implementării proiectelor de 
transfer tehnologic prin cofinanţarea cu 
cel puţin 50% a proiectelor selectate în 
bază de concurs.  

B. Acţiuni care duc la utilizarea mai 
eficace şi eficientă a resurselor: 
 Elaborarea proiectelor de cercetare în 

bază de concurs şi expertizarea 
rezultatelor obţinute în cadrul proiectelor 
ştiinţifice  

C. Acţiuni nou identificate: 
 Elaborarea măsurilor de stimulare a 

economisirii energiei, de producere şi 

 Brevete – 5  
 Monografii – 1 
2. Produsul 
 
 Tehnologii noi - 1  
 Metode noi – 2 
 Schema de dezvoltare a interconexiunilor 

elaborată – 1 
 Acte normative - 1. 
 Model experimental -1 
 Mostre maşini – 1 
 Dispozitive – 1 
 Construcţii LEA 220-330 kW  
 Modele matematice – 1  
 Sistemul indicatorilor securităţii energetice 

elaborat -1 
 Numărul de proiecte de transfer tehnologic 

implementate - 1 
 Volumul cofinanţării atrase din surse private –

200.000 lei 
 Volumul producţiei inovaţionale obţinute – 

300.000 lei 
 Numărul de întreprinderi inovaţionale create-  1 
 Numărul de locuri de muncă create - 2 
 Proiectul hotărârii a Guvernului cu privire la 

măsurile de stimulare a economisirii energiei, 
de producere  şi utilizare a energiei alternative 
aprobat – 1 
 

3. Eficienţa   
 Diminuarea pierderilor de energie în sistemul 

energetic – 5000 MWh. 
 Eficientizarea consumului de energie în 

blocurile administrative cu 1,7% 
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Costurile acţiunilor pe ani (mii 

lei) 

 
 

Probleme cheie/politici 

 
 

Acţiuni  prioritare de politică 
2012  2013 2014 

 
 

Indicatorii de monitorizare 

utilizare a energiei alternative (PA-PG, 
Hotărârea Guvernului nr. 179 din 
23.03.2011) 

Subprogramul VI. Edificarea statului de drept şi punere în valoare a  patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene 
Scopul subprogramului: Elaborarea bazelor ştiinţifice şi practice privind consolidarea statului de drept, valorificarea patrimoniului istorico-cultural, spiritual şi a istoriei 
naţionale, modernizarea sistemului educaţional.  
Acest program include activităţile ce ţin de identificarea căilor şi a modalităţilor de consolidare a statului de drept, sistemului politic, societăţii civile şi de asigurare a coeziunii 
sociale; reevaluarea şi reconsiderarea culturii materiale, spirituale şi a istoriei naţionale în contextul regional şi european. Investigaţiile se vor efectua în cadrul a 69 proiecte 
instituţionale. 
A. Problemele cheie: 
 Globalizarea, integrarea europeană şi 

regională, schimbările rapide din 
societate din ultimele decenii au 
generat o serie de probleme şi 
fenomene noi – consolidarea statelor 
naţionale bazate pe principiul 
supremaţiei legii, identificarea 
valorilor istorico-culturale, migraţia 
forţei de muncă etc., probleme care 
necesită o studiere profundă în baza 
suportului ştiinţific. 

 După editarea „Enciclopediei 
Sovietice Socialiste Moldoveneşti” 
(anii 1970-1981) au avut loc 
schimbări radicale în viaţa socială, 
economică, culturală, în dezvoltarea 
ştiinţei etc. ce a determinat 
necesitatea de a pregăti şi edita o 
nouă enciclopedie în scopul formării 
societăţii bazate pe valorile 
democraţiei şi în scopul facilitării 
accesului publicului larg la informaţia 
din diverse domenii. 

B. Obiective de politici pe termen 
mediu: 
 Identificarea şi valorificarea 

A. Acţiuni curente 
 Implementarea strategiei naţionale de 

salvgardare şi punere în valoare a 
patrimoniului cultural imaterial. 

 Implementarea Programului naţional de 
salvgardare a patrimoniului cultural 
(material şi imaterial). 

 Stabilirea cadrului conceptual şi 
metodologic al registrului naţional de 
patrimoniu cultural intangibil. 

 Elaborarea prognozei demografice 
generale în Republica Moldova. 

 Aprofundarea laturii teoretice şi aplicative 
a sistemului lingvistic, literar şi folcloric 
privind procesul de creaţie literară, 
dinamica, funcţionarea şi cultivarea limbii 
române, precum şi perfecţionarea 
procesului de însuşire a ei pe teritoriul 
ţării. 

 Elaborarea proiectelor de ajustare a 
legislaţiei naţionale la standardele 
legislaţiei internaţionale. 

 Conservarea şi valorificarea ştiinţifică a 
patrimoniului cultural şi istoric al ţării. 

 Cartografierea şi sistematizarea colecţiilor 
muzeelor. 

  

36468.7 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40242.4 46906.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Rezultatul / Produsul 
 Strategia naţională de salvgardare şi punere în 

valoare a patrimoniului cultural imaterial 
implementată   
 Programul naţional de salvgardare a 

patrimoniului cultural (material şi imaterial)  
implementat   
 Conceptul Registrului naţional al patrimoniului 

cultural intangibil elaborat 
 
 Prognoza demografică generală în Republica 

Moldova  
 
 
 
 Teorii elaborate - 1 

 
 
 
 
 
 Proiecte de legi elaborate -3 

 
 

 Organizarea expoziţiilor de carte şi muzeale– 8. 
 Exponate muzeale colectate, descrisee, 

catalogate – 150 
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Costurile acţiunilor pe ani (mii 

lei) 

 
 

Probleme cheie/politici 

 
 

Acţiuni  prioritare de politică 
2012  2013 2014 

 
 

Indicatorii de monitorizare 

patrimoniului istorico-cultural, a 
moştenirii cultural-istorice, 
etnoculturale, literare, folclorice şi 
spirituale. 

 Asigurarea ştiinţifică a proceselor de 
consolidare a statului de drept; 
modernizarea  sistemului educaţional 
în conformitate cu prevederile 
Procesului de la Bologna. 

 Valorificarea şi promovarea valorilor 
ştiinţifico-culturale, universale şi 
naţionale prin elaborarea şi editarea 
lucrărilor enciclopedice.  

 Elaborarea bazelor ştiinţifice şi practice 
privind consolidarea societăţii 
democratice şi sporirea calităţii educaţie 

 Editarea volumului 1 al Enciclopediei 
Moldovei. 

 Pregătirea manuscrisului volumului 2 al 
Enciclopediei Moldovei.   

                                                   
 B. Acţiuni care duc la utilizarea mai  
eficientă a resurselor 
 Elaborarea proiectelor de cercetare în 

bază de concurs şi expertiza rezultatelor 
obţinute în cadrul proiectelor.  

C. Acţiuni nou identificate pentru anii 
2012-2014: 
 Constituirea în cadrul Academiei de 

Ştiinţe a Moldovei a Centrului 
Demografic cu funcţii în domeniul 
cercetării şi fundamentării ştiinţifice a 
politicilor demografice, determinării 
mecanismelor de monitorizare a 
implementării acestora şi de evaluare a 
impactului (PA-PG, Hotărârea 
Guvernului nr. 179 din 23.03.2011). 

 Elaborarea prognozei demografice, a 
numărului şi structurii populaţiei rurale în 
Republica Moldova până în anul 2025. 

 Elaborarea conceptului cu privire la          
modernizarea cercetării în domeniul 
ştiinţei istorice. 

 Elaborarea bazei de date ştiinţifice pentru 
limba, literatura şi folclorul românesc din 
Republica Moldova. 

 Pregătirea pentru editare a unui volum din 
colecţia ”Enciclopedica”  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Colecţii muzeale cartografiate, sistematizate - 1 
 
 Concepţia elaborată 
 Volumul 1 Enciclopedia Moldovei  
 Elaborarea glosarului enciclopedic  – 25 000 

cuvinte 
 Elaborarea articolelor enciclopedice – 8 000 
 Hărţi în ediţiile enciclopedice - 40 

 
 Articole în reviste recenzate naţionale – 540. 
 Articole în reviste recenzate internaţionale – 

132. 
 Teze la conferinţe ştiinţifice internaţionale – 

154. 
 Organizarea manifestărilor ştiinţifice 

internaţionale – 10. 
 Organizarea manifestărilor ştiinţifice naţionale -

16. 
 Elaborarea conceptului Centrului de 

Demografie – 1 
 Prognoza demografică, numărul şi structura 

populaţiei rurale în Republica Moldova până în 
anul 2025 – 1 
 Concepţia cu privire la modernizarea cercetării 

în domeniul ştiinţei istorice elaborată 
 Baza de date ştiinţifice – 1 
 Volum din colecţia ”Enciclopedica” 

 Volum din colecţia ”Istoria ştiinţei 
 Program naţional de dezvoltare a educaţiei 

incluzive elaborat  
 Standardele educaţionale elaborate 
 Curricula pentru meseriile din învăţământul 

secundar profesional elaborate - 40 
 Recomandări elaborate -1 
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Costurile acţiunilor pe ani (mii 

lei) 

 
 

Probleme cheie/politici 

 
 

Acţiuni  prioritare de politică 
2012  2013 2014 

 
 

Indicatorii de monitorizare 

 
 Pregătirea pentru editare a  
 unui volum din colecţia ”Istoria ştiinţei”. 
 Elaborarea Programului naţional de 

dezvoltare a educaţiei incluzive 
 Elaborarea Standardelor educaţionale şi a 

curricula pentru învăţământul secundar 
profesional 

 Elaborarea recomandărilor privind 
stabilirea efectivului populaţiei, 
stimularea natalităţii, cre terea ratei 
totale a fertilităţii, reducerea fluxului 
migraţional din Republica Moldova. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subprogramul VII. Pregătire a cadrelor ştiinţifice 
Scopul subprogramului: Asigurarea sferei ştiinţei şi inovării cu cadre ştiinţifice de înaltă calificare. Acest program include activităţile ce ţin de  organizarea pregătirii 
metodologice şi la specialitate a doctoranzilor şi postdoctoranzilor şi efectuării cercetărilor ştiinţifice pe domenii. 
A. Problemele cheie: 
 Dezvoltarea durabilă a ţării şi 

edificarea societăţii bazate pe 
cunoaştere înaintează sistemului 
educaţional actual de toate nivelurile 
cerinţe speciale privind pregătirea şi 
formarea continuă a specialiştilor de 
înaltă calificare în baza rezultatelor 
ştiinţifice de ultima oră. În acest 
context se impune o abordare nouă a 
problemei pregătirii cadrelor prin 
integrarea educaţiei, cercetării şi 
inovării. 

B. Obiectivele de politici pe termen 
mediu: 
 Pregătirea doctorilor şi doctorilor 

habilitaţi prin doctorat şi 
postdoctorat pentru implementarea 
politicii de stat în domeniul 
pregătirii cadrelor ştiinţifice.  

A. Acţiuni curente (linia de bază) : 
 Pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă 

calificare de doctor şi doctor habilitat. 
 Organizarea perfecţionării metodologice a 

colaboratorilor ştiinţifici. 
 Organizarea stagierii doctoranzilor şi 

postdoctoranzilor. 
 Acoperirea cheltuielilor aferente 

majorărilor de tarife 
B. Acţiuni care vizează utilizarea mai 
eficace şi eficientă a resurselor: 
 Utilizarea mai eficientă a surselor 

financiare la posdoctorat prin micşorsrea  
planului de înmatriculare în anii  de studii 
2011-2012  cu 10 persoane faţă de anii de 
studii 2010-2011.(bursa medie 4500)  
Economie de mijloace financiare 540,0 
mii lei 

 
 

21254.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22261.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24021.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Rezultatul    
 Gradul de creştere a numărului mediu de 

doctoranzi faţă de anul precedent din contul 
cheltuielilor de bază, inclusiv: - 97.1%, la zi – 
99.8 %, cu frecvenţa redusă – 95.7 %, numărul 
mediu de postdoctoranzi  - 89.0 % 

 Gradul de creştere a numărului de susţinere a 
tezei din numărul total de doctoranzi – 4.9 % 

2. Produsul   
 Numărul mediu de doctoranzi şi postdoctoranzi 

din contul cheltuielilor de bază – 1013 
persoane, inclusiv: -  la zi – 448.0 persoane cu 
frecvenţa redusă – 517,0 persoane, numărul  de 
postdoctoranzi  - 48 persoane 

 Numărul mediu de doctoranzi  în bază de 
contract – 660 

 Din total absolvenţi cu susţinerea tezei – 50 
persoane 

  Acorduri încheiate 
 Acorduri încheiate 
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Costurile acţiunilor pe ani (mii 

lei) 

 
 

Probleme cheie/politici 

 
 

Acţiuni  prioritare de politică 
2012  2013 2014 

 
 

Indicatorii de monitorizare 

 Instruirea în anul 2012 la doctorat şi 
postdoctorat a 1673 persoane, 
inclusiv 1013 persoane din contul 
cheltuielilor de bază.   

 Asigurarea cu burse, inclusiv a 
Burselor de excelenţă a Guvernului 
Republicii Moldova şi Burselor 
nominale.  

 Schimb de experienţe (deplasări şi 
conferinţe).  

 Orientarea doctoranzilor şi 
postdoctoranzilor spre o colaborare 
eficientă cu omologii lor din diferite 
instituţii de cercetare de peste 
hotare. 

C. Acţiuni noi de politică identificate 
pentru anii 2012-2014 

 Pregătirea cadrelor ştiinţifice prin 
cotutelă, în baza unor Acorduri cu 
instituţii din domeniu din ţară şi de peste 
hotare. 
 Colaborarea  şi conlucrarea 

doctoranzilor/postdoctoranzilor cu 
conducători/consultanţi ştiinţifici, 
reprezentanţi ai instituţiilor cu activitate 
de doctorat de peste hotare, în baza 
acordurilor încheiate. 
 Participarea specialiştilor de peste hotare 

în calitate de referenţi oficiali/membri ai 
comisiilor de susţinere a tezelor (în 
special pentru domeniile unde sunt puţini 
specialişti, ori specialitatea este nouă).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Numărul de referenţi oficiali/membri ai 
Comisiilor de susţinere a tezelor de doctor/dr. 
habilitat invitaţi de peste hotare, va fi acceptat 
în limita alocaţiilor bugetare sau cu acoperirea 
cheltuielilor din contul mijloacelor speciale ale 
instituţiilor.  

Subprogramul VIII. Elaborare a politicii şi management în sfera ştiinţei şi inovării 
Scopul subprogramului constă în elaborarea şi promovarea politicii de stat privind dezvoltarea ştiinţei şi inovării, gestionarea sferei ştiinţei şi inovării; evaluarea şi acreditarea 
activităţii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, atestarea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare. Acest program include următoarele activităţi: asigurarea managementului 
sferei ştiinţei şi inovării; organizarea estimării activităţii ştiinţifice şi inovaţionale. Acest program include activităţile Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 
Tehnologică, Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare. 

A. Problemele cheie: 
 Capacităţi slabe ale aparatelor 

administrative privind analiza, 
monitorizarea şi evaluarea politicilor. 
 Finanţarea insuficientă  sferei ştiinţei 

şi inovării. Dat fiind faptul, că 
finanţarea cheltuielilor pentru sfera 
ştiinţei şi inovării  din anul 2009 s-a 
micşorat cu cca 250 mil. lei, iar 
preţurile pentru serviciile comunale a 
crescut brusc, instituţiile din sfera 
ştiinţei şi inovării sunt în situaţie 
critică. Actualmente ponderea 

A. Acţiuni curente: 
 Asigurarea unui management modern în 

sfera ştiinţei şi inovării bazat în special pe 
legături orizontale şi estimării activităţii 
ştiinţifice şi inovaţionale. 
 Monitorizarea continuă a eficienţei 

gnoseologice,  epistemologice şi 
economice ale proceselor de cercetare – 
dezvoltare – inovare în Republica 
Moldova 
 Consolidarea capacităţilor structurilor 

manageriale ale organizaţiilor din sfera 
ştiinţei şi inovării privind analiza, 

17518.5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20684.1 23551.2 1. Rezultatul/Produsul -   
 Organizarea elaborării programelor de stat  în 

rezultatul desfăşurării concursului. 
 Organizarea concursurilor  programelor şi 

proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării – 100 
 Monitorizarea realizării proiectelor în sfera 

ştiinţei şi inovării – 343 proiecte 
 Oferirea consultaţiilor autorităţilor publice 

centrale, expertizarea şi avizarea proiectelor de 
legi şi altor acte normative – 200 
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Costurile acţiunilor pe ani (mii 

lei) 

 
 

Probleme cheie/politici 

 
 

Acţiuni  prioritare de politică 
2012  2013 2014 

 
 

Indicatorii de monitorizare 

cheltuielilor pentru cercetări 
ştiinţifice instituţionale efectuate de 
către instituţiile de învăţământ 
superior constituie 13,2%.  

B. Obiectivele de politici pe termen 
mediu: 

 Analiza, monitorizarea şi evaluarea 
politicii de stat în sfera ştiinţei şi 
inovării şi de pregătire a cadrelor 
ştiinţifice. 
 Eficientizarea activităţilor 

manageriale în sfera ştiinţei şi 
inovării. 
 Formularea elementelor centrale ale 

unei viziuni privind sistemul de 
cercetare-dezvoltare-inovare din 
Republica Moldova. 
 Sporirea calităţii procesului de 

cercetare şi inovare în cadrul 
instituţiilor de învăţământ superior. 
 Acreditarea organizaţiilor din sfera 

ştiinţei şi inovării şi atestarea 
cercetătorilor ştiinţifice în baza 
criteriilor/indicatorilor  de 
performanţă. 

monitorizarea şi evaluarea politicilor de 
cercetare-dezvoltare.  
 Asigurarea managementului  evaluării şi 

atestării cadrelor instituţiilor din sfera 
ştiinţei şi inovării. 
 

B. Acţiuni care duc la utilizarea mai 
eficace şi eficientă a resurselor: 
Organizarea auditului intern al eficacităţii 
utilizării mijloacelor financiare. 

C. Acţiuni nou identificate pentru 
anii 2012-2014: 

 
 Implementarea prevederilor Strategiei de 
dezvoltare a cercetării-dezvoltării-inovării 
în Republica Moldova pînă în anul 2020 
(PA-PG, Hotărârea Guvernului nr. 179 din 
23.03.2011) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Implementarea strategiei în sfera ştiinţei şi 

inovării – 1 
 
 
 
 
 

 
Subprogramul IX. Servicii de suport pentru sfera ştiinţei şi inovării 
Scopul subprogramului: Asigurarea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării cu servicii metodologice, informaţionale, tehnice, de expertiză şi de dezvoltare a bazei 
imobiliare. Acest program include următoarele activităţi: organizarea suportului metodologic şi informaţional al cercetărilor ştiinţifice, expertiza tematicii ştiinţifice şi a 
rezultatelor ei, a  activităţii bibliotecilor ştiinţifice şi a construcţiei obiectelor de investiţii capitale din sfera ştiinţei şi inovării. 
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Costurile acţiunilor pe ani (mii 

lei) 

 
 

Probleme cheie/politici 

 
 

Acţiuni  prioritare de politică 
2012  2013 2014 

 
 

Indicatorii de monitorizare 

 
A. Problemele cheie: 

 Finanţarea insuficientă a serviciilor 
de suport pentru sfera ştiinţei pentru 
asigurarea procesul de cercetare şi 
pregătire a cadrelor. 

B. Obiectivele de politici pe termen 
mediu: 
 Coordonarea metodologică a 

activităţii ştiinţifice a organizaţiilor 
din cadrul secţiilor de ştiinţă. 
  Organizarea expertizei programelor şi 

proiectelor din sfera ştiinţei şi 
inovării. 
 Asigurarea informaţională a 

organizaţiilor din sfera ştiinţei şi 
inovării şi  completarea fondului de 
carte şi periodice  pe suport tradiţional 
şi electronic. 
 Asigurarea procesului deservirii 

tehnice a instalaţiilor inginereşti; 
organizarea valorificării investiţiilor 
capitale. 
 Asocierea Republicii Moldova la 

Programul Cadru 7 al Uniunii 
Europene, începînd din 1 ianuarie 
2012.  

 

 
A. Acţiuni curente: 
 Servicii de suport pentru sfera ştiinţei şi 

inovării. 
 Organizarea concursurilor, expertizarea 

programelor, proiectelor şi granturilor de 
către Consiliul Consultativ de Expertiză. 
 Participarea RM cu drepturi depline la 

concursuri organizate în cadrul Programul 
Cadru 7 al Uniunii Europene. (PA – 
Priorităţi de reformă în domeniul 
integrării europene, adoptat în cadrul 
reuniunii Comisiei Guvernamentale 
pentru Integrare Europeană din 8 
octombrie 2010). În acest context se 
prevede achitarea cotei parte a Republicii 
Moldova pentru asociere. 
 Lucrări de construcţie-montaj a 

Universităţii A.Ş.M, inclusiv: 
- Tranşa I (bloc cămine)  

-  Tranşa II (Bloc de studii) 

 Lucrări de construcţie-montaj a Liceului 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei din str. 
Sprincenoaia, 1, mun. Chişinău 
 Reconstrucţia Centrului de Calcul şi a 

Blocului tehnic în Biblioteca academică, 
str. Academiei, 5, mun.  Chişinău 
(Biblioteca Ştiinţifică Centrală) 

B. Acţiuni care duc la utilizarea mai 
eficace şi eficientă a resurselor: 
 Procurarea fondului de carte se vor 

efectua în baza licitaţiilor publice. 
C. Acţiuni nou identificate pentru anii 
2012-2014: 
 

36674.6 
 
 
 
 

38415.6 
 
 
 
 

 

41222.4 
 
 
 
 
 
 

 
1. Rezultatul/Produsul   
 Expertizarea programelor de stat şi proiectelor 

din sfera ştiinţei şi inovării - 60 
 Analiza, evaluarea şi monitorizarea nivelului 

ştiinţific al organizaţiilor din sfera ştiinţei şi 
inovării din subordine şi coordonarea activităţii 
lor – 55 unităţi. 
 Completarea fondului de carte  - 15000 unităţi. 
 Efectuarea lucrărilor de construcţie-montaj. 
 Proiecte cîştigate, în cadrul Programul Cadru 7 

al Uniunii Europene, în rezultatul desfăşurării 
concursului. 
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Distribuirea alocării de resurse pe programe de cheltuieli în cadrul sectorului „Ştiinţa şi inovare” pe anii  2012-2014 
 

Total cheltuieli publice 
(mii lei) Prognoza (mii lei) 

Ponderea fiecărui program în 
suma totală a cheltuielilor din 

sector (%) Denumirea programului 
2010 

executat  
2011 

aprobat  2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Subprogramul I. Biomedicina, farmaceutică, menţinerea şi 
fortificarea sănătăţii  40,901.1 36,827.4 40,848.1 43,632.4 48,506.2 11.4% 11.2% 11.0% 

Subprogramul II. Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi 
securitatea  alimentară  83,964.1 69,023.5 86,353.8 93,844.9 106,445.0 24.0% 24.0% 24.1% 

Subprogramul III. Valorificare a resurselor umane, naturale şi 
informaţionale pentru dezvoltarea durabilă a economiei ţării  63,581.3 64,642.8 76,485.7 84,020.9 96,843.4 21.1% 21.5% 21.9% 

Subprogramul IV. Nanotehnologii, inginerie industrială, 
produse şi materiale noi  46,512.9 27,554.4 39,802.6 43,440.7 49,577.0 11.1% 11.1% 11.2% 

Subprogramul V. Eficientizarea complexului energetic şi 
asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor 
renovabile  

5,671.7 4,763.5 4,269.1 4,722.0 5,504.0 1.2% 1.2% 1.2% 

Subprogramul VI. Edificarea statului de drept şi punerea în 
valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul 
integrării europene 

35,762.2 30,276.5 36,468.7 40,242.4 46,906.1 10.3% 10.3% 10.6% 

Subprogramul VII. Pregătire a cadrelor ştiinţifice 19,214.8 18,682.3 21,254.2 22,261.2 24,021.4 5.9% 5.7% 5.4% 
Subprogramul VIII. Elaborare a politicii şi management în sfera 
ştiinţei şi inovării  11,612.6 15,345.8 17,518.5 20,684.1 23,551.2 4.9% 5.3% 5.3% 

Subprogramul IX. Servicii de suport pentru sfera ştiinţei şi 
inovării  49,809.8 35,142.8 36,674.6 38,415.6 41,222.4 10.1% 9.8% 9.3% 

Cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicate (alocaţii 
centralizate cu repartizare ulterioară pe proiecte si programe in 
bază de concurs) 

  25,897.5             

Total pe program  (sector)  357,030.5 328,156.5 359,675.3 391,264.2 442,576.7 100.0% 100.0% 100.0% 
     Finanţat de la:                 
Bugetul de stat total 357,030.5 328,156.5 359,675.3 391,264.2 442,576.7 100.0% 100.0% 100.0% 
inclusiv:                 
      •   cheltuieli de bază 314,052.8 284,906.0 315,865.1 347,454.1 398,767.3 87.8% 88.8% 90.1% 
      •   fonduri şi mijloace speciale 42,977.7 42,250.5 43,810.2 43,810.2 43,810.2 12.2% 11.2% 9.9% 
      •   proiecte investiţionale finanţate din surse externe                 
TOTAL pe ramură (sector) „Ştiinţă şi Inovare” 357,030.5 328,156.5 359,675.3 391,264.2 442,576.7 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Preşedintele grupului  de lucru responsabil de elaborarea strategiei sectoriale  - Ion Guceac, secretar ştiinţific general al Academiei de Ştiinţe 
 


