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INSTRUCȚIUNE 

privind raportarea anuală a implementării proiectelor 

din domeniile cercetării și inovării 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Instrucțiunea privind raportarea anuală a implementării proiectelor din domeniile cercetării și 

inovării stabilește procedura de organizare și desfășurare a procesului de raportare a 

implementării proiectelor din domeniile cercetării și inovării. 

2. Procesul de raportare a implementării proiectelor din domeniile cercetării și inovării se efectuează 

cu scopul monitorizării realizării proiectelor din domeniile cercetării și inovării și de audiere a 

rezultatelor obținute. 

3. Rapoartele anuale sunt supuse audierilor publice. 

4. Raportarea, inclusiv audierea publică a rezultatelor obținute urmare implementării proiectelor din 

domeniile cercetării și inovării, se efectuează conform următoarelor principii: 

1) Transparență și echitate; 

2) imparțialitate și obiectivitate; 

3) bună administrare și eficiență; 

4) integritate și profesionalism a participanților. 

 

II. PROCEDURA DE RAPORTARE A IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR DIN 

DOMENIILE CERCETĂRII ȘI INOVĂRII 

5. Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (în continuare – Agenție), în coordonare cu 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Academia de Științe a Moldovei (în continuare – 

Academia), elaborează și publică pe pagina web oficială (www.ancd.gov.md) procedura 

raportării și formularul-tip al rapoartelor anuale privind realizarea proiectelor din domeniile 

cercetării și inovării (în continuare – proiecte), aprobate de Agenție de comun acord cu autoritățile 

publice responsabile de elaborarea de politici, Academia și fondatorii beneficiarilor. 

6. Agenția organizează procesul de raportare, inclusiv asigură informarea publică, până în luna 

noiembrie anual. 

7. Conducătorul proiectului este responsabil de elaborarea raportului anual, care va include 

informații privind realizarea proiectului de către organizația câștigătoare și toți partenerii, în cazul 

parteneriatelor. 



 
 

8. Preliminar prezentării raportului anual Agenției, raportul se audiază public la Consiliul 

științific/Senatul organizației beneficiare, cu participarea obligatorie a doi experți din cadrul 

Secțiilor Academiei de Științe a Moldovei și a reprezentantului fondatorului (după caz), care nu 

sunt angajați la organizația în care se audiază rapoartele. 

9. În cazul proiectelor realizate în parteneriate/consorții, rapoartele se audiază la Consiliul 

științific/Senatul organizației beneficiare câștigătoare a proiectului cu participarea obligatorie a 

reprezentanților din echipa parteneră. 

10. Ședințele de audieri publice la Consiliul Științific/Senat sunt deschise. Informația privind data, 

ora și locul (inclusiv adresa online a ședinței) se publică pe pagina web oficială a organizației 

beneficiare câștigătoare și se aduce la cunoștință Academiei de Științe a Moldovei și fondatorului 

în timp util pentru participarea la audieri. 

11. Rapoartele anuale privind implementarea proiectelor de cercetare și inovare se publică pe paginile 

web oficiale ale beneficiarului, în termen de până la 3 zile, după aprobarea la ședința Consiliului 

științific/Senatului organizației beneficiare câștigătoare și a partenerului în cazul parteneriatelor. 

Rezultatele obținute în urma realizării proiectelor finanțate din bugetul de stat se publică în Acces 

Deschis la nivel național (IBN) și după caz internațional. 

12. Raportul anual (conform modelului din anexă), însoțit de decizia Consiliului științific/Senatul 

organizației beneficiare câștigătoare, se transmite către Academie până la 01 decembrie pe 

suport de hârtie (3 exemplare) și electronic (versiuni identice). 

13. Academia avizează rapoartele anuale și le prezintă Agenției până 07 decembrie. 

14. Agenția examinează rapoartele anuale și organizează ședința Consiliului Agenției pentru luarea 

deciziei privind prelungirea finanțării proiectului sau rezoluțiunea contractului, cu restituirea 

mijloacelor financiare utilizate contrar prevederilor contractuale. Decizia privind prelungirea 

finanțării sau rezoluțiunea contractului se aprobă de Consiliul Agenției, de comun acord cu 

autoritatea publică fondatoare a beneficiarului în privința căruia se decide. 

15. Până la sfârșitul lunii decembrie, conducătorii proiectelor sunt informați despre continuarea 

proiectelor. 
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DECIZIE 
 
18.03.2021           nr.1/7 
           

┌
Cu privire la aprobarea Planului calendaristic 

┐
 

  de raportare a rezultatelor planului de cercetare  

  2021 de către conducătorii de proiecte finanțate  

  ANCD       
 

 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.382 din 01.08.2019 cu privire la aprobarea 

Metodologiei de finanțare a proiectelor din domeniul cercetării și inovării, scrisorii ANCD nr.01 

din 04 ianuarie 2021 privind respectarea regulilor stabilite pentru asigurarea executării contractelor 

de finanțare a proiectelor de cercetare și inovare pentru anul 2021, precum și în temeiul raportului 

cu privire la Planul calendaristic de raportare a rezultatelor obținute în realizarea planului de 

cercetare 2021, prezentat de către Doamna Daniela Galea-Abdușa, șef Secție planificare, evidență 

și raportare, a Departamentului Cercetare, Consiliul științific al USMF „Nicolae Testemițanu” 

 

A DECIS: 

 

1. A lua act de informația prezentată. 

 

2. A aproba Planul calendaristic de raportare a rezultatelor obținute în realizarea planului de 

cercetare 2021 de către conducătorii de proiecte finanțate ANCD. 

 

3. Șef Departament Cercetare (Elena Raevschi), Șef Secție planificare, evidență și raportare 

(Daniela Galea-Abdușa) să asigure elaborarea și aprobarea procedurii privind raportarea 

proiectelor de cercetare (termen de realizare - aprilie 2021). 

 

4. Departamentul Cercetare, Secția planificare, evidență și raportare (Daniela Galea-Abdușa) 

să asigure organizarea și monitorizarea prezentării în Departamentul Cercetare a 

Rapoartelor rezultatelor obținute în realizarea planului de cercetare 2021 de către 

conducătorii de proiecte conform procedurii stabilite. 
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5. Conducătoriii de proiecte să asigure prezentarea în Departamentul Cercetare a Raportării 

intermediare (științifico-financiare) privind rezultatele obținute în realizarea planului de 

cercetare 2021 conform orarului și procedurii stabilite (termen de realizare 1 – 10 iulie 

2021). 

 

6. Conducătorii de proiecte să asigure prezentarea în Departamentul Cercetare a Raportării 

finale privind rezultatele obținute în realizarea planului de cercetare 2021 conform orarului 

și procedurii stabilite (termen de realizare 1– 10 noiembrie 2021). 

 

7. Șef Departament Cercetare (Elena Raevschi), Șef secție de management al infrastructurii 

de cercetare, Departament Cercetare (Ludmila Negruță), Șef Centru de cercetare în 

domeniul sănătății și biomedicinei (M.Todiraș) să asigure evaluarea științifică și 

economico-financiară a activităților raportate de directorii de proiecte.  

 

8. Responsabilitatea pentru realizarea prevederilor prezentei decizii se atribuie dnei Elena 

Raevschi, șef Deprtament Cercetare. 

 

9. Controlul pentru realizarea prezentei decizii se atribuie dlui Stanislav Groppa, prorector 

pentru activitate științifică, președintele Consiliului științific, director INCMS. 

 

 

 

Președintele Consiliului Științific,              Stanislav Groppa 

dr.hab. șt.med., prof. univ.,  

academician al AȘM      

 

 

Secretar științific, 

dr. șt. med., conf. univ.        Diana Calaraș 

 
 
 
 


