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Pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 381/2019 

 cu privire la aprobarea Programului național în domeniile cercetării 

 și inovării pentru anii 2020-2023 și a Planului de acțiuni privind 

 implementarea acestuia 

------------------------------------------------------------ 

 

În temeiul art. 27, art. 59 alin. (1) lit. a) și al art. 60 lit. a) din Codul cu privire la 

știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259/2004 (republicat în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2018, nr. 58-66, art. 131), cu modificările ulterioare, Guvernul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 381/2019 cu privire la aprobarea 

Programului național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 și a 

Planului de acțiuni privind implementarea acestuia (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2019, nr.256-259, art.506) se modifică după cum urmează: 

 

1) la punctul 34, alineatele unu și doi se exclud; 

 

2) tabelul  3 va avea următorul cuprins: 

„Tabelul 3 
 

I. Acțiuni competitive în domeniile cercetării și inovării 

Priorități strategice 

 

Distribuirea finanțării, % 

2020-2023 

I. Sănătate 10,6% 

II. Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor 11,8% 

III. Mediu și schimbări climatice 14,4% 

IV. Provocări societale 9,4% 

V. Competitivitate economică și tehnologii inovative 13,8% 

Total acțiuni competitive în domeniile cercetării și inovării 60% 

II. Consolidare instituțională în domeniile cercetării și inovării 

1.1. Menținerea infrastructurii publice din domeniile cercetării și 

inovării prin finanțare instituțională 

35% 

1.2. Dezvoltarea infrastructurii publice din domeniile cercetării prin 

intermediul autorității publice centrale responsabile de elaborarea 

politicilor în domeniile respective 

5% 

Total consolidare instituțională în domeniile cercetării și inovării 40%”. 
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2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul educației, 

culturii și cercetării     Lilia Pogolșa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Noti informativi
la proiectul Ilotjiririi dc (iuvern,,I)rivind motlificarea дпехеi пr.l la Ноtirirеа Gччеrпчlчi
пr. З8l/20l9 cu privire la арrоЬаrеа Programului na{ional in domeniile cercetirii qi inovйrii

репtru anii 2020-202З;i а Planului de ac{iuni privind implementarea acestuia''

pli tit)1 пе mu rс :lа tч r() u u tld слL 1l rа сti п:t rо ,l Iaс оь rr2l :lеý р р
Ministeru1 Liducaliei. Culturii 5i Cercetdrii

ti(]
ttй2 () dп сс :lс u m u S е :l rаЬо rо:l rо се t tlu сd са пt r() ilnl t l,i ап uе mrр ril tср :

proiectul Hotiririi dе (iuvcrn cste claborat in confbrrrlitatc ,arl. 27, а|1.59 alin.( l ) lit. а) Ei al art. 60
lit. а) din Codul cu рriчirе la stiinla qi iпочаrе al Republicii Moldova пr. 259l2OO4 (Monitorul oficial
al RePublicii Moldova. 2004, пr. l 25 l29, аrt.66З), саrе prevede atribuliiIe Guvemului in domeniile
cercetdrii qi inovirii. iп sреtД пе rсfЪriпl ]а арrоЬаrеа Рrоgrаmului nalional in domeniile сеrсеt5гii qi
inovdrii. саrе eSte principalul docunlent dc politici рriп саrе Guvernul stabile9te prioritalile ýi
obiectivele de dezvoltare in donrcniile ccrcetarii gi inovlrii pentru о duratа de 4 ani gi asiguri
siпсrопizаrеа сu рrоgrапul Strate8ic de dezvoltare а {аrii, cu Stгategiile sectoriale si рrоgrаmеlе-
саdru de сеrсеtаrе ale Uniunii Liurорепе.
Proiectul este elabclrat in scopul modiflcarii НоtДгАrеа Guvernului пг. 381/20l9 cu рriчirе la
арrоЬаrеа Рrоgгаmului rralional in domeniile сегсеtiгii ;i inor,Дrii pentru anii 2020-202З qi а Planului
de acliuni ргiчiпd implementarea acestuia (in contirruare - Рrоgrаmчl na[ional), сu ахаrеа ре
modillcarea distribuliei alocaliilor bugetare destinate fiпап{йrii domeniilor cercetirii gi inovёrii
(costuriIe estimative pentru finalrlarea рriп сопсurs de рrоiесtе si finanlarea institulionali репtru anir
202| -2023). Precizdm, ci in conformitate cu art. 27 alin. (3) din Codul cu privire la qtiin16 5i inovare
пr. 259/2004. Рrоgrаmul па{iопа| se rea\izeazd prin 1inanlare institulional5 Ei prin proiecte de
cercetare qi irror,,are. саrс согеsрuпd priorilaliIor stгategice de dezvoItare арrоЬаtе de Guчеrп.

l'inem s5 mеп!iопim сd, сопtЬrm pct. 34 din Рrоgrаmчl na[ional, costurile estimative pentru а)
implementarea proieotelor са uгmаrе а concursului сопfоm prioritiiilor gi direcliilor strategice

рrесum qi pentrLr Ь) misurilе de consolidare institulionald, sunt prevazute репtrч fiесаrе an de
derulare а Progranrului national (2020-2023). Totodata, este prevazuta qi dinamica distribuirii
linanlarii pcntru ргоiес(еlе din donleniilc сегсеtагii si inorarii 9i репtru mепliпегеа;i dezvoltarea
inГrastructurii dc сеrсеtаrе репlru anii 2020-202З (сопlЪгпr'l'аЬеlulчi З).

Astfbl. proiectul рrорul-lе excluderea alineatelor а) si Ь) din pct. 34 aI Programului nalional.
Rаliuпеа moditlcirilor respective constd it-t actualizarea Prograrrrului na{ional iп conformitate сч
evoluliilc rесепlе in domeniu qi au in vedere. in principal, dinamica distribuirii finan{irii сеrсеtйrii

;i inovirii репtru anii 202| -202З.
iп acest contcxt melrlionam сi rеsursеlе fiпапсiаrе alocate fiпап!бrii institulionale репtru anuI 2020,
au 1'ost cu rrrult mai mici decAt рrорчпеrilе parvenite din рагtеа organizaliilor de drept public din
domeniile ceгcetarii si inovirii. Din acest motiv, ре parcursul anului 2020 solicitiri de fiпап}аrе

institulionali au parvenit atAt de Ia organizaliile de drept public din subordinea Ministerului
Agrioulturii, Dezvoltarii regionale;i Mediului, Ministenrlui Sinitd{ii, Muncii gi Protec{iei Sociale,
cit qi din раrtеа institulelor din subordinea Ministeгul Educalici, Culturii gi Сеrсеtdrii.
Мiпistегul Liducaliei. Сultuгii gi Сегсеtirii. in rederea геdгеsirii situaliei сrеаtе. а iniliat о рlаtfоrmE
de соmuпiсаrе qi col,tsultare privind реrlЪсliопаrеа cadrului normativ in domeniile cercetirii qi

inovirii qi са rezultat aI qedinlei cle lucru din 04.09.2020, cu Ieprezentanlii autoritalilor publice
оепtrаlе din doIneIriu: ]Vlirristcrul Sanltalii. Muncii si Protectiei Sociale, Ministerul Agriculturii,
l)ezvoltirii Regionalc ;i Mecliului. Academia de ýtiinle а Moldovei, reprezentanIii Agenliei
Nalionale pclrtru Ссгсеtаrе qi l)ezloltare. а Consiliului Dirесtоrilог lnstitutelor de Сеrсеtаrе qi а

Consiliului ltесtоrilоr din Moldova. аu decis ajustarea cadrului nornlativ irr vigoare ре segmentul

finanlirii оrgапizаliilоr din domeniile сеrсеtiгii 9i inovirii cu pastrarea distribuirii finan!йrii pentru

I

proiectului

I



anii 2021-2023 соrеsрuпzаtог liпапtагii domeniilor in anul 2020. adici 60% pentru ac{iuni
competitive ;i 40% pentru tirrапlагеа institutionali.
Ассепtuim сi dirnirruarea fiпап!йгii instilu{ionale risci si рuпё in pericol desйqurarea рrоiесtеlоr
de сеrсеtаrе qi iпоvаrе cdstigate urmаrе а сопсursurilоr organizate, din cauza insuficienlei rеsчrsеlог
1lnanciare acordate ре componenta categorii de che]tuieli. finanlate рriп Metodologia de finantare а
institulionalё а оrgапizаliilог dc drерt pub|ic din domeniile ccrcetarii gi inovйrii, рrесum gi
indeplinirea 1uпс{iilог gi atribu{iilor prevazute de statutul organizatiilor de drept pubIic din domeniile
cercetarii qi inovйrii.

Proicctul пu а Гоst supus аltоr cxpcrtize

Igor ýАRОV
Ministru

escrierea gradului dc compatibititate pentru proiectele саrе au са scop armonizarea
legislatiei na{ionalc cu legisla{ia Uniunii Еurорепс
з. l)

Proiectul nu conline поrmе de аrmопizаrе а legislalici nationale сц 1е

J. Principalcle prevedcri :rlc proicctului si e,r,idcntierea elcmentelor поi
Principala рrеvеdеrе din proiect consta in ajustarea cadrului nonтativ in vigoare ре segmentul
fiпапldrii organizaliilor din domeniile cercetarii gi inovdrii cu раstrаrеа distribuirii finantarii pentru
anii 2021-2023 corespunzator f'inan{irii domeniilor in anul 2020, аdiсй 60% pentru acliuni
competitive qi ,10% репtru tiпапlаrеа institulionaIi.

gislaIia Uniunii Еurорепе

l rllplenlentarea ргсrсdегilсlг pгoicctulr-ri I-Iu pгestlpLLne chcltuie]i suplirtlentarc din bugetul de stat.

6. Modul de iпсоrроrаrе а actului in cadrul normativ in vigoare
Рrоiесtul este еlаЬоrаt in conformitate ctt cadrul поrmаtiч in vigoare qi nu va necesita аЬrоgаrеа unor
acte normativc.

ln чеdегеа геsресtаrii ргечеdегilоr [-egii пr. 23912008 privind trапsраrепlа iп procesul decizional,
proiectul Hotiririi Guveгnului а 1-ost plasat ре pagina web oficiali а Ministerului Educaliei, Culturii
Ei Сеrсеtiгii, 1а compartimentul Тrапsраrеп!а decizionald qi ре рlаtiоrmа guvemamentala
ý,wъ,. particip. md.
ln conl'orniitate cu аfi.32 ýi alt,34 din Legea nr. l00/20l7 proiectul а fost supus procedurii de

ar izul,c. c.ltl.u]tllc pLrhlici .i сrр.,гtizагс.
tl. Constatilrilc схрс rtizei anticoruptiс
Рrоiссtul пu necesita ехреrtizа апtiссlгuрliе

7. Avizarea qi consultarea pulrlici а proicctului

9. C<lnstatirile cxpcrtizei de compatibilitate
Proiectrrl пu nccesita electuarea expertizei de compatibilitate. dat fiind faptul сй proiectul de hоtйrirе

l0. Constatirile expertizei juridice
nu рrеziпtД relevanli Uli

Ргоiссtul а Гоst suptts ехрсrtizеi juridicc in cadrul procesului de avizare/expertizare. Iпfоrmа{iа

rеtЫitоаrе la concluziile expertizei juridice este inclusd in sinteza obiecliilor qi

рrорuпеriIоr/rссоmапdiгilоr Ia prczentul рrоiесt de hоtйrАrе

l l. Constatirile altor cxpertize

5. Fuпdаmспtаrеа ссоп оm iсо-liпапсiаri

I

I

l
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