CONCEPȚIA REFORMEI DOMENIULUI DE CERCETARE-DEZVOLTARE
1. Edificarea Consiliului Naţional pentru Cercetare-Dezvoltare (CNCD) ca organ consultativ al
Primului-ministru, fără personalitate juridică, care examinează proiectele de politici în domeniul
cercetării-dezvoltării propuse de autorități, le recomandă Guvernului și propune volumul mijloacelor
financiare bugetare necesare pentru realizarea lor, precum și asigură comunicarea și cooperarea dintre
principalii factori implicați în elaborarea și implementarea politicilor în domeniu la nivel
guvernamental, al antreprenoriatului și al comunității științifice.
2. Comasarea AITT, CFCFA și CCE și constituirea Agenției Naționale pentru Cercetare și
Inovare (ANCI), care va reprezenta autoritatea administrativă centrală, responsabilă de elaborarea
și realizarea politicilor în domeniul cercetării și inovării, de distribuirea alocațiilor bugetare pentru
proiectele de cercetare și inovare pe bază de concurs, etc. Agenția va organiza, în cadrul concursurilor
publice, întreg procesul de selectare, finanțare și evaluare a proiectelor și programelor științifice.
ANCI va elabora în parteneriat cu AȘM și CR Programul Naţional de Cercetare, care va devini
principalul instrument de promovare a politicii de stat în domeniu și va asigura corelarea acestor
politici cu prioritățile de dezvoltare economică și socială.
3. Instituirea finanțării din trei surse:
- finanțarea instituțională acordată de către fondator în volum stabilit prin metodologia aprobată de
Guvern, necesar pentru cheltuielile de bază aferente activității de cercetare-dezvoltare a organizației
de drept public din sfera științei și inovării și reprezintă: regie, salarizare a unui număr de cercetători,
a personalului auxiliar, a personalului de conducere și a subdiviziunilor ei.
-finanțarea publică a cercetării exclusiv în bază de concurs public pe criterii de performanță,
organizată de Agenție pentru toate instituțiile din domeniu.
-cofinanțarea, finanțarea obținută, în special din mediu privat și fonduri sectoriale.
4. Reformarea Academiei de Științe a Moldovei (AȘM). AȘM va reprezenta o instituție de interes
național în domeniul cercetării-dezvoltării, persoană juridică de drept public, autonomă, care
funcționează pe principiile autoadministrării. În componența AȘM vor rămâne organizațiile fondate
de Academie, organul decizional fiind Adunarea Generală și Prezidiumul. În cadrul AȘM vor
funcționa trei secții de științe, care vor fi responsabile de expertiza publică, monitorizarea și
raportarea rezultatelor organizațiilor subordonate. Orice organizație de cercetare din țară se poate
afilia la AȘM. AȘM este finanțată de la bugetul de stat (40% din finanțarea totală a științei și
inovării), alocațiile pentru instituție fiind prevăzute separat în Legea cu privire la bugetul de stat.
Efectivul membrilor titulari și membrilor corespondenți ai ASM va constitui 90 de persoane.
Proiectul prevede excluderea din Codul ȘI a competențelor AȘM de elaborare a politicilor de stat
în domeniul științei și inovării și de management a resurselor financiare pentru tot sectorul, aceste
competențe fiind atribuite ANCI. În temeiul Codului educației, din competența AȘM se exclud și
prerogativele ce vizează politicile în domeniul doctoratului.
AȘM va gestiona și va organiza managementul resurselor financiare, destinate institutelor din cadrul
academiei și rămâne organizator a postdoctoratului.
5. Reorganizarea Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare prin comasara acestuia cu
Agenția Națională de Asigarare a Calității în Invățământul Profesional pentru formarea unei
autorități independente de evaluare și asigurare a calității în invățămîntul superior și cercetare.
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