
PROCES VERBAL 

al Ședinței I Grupului de lucru cu privire la discutarea primului proiect  

a Programului National în domeniul Cercetării și Inovării  

pentru perioada 2019-2022 și a Planului de acțiuni  

 

02 august 2018, Casa Guvernului,  

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării,  

ora 9:00, biroul 444 

 

I. Componența Grupului de lucru: (Lista prezenței) 

A prezidat: Dna Tatiana Moraru, Șef Direcție Politici în domeniul cercetării și inovării. 

 

II.  Ordinea de zi: discutarea primului proiect a Programului National în domeniul 

Cercetării și Inovării pentru perioada 2019-2022 și a Planului de acțiuni. 

 

Dna T. Moraru a informat membrii grupului de lucru, că în contextul reformării și 

restructurării organelor administrației publice centrale (în baza Hotărârii Guvernului Republicii 

Moldova nr. 691 din  30.08.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Educației, 

Culturii și Cercetării) Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (în continuare MECC) i-a 

revenit prerogativele administrării domeniului cercetare și inovare. De asemenea, a  menționat că 

MECC asigură elaborarea politicii naționale în domeniile cercetării și inovării. 

În acest context, elaborarea Programului național în domeniile cercetării și inovării (în 

continuare PNCI) și Planului de Acțiuni privind implementarea acestuia este o prioritate a Direcției 

Politici în domeniul cercetării și inovării, deoarece reprezintă principalul document de politici prin 

care Guvernul stabilește prioritățile și obiectivele de dezvoltare în domeniile cercetării și inovării 

pentru o durată de 4 ani și asigură sincronizarea cu programul strategic de dezvoltare a țării, cu 

strategiile sectoriale și programele-cadru de cercetare ale Uniunii Europene. Obiectivele PNCI 

derivă din Planul național de acțiuni a Guvernului pentru implementarea Acordului de Asociere 

Republica Moldova–Uniunea Europeană și recomandările experților internaționali, în urma 

evaluării colegiale (peer-review) a Sistemului de Cercetare și Inovare a Moldovei. Elaborarea 

acestui document va avea loc în cadrul unui exercițiu larg de consultare publică cu entitățile 

interesate.  

Șeful Direcției Politici în domeniul cercetării și inovării a reiterat că documentul care se află 

în proces de elaborare este unul complex și reprezintă o sinteză a documentelor de politici, 

elaborarea cărora MECC și le-a asumat: Programului național în domeniile cercetării și inovării, 

Foaia de Parcurs privind Specializarea Inteligentă în Republica Moldova și  Strategia Națională 

privind Știința Deschisă. În acest context, în conținutul PNCI se regăsesc prioritățile strategice ale 

domeniilor cercetării și inovării, identificate în funcție de necesitățile de dezvoltare a țării, de 

potențialul existent, avantajul competitiv și evoluțiile factorilor externi, precum și specializarea 

inteligentă de rând cu  conceptul de știință deschisă.  

 

 

 



III. Desfășurarea ședinței. 

Pe parcursul dezbaterilor în cadrul ședinței I Grup de lucru cu privire la discutarea primului 

proiect a PNCI pentru perioada 2019-2022 și a Planului de Acțiuni au intervenit toți participanții. 

Astfel, obiectivele generale au fost agreate conform primului proiect. Membrii grupului de lucru 

urmează să remită propuneri cu privire la obiectivele specifice acțiuni și formularea indicatorilor. 

De asemenea, toți cei prezenți au agreat alinierea PNCI la Foaia de Parcurs pentru Integrarea 

Republicii Moldova în Spațiul European de Cercetare 2019-2021. 

 

IV. Concluziile Ședinței 

1. A accepta, cu unele îmbunătățiri, proiectul Programului National în domeniul Cercetării 

și Inovării pentru perioada 2019-2022 și a Planului de Acțiuni; 

2. A prezenta propuneri exacte de acțiuni și indicatori până la data de 06.08.2018; 

3. A racorda Programul National în domeniul Cercetării și Inovării pentru perioada 2019-

2022 și a Planul de Acțiuni la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă;  

4. A prioritiza conexiunea sistemului ”Educație” și ”Cercetare”. 

Urmare a completării proiectului PNCI, el va fi consultat cu următoarele grupuri de lucru, în 

componența cărora vor fi incluși reprezentanți ai Institutelor de Cercetare, Universităților, 

autorităților  publice centrale, dar și alți actori ai domeniilor cercetării și inovării . 

 

V. Decizia finală: 

Proiectul Programului National în domeniul Cercetării și Inovării pentru perioada 2019-2022 

și a Planului de Acțiuni urmează a fi plasat pentru discuții publice după definitivarea lui în cadrul 

Grupurilor de lucru. 






