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Summary. Freedom of scientific creation – a fundamental right that can be guaranteed by the state only through a 
consensual legal framework that the presumes the autonomy and independence of authors of intellectual property. At 
the same time, ensuring the public interest in the research, development process and effective management of public 
money objects of intellectual property created in scientific research frame and financed from the state budget imply 
the presence of administrative mechanisms and instruments, financially appropriate. The author proposes adjusting the 
legal consensual regime of research and development domain management in the Republic of Moldova to the rigors of 
the European Research Area by restructuring the organization and functioning mechanisms of the national R & D system 
and developing the institutional framework in the field.
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Rezumat. Libertatea creației științifice constitue un drept fundamental care poate fi garantat de stat doar printr-un 
cadru normativ consensual, care prezumă autonomia și independența autorilor proprietății intelectuale. În același timp, 
asigurarea interesului public în procesul cercetării-dezvoltării și gestionarea eficientă a banilor publici, a obiectelor 
proprietății intelectuale, create în cadrul cercetării științifice finanțate de la bugetul de stat presupun prezența unor 
mecanisme și instrumente administrative, financiare corespunzătoare. Autorul propune ajustarea regimului juridic con-
sensual de administrare a domeniului de cercetare-dezvoltare din Republica Moldova la rigorile Spaţiului European de 
Cercetare, prin restructurarea mecanismelor de organizare și funcționare a sistemului național de cercetare-dezvoltare 
și dezvoltarea cadrului instituțional din domeniu.
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Declaraţia Universală a Drepturilor Omului pre-
vede că „orice persoană are dreptul să participe … la 
progresul știinţific și beneficiile sale, … are dreptul la 
protecţia intereselor morale și materiale care decurg 
din orice operă știinţifică, literară sau artistică al cărei 
autor este” [1, p. 11, art. 27]. 

Pactul internaţional cu privire la drepturile eco-
nomice, sociale și culturale recunoaște dreptul fiecă-
ruia: „de a beneficia de progresul știinţific și de apli-
caţiile sale, precum și protecţia intereselor morale și 
materiale decurgând din orice producţie știinţifică, 
literară sau artistică al cărei autor este, iar măsurile 
pe care statele părţi la prezentul Pact le vor lua pen-
tru a asigura deplina exercitare a acestui drept tre-
buie să cuprindă măsurile necesare pentru a asigura 
menţinerea, dezvoltarea și difuzarea știinţei și cultu-
rii. Statele părţi … se angajează să respecte libertatea 
indispensabilă cercetării știinţifice și activităţilor cre-
atoare” [2, p.18, art. 15].

După cum au subliniat statele părţi la Carta de la  
Paris pentru o Noua Europă 1990, „cooperarea știinţei  

și tehnologiei în domeniul economic constituie, în  
prezent, unul din pilonii importanţi ai CSCE”, „le-
gătura dintre respectarea și promovarea drepturilor 
omului și a libertăţilor fundamentale și progresul ști-
inţific”, „cooperarea în domeniul știinţei și tehnologiei 
va juca un rol fundamental în dezvoltarea economico- 
socială”, „ea va trebui orientată către o distribuire mai 
largă a informaţiilor și cunoștinţelor știinţifice și teh-
nice pertinente”; au fost încurajate statele participante 
„să conlucreze pentru dezvoltarea potenţialului uman 
și a spiritului de liberă iniţiativă” [3, p. 304].

Pornind de la dezideratele enunțate și importanţa 
domeniului respectiv, legiuitorul a avut grijă să con-
sacre în Legea fundamentală principiile consfinţite în 
actele normative internaţionale. 

Constituţia Republicii Moldova stipulează că „Li-
bertatea creaţiei artistice și știinţifice este garantată. 
Dreptul cetăţenilor la proprietatea intelectuală, inte-
resele lor materiale și morale ce apar în legătură cu 
diverse genuri de creaţie intelectuală sunt apărate de 
lege. Statul contribuie la păstrarea, la dezvoltarea și la 
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propagarea realizărilor culturii și știinţei naţionale și 
mondiale” [4, art. 33, art. 126 alin. (2) lit. d)].

În același timp, probabil, din ambiția Agenției 
pentru Protecția Proprietății Intelectuale, legiuitorul a 
expus într-o variantă nefirească dispoziția similară din 
Legea cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală nr. 114 din 03.07.2014: „Statul garantează 
dreptul cetăţenilor la proprietate intelectuală, liberta-
tea creaţiei artistice și știinţifice, precum și apărarea, 
în baza legii, a intereselor lor economice și personale 
ce apar în legătură cu practicarea diverselor genuri de 
creaţii intelectuale” [5, art. 2 alin. (1)]. Nefirească, de-
oarece, în opinia noastră, dar și potrivit Constituției, 
„dreptul cetăţenilor la proprietate intelectuală” derivă 
de la dreptul fundamental la libertatea creației artisti-
ce și știinţifice.

Dacă conștientizăm spiritul principiilor de drept 
internaţional, dispoziţiilor constituţionale și docu-
mentelor de politici menţionate, constatăm că cerce-
tarea știinţifică este o prioritare universală, europeană 
și naţională, care contribuie la dezvoltarea economiei 
Republicii Moldova – „economie de piaţă, de orienta-
re socială, bazată pe proprietatea privată și pe propri-
etatea publică, antrenate în concurenţă liberă” [4, art. 
126 alin. (1)] și credem că dintre principiile reformării 
cercetării-dezvoltării și administrării știinţei, legisla-
torul a mizat pe reglementarea prin acte normative 
consensuale a relaţiilor între comunitatea știinţifică și 
stat, asigurând prin cadrul normativ democratizarea 
administrării și introducerea elementelor noi de auto-
organizare și autoadministrare.

Din păcate, reformele sociale, politice și econo-
mice din anii ’90 ai secolului trecut au afectat dome-
niul știinţei – unul dintre fundamentele sferei sociale. 
Schimbările democratice din acea perioadă trebuiau 
să ofere mai multe oportunităţi, deoarece „știinţa este 
copilul democraţiei”, iar „democraţia este, în primul 
rând și în al doilea rând, atmosfera în care fiecare om 
de știinţă are posibilitatea de a trăi și de a lucra în mod 
normal” [6]. Însă din cauza neadaptării regimului ju-
ridic de administrare a sferei știinţei și inovării la rigo-
rile tranziţiei, nu au fost asigurate condiţiile necesare 
dezvoltării știinţei.

În aceste circumstanţe, potrivit principiilor 
constituţionale menţionate şi principiilor reformării 
cercetării-dezvoltării, consacrate în Concepţia asupra 
reformei sferei cercetare-dezvoltare, a devenit iminentă  
adoptarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al 
Republicii Moldova la 15 iulie 2004 (Codul). Codul 
stipulează „susţinerea cercetării-dezvoltării, stimu-
larea unui climat inovaţional stabil ca prioritate stra-
tegică în dezvoltarea social-economică a Republicii 
Moldova”, precum și promovarea politicii de stat în 

sfera știinţei și inovării conform următoarelor princi-
pii fundamentale: „a) afirmarea știinţei și inovării ca 
bază a dezvoltării social-economice a Republicii Mol-
dova; b) organizarea activităţii pe direcţiile strategice 
de dezvoltare a sferei știinţei și inovării în funcţie de 
priorităţile social-economice, culturale și educaţionale 
ale ţării și de tendinţele dezvoltării știinţei mondiale;  
c) caracterul raţional al integrării sferei știinţei și ino-
vării naţionale în circuitul internaţional și regional pe 
principiile cooperării și specializării; d) concentrarea 
mijloacelor alocate de stat și a altor mijloace pe direcţi-
ile strategice ale sferei știinţei și inovării; e) racordarea 
activităţilor în sfera știinţei și inovării la necesităţile  
social-economice, culturale și educaţionale ale societă-
ţii; f) evaluarea și selectarea prin concurs a programe-
lor de stat și a proiectelor în sfera știinţei și inovării …; 
l) asigurarea transparenţei în realizarea politicii de stat 
în sfera știinţei și inovării; m) acordarea dreptului la 
risc motivat în activitatea din sfera știinţei și inovării” 
[7, art. 55 alin. (1), art. 57].

Realmente, în pofida faptului că „politica de stat 
în sfera știinţei și inovării se realizează de comunitatea 
știinţifică în persoana Academiei de Știinţe”, care este 
„consultantul știinţific al autorităţilor publice ale Re-
publicii Moldova” [7, art. 55 alin. (6), art. 71 alin. (1)], 
comunităţii știinţifice i se induce ideea că în condiţi-
ile austerităţii bugetului, rolul știinţei ar trebui să fie 
redus la dezvoltarea economiei în baza tehnologiilor 
high-tech și elaborarea produselor scientointensive. 
Însă bunele practici europene și internaţionale de-
monstrează că știinţa trebuie să fie antrenată nu doar 
în promovarea și realizarea sarcinilor economice, dar, 
de asemenea, și în cele mai importante probleme po-
litice, sociale și culturale ale statului. În opinia noas-
tră, pentru a deveni forţă motrice a dezvoltării socia-
le, știinţa trebuie să se implice plenar în identificarea 
şi examinarea politicilor de dezvoltare a societăţii în 
întregime. 

Anume astfel se procedează în cadrul elaborării 
documentelor de politici în statele Uniunii Europene. 
Prima dintre priorităţile pe care se axează Strategia 
Europa 2020 este creșterea inteligentă – dezvoltarea 
unei economii bazate pe cunoaștere și inovare, iar 
atingerea unui nivel al investiţiilor publice și private 
în cercetare și dezvoltare de 3% din PIB-ul UE pen-
tru cercetare și dezvoltare este cel de al doilea printre 
cele cinci obiective majore stabilite pentru a măsura 
progresele realizate în îndeplinirea Strategiei 2020 la 
nivelul UE [8].

Aceste obiective se regăsesc și în alte izvoare de 
drept și documente de politici. Astfel, Concepţia  
asupra reformei sferei cercetare-dezvoltare declară 
că „dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova ca stat 
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suveran este posibilă doar pe un fundament știinţific 
și inovaţional avansat (…) ridică sfera cercetare-dez-
voltare la rangul de prioritate naţională”, stipulează 
scopul strategic al reformei acestei sfere – „formarea, 
între cercetători și stat, a unor noi relaţii, care să co-
respundă condiţiilor economiei de piaţă și să asigure 
un potenţial știinţific și inovaţional capabil să impul-
sioneze dezvoltarea stabilă a ţării, competitivitatea ei 
economică” [9, Anexă, cap. II alin. 1, 2]. 

La nivel naţional, Strategia naţională de dezvoltare 
„Moldova 2012-2020” stipulează ca priorităţi: „Promo-
varea societăţii bazate pe cunoștinţe, inclusiv prin for-
tificarea activităţilor de cercetare și de dezvoltare, ino-
varea și transferul tehnologic orientate spre eficienţă și 
competitivitate” și „Reformarea sistemului de cercetare 
și inovare prin demonopolizarea finanţării acestuia, 
prin aplicarea unor reguli coerente și relevante de sus-
ţinere a excelenţei în educaţie și în știinţă…” [10].

Cu toate acestea, în dorinţa generală de soluţii 
simple (care domină, de obicei, pe timp de criză), în 
cele mai multe cazuri, prin știinţă se subînţelege teh-
nologia sau aplicarea cunoștinţelor știinţifice în for-
mă de noi produse sau procese. Pe de o parte, aceasta 
restrânge problema, deoarece tehnologia este doar o 
verigă a sistemului tehnico-știinţific integrat al ţării. 
În același timp, semnifică transferul problemei într-o 
zonă care se află preponderent în afara știinţei. Trans-
formarea cunoștinţelor în tehnologie și implementa-
rea lor în producţie reprezintă procese condiţionate 
de situaţia economică generală. Lipsa cererii de teh-
nologii noi în cadrul relaţiilor de piaţă este un factor 
fundamental, care nu poate fi compensat prin soluţii 
ingenioase, în cadrul politicii știinţifice [11, p. 38]. 

Sunt perfect valabile pentru situaţia din Republi-
ca Moldova raţionamentele prof. A. Pisoschi și prof.  
E. M. Dobrescu, care consideră că „cercetarea știinţi-
fică și inovarea ar trebui să constituie puncte nodale 
ale oricărui program guvernamental naţional, indi-
ferent de culoarea politică a acestuia. Programul gu-
vernamental trebuie să stabilească un echilibru între 
priorităţile stabilite de actorii din sistem și cele definite 
de către guvern, echilibru azi puternic deplasat către 
interesele actorilor. Se impune o coordonare mai bună 
a cercetării la nivel guvernamental prin folosirea tu-
turor nivelelor de administraţie, prin orientarea mai 
accentuată a politicilor către o planificare strategică și 
prin monitorizarea instituţiilor publice de cercetare și 
a programelor de C-D și I.” [12, p. 157].

Pentru asigurarea cadrului normativ adecvat 
al ştiinţei şi inovării, după implementarea Codului 
cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova  
nr. 259 din 15.07.2004 au fost adoptate (emise): 28 de 
legi, două hotărâri ale Parlamentului, 16 decrete ale 

Preşedintelui Republicii Moldova, 125 de hotărâri ale 
Guvernului (21 abrogate), 1 950 de hotărâri ale CSŞDT 
al Academiei de Ştiinţe şi 61 de hotărâri ale Asambleei 
Academiei de Știinţe [13].

În pofida acestui fapt, atestăm mai multe probleme 
restante în reglementarea juridică a administrării şi 
autoadministrării sferei ştiinţei şi inovării ce ţin de: 
separarea atribuţiilor de elaborare a politicilor de cele 
de administrare şi de efectuare a cercetărilor ştiinţifice; 
organizarea şi efectuarea expertizei ştiinţifice; finan- 
ţarea sferei ştiinţei şi inovării; statutul juridic al orga- 
nizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării;  
natura juridică a contractelor normative; particularită- 
ţile şi extinderea autoadministrării sferei ştiinţei şi ino- 
vării etc. În virtutea principiului echităţii şi tratamen- 
tului egal, toate entităţile juridice şi persoanele fizice,  
care au calitatea de subiecţi ai sferei ştiinţei şi inovării, 
indiferent de forma juridică de organizare, trebuie să  
beneficieze de drepturi şi obligaţii egale cu cele ale  
organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi 
inovării.

Dezvoltarea sistemului național de cercetare- 
dezvoltare a impulsionat-o suplimentar Strategia 
de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până 
în 2020, în care se stipulează: „Principiul autonomiei 
este unul determinant pentru o comunitate știinţifică.  
Libertatea creaţiei și a cercetării știinţifice implică 
acordarea dreptului de autoadministrare a comunită-
ţii, în același timp păstrându-se principiul responsabi-
lităţii faţă de societate în soluţionarea problemelor cu 
care se confruntă aceasta” [14, pct. 46].

În conformitate cu Strategia de cercetare-dezvoltare 
a Republicii Moldova până în 2020, „Reformele 
guvernării domeniului cercetării-dezvoltării vor fi 
orientate spre soluţionarea problemelor existente, inclu- 
siv eficientizarea managementului, îmbunătăţirea me- 
todelor şi instrumentelor de finanţare, orientându-le 
spre stimularea performanţelor în cercetare; eficien- 
tizarea proceselor de raportare şi minimizarea biroc- 
raţiei din sistem; regândirea şi reconstruirea sistemului 
de evaluare a proiectelor şi rezultatelor cercetării în 
general. Un scop aparte este crearea condiţiilor egale 
de participare a entităţilor private alături de cele 
publice la cercetare, beneficiind de fondurile destinate 
în aceste scopuri” [14, pct. 45].

Astfel, de rând cu circumstanțele menționate, aso-
cierea la Uniunea Europeană și adoptarea subită a Co-
dului educației al Republicii Moldova au condiționat 
amendarea Codului cu privire la știință și inovare al 
Republicii Moldova, lege organică specială care „re-
glementează raporturile juridice ce ţin de elaborarea și 
promovarea politicii de stat în sfera știinţei și inovării, 
de activitatea de cercetare știinţifică, inovare și trans-
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fer tehnologic, de informaţiile știinţifico-tehnologice, 
de acreditarea organizaţiilor în sfera știinţei și inovării, 
de atestarea cadrelor știinţifice și știinţifico-didactice 
de înaltă calificare, de protecţia proprietăţii intelectua- 
le, de statutul juridic al subiectelor din sfera știinţei și 
inovării” [7, art. 1]. 

Academia de Științe a Moldovei a întreprins mă-
suri pentru evitarea unor coliziuni de ordin juridic în 
procesul de elaborare a Codului educaţiei prin sincro-
nizarea lui cu procesul de actualizare a Codului cu pri-
vire la știinţă și inovare al Republicii Moldova, însă la 
21.05.2010, prin Declarația Consiliului Rectorilor din 
Republica Moldova, toate propunerile Academiei de 
Științe a Moldovei au fost dezaprobate [15].

La 4 mai 2011 a fost convocată Adunarea Genera-
lă a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai 
Academiei de Știinţe a Moldovei, la care au participat 
directorii institutelor din sfera știinţei și inovării ale 
AȘM, precum și rectorii instituţiilor de învăţământ 
superior. În cadrul dezbaterilor asupra proiectului 
Codului educaţiei acad. Gheorghe Duca, președinte-
le AȘM, a menționat: „Comunitatea știinţifică salută 
și susţine eforturile Ministerului Educaţiei orientate 
spre reformarea sistemului naţional de educaţie, dar 
consideră, totodată, că această reformă trebuie să fie 
una raţională, una bine gândită și coordonată sub 
toate aspectele, nu cu preţul paralizării altui sistem 
strategic de dezvoltare a Republicii Moldova, precum 
este sistemul de cercetare-inovare, reglementat de o 
lege deja existentă – Codul cu privire la știinţă și ino-
vare” [16].

În cadrul ședințelor comune ale reprezentanților 
conducerii Ministerului Educației, Academiei de 
Științe a Moldovei, Consiliului Național pentru Acre-
ditare și Atestare și Consiliului Rectorilor din Republi-
ca Moldova, prin consens, s-au delimitat competențele 
autorităților în cauză, stabilite în proiectul Codului 
educaţiei și în proiectul de Lege pentru modificarea și 
completarea Codului cu privire la știință și inovare al 
Republicii Moldova.

În pofida acestui fapt și a consultărilor directe 
dintre specialiștii Ministerului Educației, Cancelariei 
de Stat, Academiei de Științe a Moldovei, Consiliului 
Național pentru Acreditare și Atestare și experții eu-
ropeni, Codul educației al Republicii Moldova a fost 
adoptat într-o variantă care conține unele incoerențe. 
Astfel, deși articolul 76 din Codul educației stipu-
lează în alineatul (2) că „Învăţământul superior este 
structurat pe trei cicluri”, în alineatul (3) stabilește 
altceva. Aflăm că „În cadrul studiilor superioare de 
doctorat și postdoctorat se realizează activităţi de cer-
cetare, dezvoltare și inovare” [19, art. 76]. Deci, există 
ciclul IV al studiilor superioare – postdoctoratul! 

Deși articolul 94 „Ciclul III – studii superioare de 
doctorat” este consacrat programelor de studii superi-
oare de doctorat, din alineatul (16) aflăm că „Regula-
mentul de organizare și de desfășurare a programelor de 
doctorat și de postdoctorat este elaborat de Ministerul 
Educaţiei și aprobat de Guvern” [17, art. 94 alin. (16)]. 

Astfel, Codul educației stabilește nu numai „cad- 
rul juridic al raporturilor privind proiectarea, organi-
zarea, funcţionarea și dezvoltarea sistemului de edu-
caţie din Republica Moldova” [17, art. 1], ci și progra-
mele de postdoctorat care „se organizează în scopul 
realizării de cercetări știinţifice fundamentale și apli-
cative avansate” [17, art. 95 alin. (1)], dar nu fac parte 
din structura generală a învățământului superior [17, 
art. 76]. Deci, Ministerul Educației, a cărui misiune 
rezidă în „elaborarea și promovarea politicii de stat 
în domeniul educaţiei, racordate la tendinţele inter-
naţionale de dezvoltare social-economică, determina-
rea orientărilor strategice de dezvoltare, modernizare 
continuă și integrare a sistemului educaţional din Re-
publica Moldova în sistemul european al învăţămân-
tului, formarea profesională și asigurarea accesului la 
educaţie și la realizările știinţifice pentru toţi cetăţenii 
Republicii Moldova pe parcursul întregii vieţi” [18, 
pct. 6], prin normele incoerente ale Codului educației 
intervine nelegitim în domeniul de reglementare 
al autorităților grevate cu competențe în domeniul  
cercetării-dezvoltării (actualmente – Academia de 
Științe a Moldovei și Consiliul Național pentru Acre-
ditare și Atestare, iar potrivit proiectului de lege pen-
tru modificarea și completarea Codului cu privire 
la știință și inovare al Republicii Moldova – Agenția 
Națională pentru Cercetare-Dezvoltare).

Codul educației al Republicii Moldova prevede 
expres că Guvernul „în termen de o lună de la intrarea 
în vigoare a prezentului cod, va elabora și va prezen-
ta Parlamentului proiectul de lege pentru modificarea 
și completarea Codului cu privire la știinţă și inovare 
al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004, 
în vederea asigurării activităţii de cercetare în învăţă-
mântul superior...” [17, art. 157 lit. a)]. 

În scopul executării prevederilor legale menționate 
supra și în contextul Acordului de asociere între Repub- 
lica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și 
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele 
membre ale acestora, pe de altă parte, din 27.06.2014 
[19, art. 127-129], Academia de Științe a Moldovei a 
elaborat și prezentat pentru avizare proiectul de lege 
pentru modificarea și completarea Codului cu privi-
re la știinţă și inovare al Republicii Moldova. Potri-
vit proiectului menționat, esența reformei sistemului 
național de cercetare-dezvoltare rezidă în ajustarea 
regimului juridic consensual de administrare a dome- 
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niului de cercetare-dezvoltare din Republica Moldova 
la rigorile Spaţiului European de Cercetare, prin: 

1. Restructurarea mecanismelor de organizare și 
funcționare a sistemului de cercetare-dezvoltare; 

2. Dezvoltarea cadrului instituțional al domeniu-
lui de cercetare-dezvoltare. 

Restructurarea mecanismelor de organizare 
și funcţionare a sistemului naţional de cercetare- 
dezvoltare include:

1) elaborarea Programului Naţional de Cercetare- 
Dezvoltare (Program) – instrument administrativ 
principal prin care se implementează politica de stat în 
domeniul cercetării-dezvoltării. Programul este elabo-
rat de Agenţia Naţională pentru Cercetare-Dezvoltare  
în parteneriat cu Academia de Știinţe și aprobat de Gu-
vern pe un termen de cel puţin 4 ani. Programul poate 
fi revizuit anual la iniţiativa Guvernului, Agenţiei 
Naţionale pentru Cercetare-Dezvoltare și Academiei 
de Știinţe.

2) excluderea procedurii acreditării, criteriilor, 
cerințelor prevăzute de Codul cu privire la știinţă și 
inovare al Republicii Moldova pentru asigurarea ac-
cesului liber al tuturor entităţilor la concursurile prog- 
ramelor/proiectelor de cercetare-dezvoltare finanțate 
de la buget. 

3) instituirea finanţării instituţionale acordate 
de către fondator conform metodologiei aprobate de 
Guvern, în volum necesar pentru cheltuielile de bază 
aferente activităţii de cercetare-dezvoltare a organiza-
ţiei de drept public din sfera știinţei și inovării: regie, 
salarizare a unui număr determinat de cercetători ști-
inţifici, a personalului auxiliar, a personalului de con-
ducere al organizaţiei și al subdiviziunilor ei. La con-
stituirea organizaţiilor de drept public din sfera știinţei 
și inovării de către fondator, finanţarea instituţională 
se acordă pe un termen de 2 ani, după prezentarea și 
aprobarea de către fondator a unui program de cer-
cetare care se încadrează în priorităţile strategice sta-
bilite în Programul Naţional de Cercetare-Dezvoltare.

4) gestionarea eficientă a banilor publici alocați 
prin finanțarea instituțională se asigură datorită:

a) evaluării performanţei – proces de evaluare a 
activităţii organizaţiilor din sfera știinţei și inovării, 
organizat din iniţiativa proprie sau de către Consiliul 
Naţional pentru Evaluare, Certificare și Atestare, efec-
tuat de evaluatori naţionali sau internaţionali conform 
Metodologiei de evaluare a performanței organizaţi-
ilor din sfera știinţei și inovării aprobate de Guvern;

b) certificării performanţei – proces prin care 
Consiliul Naţional pentru Evaluare, Certificare și Ates- 
tare certifică competenţa organizaţiei din sfera știinţei 
și inovării, a personalului ei, de a desfășura activităţi 
specifice profilului lor, în conformitate cu Metodo-

logia privind certificarea performanţei organizaţiilor 
din sfera știinţei și inovării, aprobată de Guvern.

5) asigurarea accesibilității funcțiilor științifice 
prin excluderea vechimii în muncă pentru funcția de 
cercetător științific și micșorarea acesteia până la trei 
ani – pentru funcția de cercetător științific superior 
(practic fiecare doctorand după susținerea tezei dis-
pune de o vechime în muncă de cel puțin 3 sau 4 ani).

Dezvoltarea cadrului instituţional în sfera știin-
ţei și inovării presupune:

1) crearea Agenţiei Naţionale pentru Cercetare- 
Dezvoltare și delegarea atribuţiilor Guvernului în 
domeniul cercetare-dezvoltare – autoritatea admi-
nistrativă centrală, autonomă, responsabilă de elabo-
rarea și realizarea politicilor în domeniul cercetării-
dezvoltării. Este personalitate juridică de drept public 
și funcţionează în baza regulamentului aprobat de 
Guvern. Din structură fac parte Centrul de finanţa-
re a proiectelor de cercetare-dezvoltare, Consiliul de 
evaluare și expertiză a proiectelor, Fondul de Cerce-
tare-Dezvoltare, precum și alte subdiviziuni în limita 
fondului de salarii aprobat. Activitatea curentă a 
Agenţiei Naţionale pentru Cercetare-Dezvoltare este 
condusă de directorul general al Agenţiei Naţionale 
pentru Cercetare-Dezvoltare numit în funcție de Gu-
vern pe un termen de 4 ani, la propunerea Academiei 
de Știinţe.

Principalele atribuții ale Agenției Naționale pentru 
Cercetare-Dezvoltare:

a) elaborează și realizează politicile în domeniul 
cercetării-dezvoltării;

b) distribuie alocaţiile bugetare pentru proiectele de 
cercetare-dezvoltare, exclusiv pe bază de concurs, con-
form Programului Naţional de Cercetare-Dezvoltare; 

c) elaborează Programul Naţional de Cercetare-
Dezvoltare în parteneriat cu Academia de Știinţe pe 
un termen de cel puţin 4 ani și îl prezintă Guvernului 
spre aprobare;

2) reorganizarea Agenției pentru Inovare și 
Transfer Tehnologic – instituţie publică, care reali-
zează politica de stat în domeniul inovare și transfer 
tehnologic se reorganizează în instituţie publică, fon-
dată de Guvern pentru implementarea politicilor ino-
vaţionale, asigurarea finanţării de la bugetul de stat a 
proiectelor de inovare și transfer tehnologic.

3) crearea Consiliului Național pentru Cercetare- 
Dezvoltare – organ consultativ al Prim-ministrului, 
fără personalitate juridică, cu următoarele atribuții 
principale:

a) examinează în consens proiectele de politici în 
domeniul cercetării-dezvoltării propuse de Agenţia 
Naţională pentru Cercetare-Dezvoltare, Academia de 
Știinţe a Moldovei, le recomandă Guvernului și propu-
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ne volumul mijloacelor financiare bugetare necesare 
pentru realizarea lor;

b) asigură comunicarea și cooperarea dintre prin-
cipalii factori implicaţi în elaborarea și implementarea 
politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării la nivel 
guvernamental, ai antreprenoriatului și ai comunităţii 
știinţifice;

c) organizează anual selectarea candidaţilor, eva-
luarea și pregătirea propunerilor în vederea decernării 
Premiului naţional în domeniul știinţei, tehnologiilor, 
culturii, artei și sportului.

Consiliul Naţional pentru Cercetare-Dezvoltare 
include în componenţa sa în calitate de:

a) președinte al Consiliului Naţional pentru Cerce-
tare-Dezvoltare – Prim-ministrul Republicii Moldova; 

b) vicepreședinţi ai Consiliului Naţional pentru 
Cercetare-Dezvoltare din oficiu: viceprim-ministrul, 
președintele Academiei de Știinţe și președintele Con-
siliului Rectorilor;

c) membri ai Consiliului Naţional pentru Cercetare- 
Dezvoltare:

 ▪ reprezentanţii Guvernului: ministrul economi-
ei; ministrul finanţelor, ministrul educaţiei, ministrul 
agriculturii și industriei alimentare, ministrul sănătă-
ţii, ministrul culturii;

 ▪ reprezentanţii mediului academic – coordonato-
rii secţiilor de știinţe ale Academiei de Știinţe 

 ▪ reprezentant al antreprenoriatului – președintele 
Camerei de Comerţ și Industrie;

 ▪ reprezentant al oamenilor de cultură – președin-
tele Asociaţiei Uniunilor de Creaţie;

 ▪ directorul centrului de cercetare-dezvoltare din 
UTA Găgăuzia.

4) reorganizarea Consiliului Național pentru 
Acreditare și Atestare în Consiliul Național pentru 
Evaluare și Atestare – autoritate administrativă auto-
nomă în domeniul evaluării performanţei și certifică-
rii organizaţiilor din sfera știinţei și inovării, precum și 
a atestării cadrelor știinţifice de calificare superioară.

5) reorganizarea Academiei de Știinţe a Moldo-
vei – instituţie publică autonomă, de interes naţional 
în domeniul cercetării-dezvoltării – cel mai înalt for 
știinţific al Republicii Moldova, coordonator al cerce-
tărilor știinţifice fundamentale și consultant știinţific 
al autorităţilor publice.

6) reconstituirea: 
a) Adunării generale a Academiei de Știinţe a Mol-

dovei – organ reprezentativ suprem al Academiei de 
Știinţe, care include membrii secţiilor de știinţe;

b) Prezidiului Academiei de Știinţe a Moldovei – 
organ executiv al Academiei de Știinţe a Moldovei, 
care activează în baza unui regulament aprobat de 
Adunarea generală a Academiei de Știinţe a Moldovei.

c) structurilor de administrare și autoadministra-
re ale Academiei de Știinţe a Moldovei și ale institute-
lor de cercetare-dezvoltare subordonate ei și prevăzute 
în statutele entităților menționate (Figura 1).

Figura 1. Structurile de administrare și autoadministrare ale Academiei de Știinţe a Moldovei și ale institutelor  
de cercetare-dezvoltare subordonate ei și prevăzute în statutele entităților menționate.



SOCIETATEA CUNOAŞTERII

64 |Akademos 2/2015

Cu toate că articolul 157 lit. a) din Codul educației 
al Republicii Moldova prevede expres că Guvernul „în 
termen de 24 de luni de la data intrării în vigoare a 
prezentului cod: – va elabora și prezenta Parlamen-
tului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoa-
re în concordanţă cu prezentul cod; – va aduce actele 
sale normative în concordanţă cu prezentul cod și va 
asigura elaborarea actelor normative necesare pentru 
punerea în aplicare a acestuia”, Guvernul a aprobat 
Regulamentul privind organizarea studiilor superioa-
re de doctorat, ciclul III [20], elaborat de Ministerul 
Educației, abrogând Regulamentul privind organiza-
rea și desfășurarea doctoratului și postdoctoratului” 
[21], deși aceasta trebuia să se producă după adopta-
rea proiectului de lege pentru modificarea și comple-
tarea Codului cu privire la știinţă și inovare al Repub- 
licii Moldova. 

Intrarea în vigoare, la 26 decembrie 2014, a Re-
gulamentului privind organizarea studiilor superioare 
de doctorat, ciclul III, care contravine unei legi orga-
nice speciale (Codului cu privire la știinţă și inovare al 
Republicii Moldova), a blocat procesul de studii doc-
torale, deoarece, deocamdată, nu au fost create școlile 
doctorale, iar regulamentul în cauză nu stabilește 
procedurile: de examinare a tezelor de doctorat și 
postdoctorat până la susținerea publică în comisii-
le pentru susţinerea publică a tezelor de doctorat; de 
abilitare a cadrelor științifice și științifico-didactice cu 
dreptul de conducător de doctorat etc.

În același timp, Consiliul Național pentru Acre-
ditare și Atestare funcționează conform prevederilor 
Codului cu privire la știinţă și inovare al Republicii 

Moldova și ale actelor normative adoptate de Comi-
sia de Acreditare și de Comisia de Atestare până la 
adoptarea proiectului de lege pentru modificarea și 
completarea Codului cu privire la știinţă și inovare al 
Republicii Moldova.

În scopul restabilirii principiului supremației legii 
și deblocării procesului de studii superioare de docto-
rat, ciclul III, propunem:

1) soluționarea incoerențelor prin amendarea Co-
dului educației al Republicii Moldova și adoptarea până 
în iulie curent a proiectului de lege pentru modificarea 
și completarea Codului cu privire la știinţă și inovare 
al Republicii Moldova pentru asigurarea normativă a 
procesului de studii doctorale în anul 2015 – 2016;

2) aplicarea dispozițiilor Codului cu privire la ști-
inţă și inovare al Republicii Moldova, Hotărârii Gu-
vernului nr. 173 din 18 februarie 2008 și ale actelor 
normative ale Consiliului Național pentru Acreditare 
și Atestare pentru studenții-doctoranzi înmatriculați 
până la intrarea în vigoare a Codului educației;

3) revizuirea și amendarea Regulamentului pri-
vind organizarea studiilor superioare de doctorat, ci-
clul III, în corespundere cu prevederile revizuite ale 
Codului educației al Republicii Moldova și Codului cu 
privire la știinţă și inovare al Republicii Moldova;

4) constituirea instituţiilor publice autonome în 
sfera știinţei și inovării prin modificarea și completa-
rea Codului civil al RM nr. 1107-XV din 6 iunie 2002;

5) abrogarea Regulamentului privind organizarea 
și desfășurarea doctoratului și postdoctoratului, apro-
bat prin Hotărârea Guvernului nr. 173 din 18.02.2008.
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