Anexă
Lista sarcinilor care îi revin ASM în conformitate cu Planul Național de Acțiuni pentru
implementarea Acordului de Asociere RM-UE pentru perioada 2017-2019
Nr.

Prevederile
Acordului de Asociere/

Măsurile de implementare

Instituţiile
responsabile

Indicator de
performanţă

Termenul de
realizare a
măsurii/ și
Termenul de
implementare
potrivit AA
TITLUL IV. COOPERAREA ECONOMICĂ ȘI ALTE TIPURI DE COOPERARE SECTORIALĂ
CAPITOLUL 1. REFORMA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Costuri estimative
Sursa de acoperire
a cheltuielilor

Indicatori de impact (per capitol):
I20. Susținerea prin diverse
programe
a
capacitații
întreprinderilor mici şi mijlocii
de absorbție a tehnologiilor
inovative autohtone

Nr. de
finanțate

ÎMM-uri

I21. Crearea unei rețele de
comunicare și cooperare a
incubatoarelor de inovare din
Republica
Moldova,
și
rezidenților acestora
I23.
Acordarea
asistenței
informaționale şi metodologice
instituțiilor de cercetare şi
companiilor
private
pentru
elaborarea
şi
promovarea
proiectelor acestora în cadrul
Programului „Orizont 2020”

Rețea creată
funcțională

și

Nr. de persoane
informate

Academia de Științe a
Moldovei
Agenția
pentru
Inovare şi Transfer
Tehnologic

Trimestrul IV, 2019

Alocații
bugetare,
total estimat)
Resursele
partenerilor
de
dezvoltare,
investiții private(BS)
24,0

Academia de Științe a
Moldovei
Agenția
pentru
Inovare şi Transfer
Tehnologic
Academia de Științe a
Moldovei (AȘM)
Rețeaua
Punctelor
Naționale de Contact
Agenția
pentru
Inovare şi Transfer
Tehnologic (AITT)

Trimestrul IV 2018

Alocații
bugetare,
total (BS) 0,2

Trimestrul IV 2018

Suma
financiară
estimativă
Alocații
bugetare,
total (BS) 0,2
Alte
(finanțarea

surse

1

I24. Promovarea bunelor practici
de transfer tehnologic şi afaceri
inovaționale prin participarea
întreprinderilor în programe şi
proiecte
internaționale
în
domeniu

(h) Cooperarea științifică și tehnică și schimbul
de informații pentru dezvoltarea și îmbunătățirea
tehnologiilor în producția, transportul, furnizarea
și utilizarea finală a energiei, acordându-se o
atenție deosebită tehnologiilor ecologice și
eficiente din punct de vedere energetic

Nr. de persoane
participante

I25. Participarea la tîrguri și Nr. de evenimente
expoziții
naționale
și organizate (atinse)
internaționale
în
vederea Nr. de exponate
promovării
produselor
și prezentate
tehnologiilor noi obținute în
urma implementării proiectelor
de inovare și transfer tehnologic
I12. Cercetarea impactului Studiu realizat
soluțiilor de realizare a
interconexiunilor
cu
sistemul electroenergetic al
României în baza liniei
electrice aeriene (LEA)
330/400 kV, inclusiv liniilor
electrice
dirijate
autocompensate (LEDA) şi
a stațiilor back-to-back
I13. Cercetarea impactului Studiu realizat
dezvoltării
generării
distribuite,
inclusiv
cu
participarea
surselor
regenerabile de energie,
asupra
regimului
de
funcționare a sistemului
electroenergetic
al
Republicii Moldova

Europeană)
- HORIZON2020,
0,2
Suma
financiară
estimativă

Academia de Științe a
Moldovei (AȘM)
Agenția
pentru
Inovare şi Transfer
Tehnologic (AITT)

Trimestrul IV 2017

Academia de Științe a
Moldovei
Agenția
pentru
Inovare şi Transfer
Tehnologic

Trimestrul IV 2019

Academia de Științe a
Moldovei
Institutul
de
Energetică

2017-2019

În limita resurselor
bugetare
și
din
fondurile
extrabugetare

Academia de Științe a
Moldovei
Institutul
de
Energetică

2017-2019

În limita resurselor
bugetare
și
din
fondurile
extrabugetare

Alte surse (GIZ)
-Proiect
al
Programului
Transfrontalier
Moldova-Ucraina,
0,5
Suma
financiară
estimativă
Alocații
bugetare,
total (BS) 0,3

Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12
decembrie 1991 privind protecția apelor
2

127
128

împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse
agricole, astfel cum a fost modificată prin
Regulamentul (CE) nr. 1882/2003
I9. Elaborarea Codului de Cod de bune practice Academia de Științe,
Trimestrul III 2019 În limitele resurselor
Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei:
bune practici agricole pentru agricole aprobat
Ministerul Mediului
bugetare.
- adoptarea legislației naționale și desemnarea protecția apelor împotriva
AA Anexa XI - Alte surse (asistență
autorității (autorităților) competente
poluării cu nitrați din surse
septembrie 2019
tehnică).
- stabilirea programelor de monitorizare (art. 6);
agricole.
- Identificarea apelor afectate de poluare și a
celor care ar putea fi afectate și desemnarea
zonelor vulnerabile la nitrați (articolul 3);
- Stabilirea unor programe de acțiune și a unor
coduri de bune practici agricole pentru zonele
vulnerabile la nitrați (articolele 4 și 5).
CAPITOLUL 24. COOPERAREA ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE, DE DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI DEMONSTRATIVE
Indicatori de impact (per capitol):
Părțile promovează cooperarea în toate domeniile activităților de cercetare științifică civilă, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (CDT), în baza interesului reciproc și cu condiția
ca drepturile de proprietate intelectuală să fie protejate în mod adecvat și eficace
Cooperarea în domeniul CDT vizează:
SL1. Act nou
Hotărâre de
Academia de Științe
2017
În limita resurselor
(a) Dialogul politic și schimbul de informații Proiectul Hotărârii Guvernului
Guvern intrată în
a Moldovei
alocate
științifice și tehnologice
pentru aprobarea Foii Naţionale
vigoare
de Parcurs pentru integrarea în
Spațiul European de Cercetare
(ERA)
SL2. Act de modificare
Hotărâre de
Academia de Științe
2017
În limita resurselor
Proiectul Hotărârii Guvernului
Guvern intrată în
a Moldovei
alocate
pentru
modificarea
Hotărârii
vigoare
Guvernului nr.920 din 7.11.2014
cu privire la aprobarea Strategiei
de
cercetare-dezvoltare
a
Republicii Moldova până în 2020
conform recomandărilor experților
europeni prezentate în cadrul
exercițiului de evaluare PSF in
H2020
L1. Act de modificare
Lege intrată în
Academia de Științe
2017
În limita resurselor
Proiectul
de
lege
privind
vigoare
a Moldovei
alocate
modificarea Codului nr.259 din
15.07.2004 cu privire la ştiinţă şi
inovare al Republicii Moldova în
conformitate cu
recomandările
experților europeni și racordarea
3

(b) Facilitarea accesului corespunzător la
programele respective ale părților

(c) Creșterea capacității de cercetare și
participarea entităților de cercetare ale
Republicii Moldova la programele-cadru de
cercetare ale UE

cu Codul educației al Republicii
Moldova nr.152 din 17.07.2014
I2. Crearea noilor structuri
abilitate cu coordonarea și
administrarea domeniului ştiinţei
la nivel de Guvern
I3. Informarea periodică a
instituțiilor europene, precum şi a
statelor-membre ale UE despre
ultimele
evoluții
în
sfera
cercetare-dezvoltare din Republica
Moldova, prin participarea activă
a reprezentanților oficiali şi
experților naționali în comitetele
strategice, grupurile de lucru
instituite la nivel paneuropean
I4. Instituirea Comitetului comun
Moldova-UE
cu
scopul
monitorizării participării RM în
programul Orizont 2020
I5. Implementarea Planului de
acțiuni
privind
participarea
Republicii Moldova la Programul
„Orizont 2020” pentru stimularea
implicării entităților naționale
I6. Asigurarea funcționalității
platformei instituționale pentru
valorificarea statutului de țară
asociată la Programul „Orizont
2020”
prin
intermediul
instrumentelor
existente,
şi
anume:
a) susținerea rețelei punctelor
naționale, regionale şi locale de
contact;
b)
asigurarea
participării
reprezentanților
oficiali
ai
comunității
științifice
şi
a
experților naționali la comitetele
de Program „Orizont 2020”;

Noi structuri
create

Academia de Științe
a Moldovei

2017

În limita resurselor
alocate

Numărul de
participări

Academia de Științe
a Moldovei

2017
2018
2019

În limita resurselor
alocate

Comitet creat

Academia de Științe
a Moldovei

2017

Nivel de
implemetare a
Planului în %

Academia de Științe
a Moldovei

2017
2018
2019

În limita resurselor
bugetare și din
fondurile
extrabugetare
În limita resurselor
bugetare și din
fondurile
extrabugetare

Platforma
funcțională

Academia de Științe
a Moldovei

2017-2019

În limita resurselor
bugetare și din
fondurile
extrabugetare
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c) susținerea activității Oficiului
Republicii Moldova pentru Știință
şi Tehnologie pe lîngă Uniunea
Europeană (MOST);

(d) Promovarea proiectelor comune de
cercetare în toate domeniile CDT

(f) Facilitarea, în cadrul legislației aplicabile,
a liberei circulații a lucrătorilor din domeniul
cercetării care participă la activitățile
reglementate de prezentul Acord, precum și
facilitarea circulației transfrontaliere a
mărfurilor destinate acestor activități

Numărul de
evenimente
organizate

Academia de Științe
a Moldovei

2017
2018
2019

În limita resurselor
bugetare și din
fondurile
extrabugetare

Numărul de
proiecte realizate

Academia de Științe
a Moldovei

2017
2018
2019

În limita resurselor
bugetare și din
fondurile
extrabugetare

I9. Implementarea şi popularizarea
Programului
EURAXESS
şi
extinderea serviciilor sale în
regiunile țării;

Numărul
activităților de
promovare

Academia de Științe
a Moldovei

2017
2018
2019

În limita resurselor
bugetare și din
fondurile
extrabugetare

I10. Implementarea principiilor
Cartei europene a cercetătorilor şi
Codului de conduită pentru
recrutarea cercetătorilor pentru
obținerea recunoașterii excelenței
în cercetare a instituțiilor din
domeniul cercetării-dezvoltării din
Republica Moldova la nivel
european
I11. Promovarea oportunităților
oferite de Programul „Marie
Skladowska Curie” și de Consiliul
European de Cercetare (ERC)
I12.
Implicarea
diasporei
științifice a Republicii Moldova în
proiectele și activitățile de
cercetare-dezvoltare din țara de
origine prin susținerea mobilității

Numărul
logourilor
”Excelență în
cercetare” oferite
de către CE
instituțiilor
naționale

Academia de Științe
a Moldovei

2017-2019

În limita resurselor
bugetare și din
fondurile
extrabugetare

Numărul de
participări la
programele
respective
Numărul de
activități cu
implicare
diasporei

Academia de Științe
a Moldovei

2017-2019

Academia de Științe
a Moldovei

2017-2019

În limita resurselor
bugetare și din
fondurile
extrabugetare
În limita resurselor
bugetare și din
fondurile
extrabugetare

I7. Organizarea evenimentelor de
informare, instruire și promovare a
oportunităților
oferite
de
Programul-cadru
al
Uniunii
Europene cercetare și dezvoltare
„Orizont 2020”
I8.
Participarea
comunității
științifice în proiectele bilaterale şi
pan-europene inclusiv din cadrul
Inițiativei Comune de Program,
COFUND,
ERANETS,
INCONET, JRC etc.

5

circulare
129

În desfășurarea activităților de cooperare în
materie de CDT, ar trebui căutate sinergii cu
activitățile finanțate de către Centrul pentru
Știință și Tehnologie (STCU) și cu alte
activități desfășurate în cadrul cooperării
financiare între UE și Republica Moldova

I13. Organizarea concursurilor
comune de granturi în baza
Acordului de colaborare dintre
Academia de Științe a Moldovei şi
Centrul Științifico-Tehnologic din
Ucraina

Numărul de
proiecte în
derulare

Academia de Științe
a Moldovei

2017-2019

În limita resurselor
bugetare și din
fondurile
extrabugetare

Activități din Plan în care AȘM este coraportor
Nr.

Prevederile
Acordului de Asociere/

Măsurile de implementare

Instituţiile
responsabile

Termenul de
realizare a
măsurii/ și
Termenul de
implementare
potrivit AA
TITLUL IV. COOPERAREA ECONOMICĂ ȘI ALTE TIPURI DE COOPERARE SECTORIALĂ
CAPITOLUL 1. REFORMA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Indicatori de impact (per capitol):
Cooperarea se axează pe dezvoltarea unei
21
administraţii publice eficiente şi responsabile în
Republica Moldova, cu scopul de a sprijini
instituirea statului de drept, de a garanta faptul
că instituţiile de stat funcţionează în folosul
întregii populaţii din Republica Moldova şi de a
promova dezvoltarea armonioasă a relaţiilor
dintre Republica Moldova şi partenerii săi. Se
acordă o atenţie deosebită modernizării şi
dezvoltării funcţiilor executive, în scopul de a
oferi servicii de calitate pentru cetăţenii
Republicii Moldova

L1. Act nou
Proiectul Codului de procedură
administrativă

Indicator de
performanţă

Cod
intrat
vigoare

în

Cancelaria de Stat,
Academia
de
Administrare Publică
Academia de Științe

Decembrie 2018

Costuri estimative
Sursa de acoperire
a cheltuielilor

2080 mii lei
Asistența
partenerilor
dezvoltare

de

6

22

Cooperarea include următoarele domenii:
(a) Dezvoltarea instituțională și funcțională a
autorităților publice pentru a spori eficiența
activității acestora și pentru a asigura un proces
de luare a deciziilor și de planificare strategică
eficient, participativ și transparent

L1. Act nou
Proiectul de lege cu privire la
serviciile publice

Lege intrată
vigoare

(d) Încurajarea dezvoltării politicii în domeniul
inovării, prin schimbul de informații și de bune
practici privind comercializarea în domeniul
cercetării și al dezvoltării (inclusiv instrumente
de sprijin pentru întreprinderile nou-înființate
bazate pe tehnologie), dezvoltarea de poluri
(clustere) și accesul la finanțare

I17. Realizarea Planului de
acţiuni pentru implementarea
Strategiei
inovaționale
a
Republicii Moldova pentru
perioada 2013-2020 Inovații
pentru competitivitate

I18. Dezvoltarea, implementarea
și
promovarea
politicii
clustereale de stat

în

Cancelaria de Stat,
Academia
de
Administrare Publică
Academia de Științe
Cancelaria de Stat
Ministerul Economiei
Ministerul Finanțelor
Ministerul
Tehnologiei
Informației
și
comunicațiilor

Iunie 2018
Septembrie 2018

300 mii lei
Asistența
partenerilor
dezvoltare

Raport
elaborat
anual, Nivelul de
îndeplinire
(%)/anual; Numărul
măsurilor realizate;
Numărul de acte
legislativenormative
adoptate/aprobate

Ministerul
Economiei;
Academia de Științe a
Moldovei;
Autoritățile publice
centrale și locale
relevante

Trimestrul IV, 2019

Alocații
bugetare,
Costuri estimative:
1,6 miliarde lei
pentru a. 2013-2020,
inclusiv din bugetul
de stat - circa 1,0
miliard de lei.

3 proiecte pilot
lansate
3 sectoare/regiuni
identificate
3 instruiri tematice
organizate

Ministerul
Economiei;
Academia de Științe a
Moldovei;
Agenția
pentru
Inovare şi
Transfer Tehnologic
Organizația
pentru
Dezvoltarea
Întreprinderilor Mici
și Mijloci ;
Autoritățile publice
centrale și locale

Trimestrul IV, 2019

Alocații bugetare;
Mijloace financiare
alocate de partenerii
de dezvoltare

de

7

relevante

I19. Crearea primului parc
pentru tehnologia informației, în
conformitate cu prevederile
Legii nr.77 din 21.04.2016 cu
privire la parcurile pentru
tehnologia informaţiei.

Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12
decembrie 1991 privind protecția apelor
împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse
agricole, astfel cum a fost modificată prin
Regulamentul (CE) nr. 1882/2003
Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei:
- adoptarea legislației naționale și desemnarea
autorității (autorităților) competente
- stabilirea programelor de monitorizare (art. 6);
- Identificarea apelor afectate de poluare și a
celor care ar putea fi afectate și desemnarea
zonelor vulnerabile la nitrați (articolul 3);
- Stabilirea unor programe de acțiune și a unor
coduri de bune practici agricole pentru zonele
vulnerabile la nitrați (articolele 4 și 5).

I7. Elaborarea Studiului privind
identificarea apelor afectate de
poluare și a celor care ar putea fi
afectate și metodologii de
identificare și cartare a zonelor
vulnerabile.
I8.
Desemnarea
zonelor
vulnerabile la nitrați.

ÎMM-uri
înregistrate

Studiu elaborat

Zone vulnerabile la
nitrați desemnate.

Ministerul
Tehnologiei
Informaţiei
şi
Comunicaţiilor
Academia de Științe a
Moldovei
Agenția
pentru
Inovare şi Transfer
Tehnologic

.Trimestrul
2017

IV,

Ministerul Mediului,
Ministerul
Agriculturii
și
Industriei Alimentare
Academia de Științe

Trimestrul III 2019

Ministerul Mediului,
Ministerul
Agriculturii
și
Industriei Alimentare

Trimestrul III 2019

(1000,0
lei
bugetSuma
financiară estimativă

În limitele resurselor
bugetare.

AA Anexa XI septembrie 2019
În limitele resurselor
bugetare.

AA Anexa XI septembrie 2019
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