
Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. HG381/2019
din 01.08.2019

cu privire la aprobarea Programului național în domeniile
cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 și a Planului

de acțiuni privind implementarea acestuia

Publicat : 16.08.2019 în MONITORUL OFICIAL Nr. 256-259 art. 506 Data intrării în vigoare

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), Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă:

1)  Programul  național  în  domeniile  cercetării  și  inovării  pentru  anii  2020-2023,
conform anexei nr.1;

2)  Planul  de  acţiuni  privind  implementarea  Programului  național  în  domeniile
cercetării și inovării pentru anii 2020-2023, conform anexei nr.2.

2.  Agenția  Națională  pentru  Cercetare  și  Dezvoltare  va  organiza  concursul  de
proiecte  din  domeniile  cercetării  și  inovării  și  va  prezenta  Guvernului  și  Ministerului
Educației, Culturii și Cercetării anual, pînă la 30 martie, raportul cu privire la realizarea
proiectelor de cercetare și inovare.

3. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va prezenta Guvernului anual, pînă la 30
aprilie, raportul consolidat cu privire la realizarea Planului de acțiuni privind implementarea
Programului național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023.

4. Academia de Științe a Moldovei va prezenta Guvernului și Ministerului Educației,
Culturii și Cercetării anual, pînă la 15 mai, raportul asupra stării științei.

5.  Finanţarea Programului  național  în domeniile  cercetării  și  inovării  pentru anii
2020-2023 și a Planului de acţiuni privind implementarea acestuia se va efectua în baza
concursului  de  proiecte  din  domeniile  cercetării  și  inovării,  din  contul  şi  în  limitele
alocaţiilor aprobate în aceste scopuri în legea bugetului de stat pe anul respectiv, precum și
din alte surse prevăzute de cadrul normativ.

6. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va preciza anual costurile incluse în
Planul de acțiuni menţionat, în funcție de bugetele anuale aprobate.

7.  Controlul  asupra  executării  prezentei  hotărîri  se  pune în  sarcina  Ministerului



Educației, Culturii și Cercetării.

8. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

9. La data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, se abrogă:

1) Hotărîrea Guvernului nr.920/2014 cu privire la aprobarea Strategiei de cercetare-
dezvoltare a Republicii Moldova pînă în 2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014,
nr.386-396, art. 1099);

2) Hotărîrea Guvernului nr.952/2013 cu privire la aprobarea Strategiei inovaționale a
Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovații pentru competitivitate” (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.284-289, art. 1063).

PRIM-MINISTRU Maia SANDU

Contrasemnează:

Ministrul educației,

culturii și cercetării Liliana Nicolaescu-Onofrei

Ministrul finanţelor Natalia Gavrilița

Nr. 381. Chişinău, 1 august 2019.

anexa nr.1

anexa nr.2

http://www.legis.md/UserFiles/Image/RO/2019/mo256-259md/anexa%20nr_1_381.docx
http://www.legis.md/UserFiles/Image/RO/2019/mo256-259md/anexa%20nr_2_381.docx

