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Cu privire la raportulprivind activitatea
Centruluipentru FinanlareaCercetdrii
gi Aplicativein primul
Fundamentale
semestrual anului2015
in urrna audierii raportului privind activitatea Centrului pentru FinangareaCercetdrii
gi Aplicative in primul semestrual anului 2015, Consiliul Suprempentru $tiinfA gi
Fundamentale
DezvoltareTehnologicdal Academieide gtiingea Moldovei HOTAffngfn:
l. Se aprobi raportul privind activitateaCentrului pentru FinanlareaCercetdrii Fundamentale
gi Aplicative in primul semestrual anului 2A15, prezentatde dna dr. Irina Rabogapca,director
interimar al Centrului pentru Finanlarea Cercetdrii Fundamentale ;i Aplicative (raportul se
anexeazd).
2. Centrul pentru FinanlareaCercetirii Fundamentalegi Aplicative va continuaacliunile de
rigoarein vederearealizdriiplanuluide activitatepentruanul 2015.
3. Controlul privind realizarcaprezenteihotirdri se pune in sarcinadoamneidoctor habilitat
AureliaHANGANU, secretargtiinfific generalal AgM.
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Activitatea Centrului pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative
În cadrul reformei științei prevăzute de strategia națională de cercetare-dezvoltare şi în
conformitate cu Hotărârea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei
de Ştiinţe a Moldovei, nr.289 din 22 decembrie 2011, a fost creat Centrul pentru Finanțarea
Cercetărilor Fundamentale și Aplicative (CFCFA). Activitatea acestei instituţii autonome a început din
momentul înregistrării la Camera Înregistrării de Stat, la 14 mai 2012 (certificat de înregistrare
nr.1012600013529). Bugetul alocat CFCFA pentru anul 2015, conform planului de finanţare, a
constituit 590,3 mii lei, din care pentru primele 6 luni constituie 301,7. La data de 1.07.2015 au fost
executate cheltuieli în suma de 262,6, sau 87% din total.
Principala menire a CFCFA este să implementeze standardele europene în procesul de elaborare,
depunere și realizare a proiectelor științifice naționale, finanțate prin competiție publică.
În acest context, CFCFA are în sarcina sa un spectru larg de activităţi care au drept scop
implementarea calitativă a politicii naţionale în domeniul cercetării fundamentale şi aplicative prin
prisma unui mecanism clar și transparent. Una din funcţiile de bază este buna organizare şi desfăşurare
a concursurilor activităţilor în sfera ştiinţei şi inovării, care presupune:
• pregătirea și lansarea apelurilor,
• desfășurarea concursului programelor/proiectelor prin recepționarea și verificarea
eligibilităţii propunerilor de proiecte în conformitate cu criteriile de evaluare aprobate,
• transmiterea propunerilor de proiecte spre expertizare,
• elaborarea listei de propuneri de proiecte expertizate, întocmirea proiectului de hotărâre
pentru examinare şi respectiv aprobare spre finanțare de către CSŞDT.
Pe parcursul primului semestru al anului 2015, Centrul pentru Finanțarea Cercetării
Fundamentale și Aplicative a organizat concursuri de proiecte în sfera ştiinţei şi inovării, după cum
urmează:
Nr
Numărul propunerilor de proiecte
d/o
Tipul Proiectelor
Acceptate pentru
Depuse
finanţare
1.
2.

Proiecte pentru organizarea manifestărilor științifice
pentru anul 2015
Proiecte pentru editarea monografiilor științifice (lucrări
de valoare) pentru anul 2014
TOTAL

20

15

10

-

30

15

De asemenea, CFCFA este responsabil de contractarea şi monitorizarea desfăşurării
programelor/proiectelor de cercetări fundamentale și aplicative.
Astfel, pe parcursul primului semestru al anului 2015 au efectuate următoarele activități:
Nr
Numărul de proiecte
d/o
Tipul Proiectelor
contractate și
monitorizate
1. Proiecte din cadrul Programelor de Stat
2. Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi de cercetare
ştiinţifică aplicativă
3. Proiecte pentru Tinerii Cercetători
4. Proiecte pentru editarea monografiilor ştiinţifice (lucrări de
valoare)
5. Proiecte pentru organizarea manifestărilor științifice
TOTAL

24
245
37
15
321

În vederea bunei realizării a acestor funcţii, CFCFA a desfăşurat un set de activităţi de asistenţă,
de administrare a funcţionării sistemului de suport şi a bazelor de date tematice, de promovare şi
cooperare la nivel naţional şi internaţional prin deschidere şi diseminare continuă a activităţii.
Un compartiment important al activităţii CFCFA a ţinut de efectuarea studiilor în domeniul
managementului ştiinţei, acestea sunt orientate spre cercetarea şi perfecţionarea:
• Managementului activităţilor de cercetare în cadrul programelor/proiectelor de cercetare-dezvoltare
implementate;
• Formelor de întocmire şi prezentare a actelor de primire-predare a lucrărilor de cercetare științifică
şi a dărilor de seamă (intermediare şi finale);
• Formelor de întocmire şi prezentare a propunerilor de proiecte (pachete de informaţii);
• Instrumentelor de finanţare aplicate în UE în vederea preluării celor mai bune practici;
• Mecanismelor de monitorizare a evoluţiei activităţii în cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare;
• Formelor de automatizare a circuitului documentaţiei din domeniul de competenţă prin prisma
aplicării noilor tehnologii IT etc.
Pe parcursul anului 2015 s-a efectuat completarea, păstrarea și evidența documentelor
proiectelor de cercetare pentru anii 2011-2015 şi au fost actualizate informațiile pe pagina web
www.cfcfa.asm.md.

Director interimar CFCFA
Dr. I. Raboşapca

