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FONDURILE PUBLICE PENTRU CERCETARE SUNT DISTRIBUITE ÎN LUME, CEL MAI DES, PRIN DOUĂ MODALITĂŢI MAJORE: PRIN PROIECTE, 
DESEMNATE DREPT CÂȘTIGĂTOARE ÎN URMA UNOR CONCURSURI DE PROPUNERI DE PROIECTE, ȘI PRIN FINANŢARE INSTITUŢIONALĂ, 

CARE DEPINDE DE EVALUAREA INSTITUŢIILOR. ÎN MAJORITATEA ŢĂRILOR EUROPENE FINANŢAREA PRIN PROIECTE REPREZINTĂ MAI PUŢIN 
DE JUMĂTATE DIN FINANŢAREA PUBLICĂ (CEL MAI FRECVENT – 20-40%) [13], DAR, INDIFERENT DE RAPORTUL DINTRE ACESTE DOUĂ 
MODALITĂŢI, PROCEDURA DE ALOCARE A FONDURILOR PUBLICE ESTE CONSIDERATĂ UN ELEMENT ESENŢIAL AL POLITICII ȘTIINŢEI [7], 
DEOARECE PRIN ACEASTA SE URMĂREŞTE CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII SISTEMULUI NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE, CA RĂSPUNS 
LA NECESITĂŢILE ECONOMIEI CUNOAŞTERII [15]. ORGANELE NAŢIONALE RESPONSABILE DE ALOCAREA ACESTOR FONDURI ORGANIZEAZĂ 
CONCURSURI ALE  PROPUNERILOR DE PROIECTE, STIMULÂND PARTICIPAREA LARGĂ CU NOI IDEI A CERCETĂTORILOR, CU SCOPUL GENERAL 
DE A SELECTA PENTRU FINANŢARE CELE MAI „BUNE” PROPUNERI DE PROIECTE ŞI CEI MAI „BUNI” CERCETĂTORI [17; 18].

INSTITUTUL DE DEZVOLTARE A SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE
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În Republica Moldova alocarea fondurilor pub-
lice prin concursuri de proiecte a fost lansată la 
nivel naţional în 1999-2000. Consiliul Suprem pen-
tru Știinţă și Dezvoltare Tehnologică din cadrul Gu-
vernului a organizat primul concurs de proiecte în 
anul 2000 și primul concurs de programe de stat în 
anul 2003, iar Consiliul consultativ de expertiză de 
pe lângă acesta a efectuat expertiza propunerilor 
de proiecte înaintate la concursuri. Finanţarea 
prin proiecte în bază de concurs a crescut de la 
5%, în 2001, până la 15%, în 2004, proporţie care 
s-a păstrat, aproximativ, și în perioada coordonării 
sistemului naţional de cercetare-dezvoltare de 
către Academia de Știinţe a Moldovei (2005-2017) 
[8], chiar dacă ofi cial toată fi nanţarea era alocată în 
bază competitivă. 

Odată cu modifi carea Codului cu privire la știinţă 
și inovare [14] și aprobarea Programului naţional în 
domeniile cercetării și inovării (PNCI), s-a schimbat 
și „design”-ul alocării fondurilor publice. Ponderea 
fi nanţării prin proiecte, în bază de concurs, a fost 
planifi cată să „sară” până la 60% în 2020, crescând 
treptat până la 75% în 2023 [11], valoare care ar 
plasa Republica Moldova printre liderii din Europa 
după acest indicator. Totodată, fi nanţarea publică a 
cercetării, conform aceluiași document, urmează să se 
reducă până la mai puţin de 0,2% din Produsul Intern 
Brut. Agenţia Naţională pentru Cercetare și Dezvoltare 
(ANCD), care a fost creată în urma  modifi cărilor efec-
tuate în cadrul normativ și desemnată responsabilă 
pentru organizarea concursurilor de proiecte, a orga-
nizat, în perioada septembrie 2019 – ianuarie 2020, 
concursul în vederea selectării și fi nanţări proiectelor 
de cercetare pe următorii patru ani, denumit  „Pro-
gram de stat 2020-2023”. 

Având în vedere importanţa competiţiei de pro-
iecte menţionate pentru evoluţia știinţei naţionale, 
dar și pericolul dispariţiei cercetării organizate în 
Republica Moldova despre care am atenţionat 
anterior [7], ne-am propus în acest articol să 
efectuăm o analiză critică a modului de organizare 
și desfășurare a Concursului „Program de stat 2020-
2023”. Ea a presupus compararea elementelor aces-
tuia cu prevederile actelor normative și cu bunele 
practici internaţionale, inclusiv cu experienţa din 
Europa și Australia. Drept materiale au servit datele 
plasate pe site-ul ANCD și actele normative din 
baza Legis.md.

Organizarea concursului

Organizarea concursului trezește mari semne de 
întrebare în privinţa respectării cadrului normativ și 
a deontologiei profesionale, începând cu anunţul 
acestuia. Pachetul de informaţii, publicat pe site-
ul ANCD la 23.09.2019, se referă la Concursul „Pro-
gram de stat (2020 – 2023)” [2]. Nu este clar ce se 
are în vedere prin „program de stat”. Defi niţia din 
proiectul Pachetului reprezintă, de fapt, defi niţia 
proiectului de cercetare știinţifi că („Program de stat 
– proiecte de cercetare știinţifi că fundamentală și/
sau aplicativă care au drept scop dobândirea de noi 
cunoștinţe, formularea și verifi carea a noi ipoteze și 
teorii într-un domeniu sau mai multe domenii ale 
știinţei, în corespundere cu priorităţile și direcţiile 
strategice aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.381/2019”). Această situaţie trezește mai multe 
nedumeriri: Programul este o sumă de proiecte? De 
ce este necesar ca proiectele să fi e incluse în pro-
grame? Toate proiectele sunt incluse în programe 
sau sunt și în afara lor? Care sunt criteriile de inclu-
dere în program? Etc.

Dată fi ind anunţarea unei competiţii, nu este clar 
cum se încadrează această competiţie în defi niţia 
formulată în metodologia de fi nanţare a proiectelor 
din domeniile cercetării și inovării: „competiţie – ri-
valitate sau concurenţă între doi sau mai mulţi be-
nefi ciari pentru soluţionarea cât mai efi cientă a unei 
probleme știinţifi ce cu caracter teoretic, aplicativ și 
inovativ” [10]. Întrebarea care apare pe marginea 
acestei defi niţii este următoarea: În cazul concursu-
lui anunţat conform Pachetului de informaţii, care 
sunt problemele pentru care se anunţă competiţia? 
Ori fi ecare participant își formulează propria pro-
blemă știinţifi că și atunci aceștia nu mai concurează 
între ei pentru soluţionarea aceleiași probleme?

Dacă se dorește realizarea programelor de stat în 
domeniile cercetării și inovării (și nu a unor proiecte 
separate), de ce nu se respectă prevederile actului 
normativ în vigoare care le reglementează – Modul 
de elaborare şi realizare a programelor de stat de 
cercetare-dezvoltare [12]? Acest document conţine 
prevederi clare privind programul de stat, de ex.:

 ▪ Defi niţia – „Programele de stat reprezintă un 
set de proiecte (teme), un ansamblu de acţiuni ştiin-
ţifi ce, tehnologice, organizaţionale, corelate între ele 
prin resurse, executori şi termene de realizare, direcţi-
onate spre soluţionarea efi cientă a problemelor stra-
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tegice preconizate, ce fac parte din cele mai diverse 
domenii de activitate (ştiinţifi c, de producere, de con-
strucţie etc.)”;

 ▪ Scopul – „Scopul fi nal al programelor de stat 
rezidă în crearea şi implementarea  noilor tehnici, teh-
nologii, materiale, altei producţii ştiinţifi co-tehnologi-
ce  competitive ce ar conduce  la rezolvarea probleme-
lor de ordin social, economic etc. la nivel mondial”;

 ▪ Etapele de elaborare a programului – „…
înaintarea celor mai stringente probleme ştiinţifi ce, 
economice, sociale etc. ce necesită a fi  soluţionate în 
cadrul unui program; selectarea şi aprobarea proble-
melor; elaborarea şi aprobarea programelor de stat”;

 ▪ Când se anunţă concursul de proiecte – 
„După aprobarea de către Guvern a listei programelor 
de stat, Consiliul Suprem anunţă  concursul  proiecte-
lor de cercetare-dezvoltare pentru elaborarea conţi-
nutului programelor de stat”.

La nivel internaţional, defi niţiile la fel sunt apro-
piate de prevederile hotărârii de guvern indicate 
mai sus. Astfel, Project Management Institute dă 
următoarele defi niţii:

 ▪ Proiect – „un efort temporar realizat pentru a 
obţine un produs, un serviciu sau un rezultat unic“;

 ▪ Program – „un grup de proiecte corelate ce 
sunt coordonate astfel încât să se obţină benefi cii și 
un control ce nu ar fi  posibile în cazul unui manage-
ment individual al acestor proiecte. Programele pot 
include componente rezultate din activităţi exterioare 
scopului proiectelor din program”. Un program pune 
împreună un număr de proiecte și deseori activităţi 
operaţionale, pentru atingerea unui scop mai amplu;

 ▪ Portofoliu – „o colecţie de proiecte sau progra-
me și alte activităţi ce sunt grupate pentru a facilita un 
management efi cient al acestora în sensul atingerii 
obiectivelor strategice. Proiectele și programele impli-
cate nu sunt în mod obligatoriu interdependente sau 
corelate in mod direct“ [16].

Aceste și multe alte prevederi privind modul de 
elaborare și realizare a programelor de cercetare sunt 
ignorate de autorii pachetului de informaţii și poate 
din această cauză informaţiile prezentate sunt atât 
de ambigue. Astfel, unele condiţii de participare în 
concurs trezesc cel puţin nedumerire, de ex.:

1) „Cercetările vor … fi  orientate spre integrarea 
rezultatelor știinţifi ce și inovaţionale din Republica 
Moldova în Spaţiul European de Cercetare”.  Cum se 
integrează rezultatele știinţifi ce? Rezultatele nu ar 

trebui să soluţioneze probleme importante pentru 
Republica Moldova?;

2) „Cercetările vor fi  îndreptate spre sporirea si-
nergiei între domeniile de cercetare, antrenarea unui 
spectru de organizaţii din domeniul cercetării-inovă-
rii…”. Cum se stabilește că se îndeplinesc asemenea 
condiţii?

Trezește nedumerire și următorul aspect al pro-
blemei: Cum acest concurs, respectiv, proiectele se-
lectate și fi nanţate, vor contribui la realizarea PNCI? 
Amintim că PNCI stipulează că „32. Programul naţi-
onal se va realiza prin proiecte de cercetare şi inovare 
care corespund priorităţilor strategice ale domeniilor 
cercetării şi inovării”, dar pentru majoritatea obiec-
tivelor din program nu sunt prevăzute instrumente 
de realizare în Pachetul de informaţii. Spre exemplu, 
cum se vor realiza astfel de obiective: „Identifi carea 
nișelor de specializare inteligentă a Republicii Moldo-
va” sau „Dezvoltarea instrumentelor pentru transferul 
cunoștinţelor și rezultatelor știinţifi ce către potenţialii 
utilizatori”?

Nu este clar nici cum a fost stabilită suma pentru 
acest concurs, de 207,3 mil. lei, ceea ce reprezintă 
92,3% din toată suma prevăzută în PNCI pentru 
„acţiuni competitive”. Distribuirea între priorităţi 
respectă proporţia indicată în PNCI. Criteriile care 
au stat la baza stabilirii unei asemenea proporţii 
sunt cel puţin necunoscute, ca să nu spunem stra-
nii, și trezesc de asemenea nedumerire. De ce, spre 
exemplu, mediul și provocările climatice benefi cia-
ză de cea mai mare fi nanţare (cu 35% mai mult de-
cât sănătatea și cu 53% mai mult decât provocările 
societale) [2]?

Pe lângă criterii și condiţii vag stabilite, au existat 
formulare de propuneri de proiecte care păreau în-
tocmite de persoane care nu au făcut niciodată cer-
cetare, modifi cate în timpul concursului (ex., mo-
difi carea numărului de cuvinte permise la diferite 
rubrici), cu un sistem de transmitere a propunerilor 
de proiecte nefuncţional etc., chiar dacă, pentru a 
fi nanţa cu adevărat excelenţa, este foarte important 
de a stabili în cadrul acestor concursuri un set de 
reguli riguroase, cunoscute din timp şi care ar rămâ-
nea neschimbate pe parcursul procesului [6,9,15]. 
Lipsa posibilităţii redactării tehnice a propunerii de 
proiect în sistemul informatic de depunere (de ex., 
lipsa alineatelor) a creat impresia de neglijenţă sau 
incompetenţă a echipelor proiectelor.
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Evaluarea propunerilor de proiecte

Evaluarea este o activitate crucială în procesul de 
selecţie a proiectelor [6,8], cea mai utilizată meto-
dă fi ind evaluarea colegială (peer review) de către 
experţi / comisii de experţi în domeniu [1]. La Con-
cursul „Program de stat 2020-2023”, fi ecare propu-
nere de proiect a fost evaluată de către trei experţi, 
dar ANCD nu a făcut publică nicio informaţie pri-
vind modul de selectare a experţilor, criteriile folo-
site pentru a-i selecta (respectarea criteriilor stipu-
late) și responsabilii de desemnare a experţilor pe 
proiecte. Lipsa totală de informaţie privind organi-
zarea expertizei, dar mai ales rezultatele acesteia, 
lasă loc de interpretări și supoziţii, inclusiv de sus-

piciuni de aranjamente.  Chiar dacă pe site-ul ofi cial 
al Agenţiei există posibilitatea să te înscrii ca expert, 
se pare că această favoare este doar de ochii lumii, 
întrucât, spre exemplu, chiar dacă unul dintre auto-
rii acestui studiu s-a înregistrat, acum mai bine de 
un an, pentru a fi  selectat ca expert, încă nu a primit 
răspuns dacă este acceptat sau nu.

Din rezultatele evaluării propunerilor de proiec-
te prezentate de către ANCD pe 16.12.2019 [5], care 
pun sub semnul întrebării buna desfășurare a pro-
cesului de expertiză, se evidenţiază diferenţa mare 
de punctaj pusă de diferiţi experţi la aceeași propu-
nere de proiect și acordarea punctajului maxim de 
către unii experţi (Tab.1).

Tabelul 1 
Propuneri de proiecte care se evidenţiază prin punctajul acordat de experţi

Prioritatea
Numărul propunerilor de proiecte cu diferenţe de punctaj 

al experţilor mai mari de
Numărul propunerilor de 

proiecte cu punctaj maxim al 
unui expert30 puncte 40 puncte 50 puncte

I 12 6 3 3

II 3 2 2 2

III 3 0 0 0

IV 12 6 1 4

V 7 1 0 1

Total 37 15 6 10

I – Sănătate; II –  Agricultură durabilă, securitate alimentară şi siguranţa alimentelor; III –  Mediu şi schim-
bări climatice; IV – Provocări societale; V – Competitivitate economică şi tehnologii inovative 

Sursa: Elaborat de autori

Este interesant de remarcat că în majoritatea 
cazurilor punctajele deosebite vin de la expertul 
nr.3 (așa cum este indicat în rezultatele prezentate 
de către ANCD), fi e punctaje mult mai mici decât 
ale celorlalţi doi experţi, fi e punctaje maxime sau 
aproape de maximum. Se vehiculează că acesta ar 
fi  expertul economic/fi nanciar din Republica Mol-
dova (deși conţinutul unor astfel de fi șe arată lipsa 
cunoștinţelor elementare în domeniul fi nanciar și 
axarea pe evaluarea altor aspecte ale proiectului), 
dar ANCD nu a prezentat nicio informaţie ofi cială în 
acest sens. 

Diferenţele mari de punctaj provoacă întrebări 
ce ţin de modul de desemnare a experţilor, dar și de 
modul de informare a evaluatorilor de către organi-
zatori, inclusiv dacă acestora li s-au explicat respon-
sabilităţile pe care le au, obiectivele programului și 
procedura de evaluare.

Am încercat să vedem dacă acest decalaj la punc-
tare este determinat de performanţele directorilor 
de proiecte și am comparat aceste performanţe la 
cele 3 direcţii cu cele mai multe diferenţe de punc-
taj acordat (Tab.2).
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Tabelul 2 
Media performanţelor directorilor de proiecte cu diferenţe de punctaj de peste 30 de puncte  

și a celor cu diferenţe de punctaj mai mici de 30 de puncte

Propuneri 
proiecte IBN SCOPUS WoS Google Scholar

Pr
io

rit
at

ea

D
ife

re
nţ
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nc

ta
j

A
rt
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ev

et
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x
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ri

H
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de
x

Re
fe

rin
ţe

H
-in

de
x

I1
0-

in
de

x

I
+30 46,8 3,3 2,2 15,3 0,9 3,8 3,8 0,4 20,6 0,7 0,6

-30 39,3 6,0 4,2 277,2 1,5 8,4 18,1 1,1 21,7 0,7 0,6

IV
+30 27,7 0,0 0,5 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 21,1 1,6 0,3

-30 26,6 0,2 0,5 0,4 0,1 1,3 1,9 0,3 46,1 1,9 0,9

V
+30 41,3 6,6 49,7 1370,1 12,4 47,6 1336,6 11,1 1560,1 11,4 18,7

-30 58,5 23,6 57,4 621,7 8,6 54,4 611,3 8,6 544,8 6,4 10,0

Sursa: Elaborat de autori

După cum observăm, dezavantajarea unor di-
rectori de proiecte, prin acordarea unor punctaje 
mici, nu este justifi cată prin valorile indicatorilor 
bibliometrici ai acestora. Mai mult decât atât, me-
dia unor directori de proiecte cu diferenţe mari de 
punctaj este mai mare decât a celorlalţi directori în 
cazul articolelor din IBN (priorităţile I și IV), citărilor 
și indicelui Hirsh atât din Scopus, cât și din Web of 
Science (prioritatea V), referinţelor, indicii H și I10 
din Google Scholar (prioritatea V). 

Un alt fenomen interesant este acordarea punc-
tajului maxim (100 puncte) unor propuneri de 
proiecte, care, în opinia noastră, sunt un indicator 
clar al subiectivismului expertului și la fel ar trebui 
excluse din punctajul mediu pe proiect. Mai ales 
„susţinerea” expertului pentru anumite instituţii/
persoane din RM devine evidentă atunci când aces-
ta evaluează cu 100 puncte 2 propuneri de proiecte 
ale aceleiași organizaţii (de ex., propunerile 26 și 27, 
29 și 30 de la prioritatea Provocări societale).

Se observă subiectivismul experţilor sau poate 
modul clientelar de alegere a experţilor, dacă ne 
uităm cum au fost punctate propuneri de proiec-
te ale unor organizaţii apropiate după valoare (ju-
decând după rezultatele evaluărilor știinţifi ce ale 
instituţiilor și numărul publicaţiilor recunoscute 
internaţional). Apreciere înaltă înregistrează proiec-
tele unor instituţii cu valori reduse ale recunoașterii 
la nivel internaţional. Uneori chiar și în cadrul unor 
instituţii propunerile de proiecte sunt punctate 

diferit, neţinând seama de meritele știinţifi ce, con-
ducătorii de proiecte cu realizări recunoscute în do-
meniu fi ind mai slab punctaţi (spre ex., propunerile 
3, 6 și 14 de la prioritatea Sănătate sau 22 și 23 de 
la aceeași prioritate). În general, rezultatele exper-
tizei atestă mai multe punctaje relativ mici pentru 
conducătorii de proiecte cu rezultate recunoscu-
te internaţional în comparaţie cu alţii care s-au 
„manifestat” mai mut la nivel local, ceea ce nu are 
potenţial de a crește încrederea în acest exerciţiu.

Conţinutul fi șelor de evaluare, remise la cererile 
directorilor de proiecte, întărește părerea privitor la 
un concurs viciat de incompetenţă și interese. Doar 
câteva observaţii pe marginea unor „expertize” ne 
ajută să înţelegem mai bine nedumeririle celor eva-
luaţi:

- expertul notează că nu sunt prevăzute metode 
de cercetare şi obiective de cercetare, asta în condi-
ţiile când în formular există rubrici obligatorii care 
au fost completate (nu a citit această parte a pro-
punerii?);

- expertul notează că nu sunt referinţe la literatu-
ra importantă în domeniu (dar fără a da exemplu de 
vreo sursă importantă omisă), că nu există referin-
ţă la studii de caz din 2 ţări (deşi în acele ţări nu au 
fost astfel de cercetări!), că e insufi cientă literatură 
(chiar dacă formularul nu permitea mai mult de 20 
de surse) etc.;

- expertul face etichetări de genul „nu am obser-
vat elemente de originalitate”, „proiectul nu aduce 
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nimic nou” etc. în condiţiile în care etichetările nu 
sunt în nici un fel argumentate (acesta nici măcar 
nu s-a obosit să combată ce e scris în propunerea de 
proiect ca fi ind original);

- expertul notează că doar 2 membri ai echipei 
au publicaţii în reviste de circulaţie internaţională, 
în condiţiile în care cel puţin 8 membri ai echipei au 
publicaţii WoS şi/sau SCOPUS;

- alte observaţii ale expertului care creează im-
presia că acesta nu a citit unele părţi ale propunerii 
/ nu cunoaşte domeniul etc., în condiţiile în care cei-
lalţi doi experţi au avut la toate aceste rubrici opi-
nii contrare, însoţite de argumente şi acordare de 
punctaj net superior.

Într-o altă expertiză, expertul a acordat punctaj 
maxim la componenţa echipei de cercetare şi circa 
jumătate din punctajul posibil la alte componente, 
argumentând că nu este informaţie detaliată (spre 
exemplu, pentru primul an sunt descrise detaliat 
activităţile, iar pe anii următori – la general), ceea 
ce demonstrează că expertul nu  a fost pregătit de 
organizatori pentru evaluare şi nu i s-a spus ce infor-
maţii s-au cerut prin formular şi că au existat limitări 
ale numărului de cuvinte în propunerea de proiect 
(spre exemplu, că nu s-a cerut descrierea detaliată a 
activităţilor în afară de primul an și nici nu era posi-
bil conform formularului).

Printre alte cazuri „curioase” întâlnite în fi șele de 
expertiză sunt repetarea acelorași fragmente de 
text și acelorași obiecţii la evaluarea diferitelor pro-
puneri de proiecte, chiar dacă tematica și design-ul 
cercetărilor variază între ele, depunctarea pentru 
ponderea mică a tinerilor în condiţiile în care aceștia 
constituie circa 1/3 din echipă sau chiar modifi carea 
denumirii propunerii de proiect în fi șa de evaluare a 
expertului faţă de cea originală. 

Concludentă este și situaţia cu expertizarea pro-
punerilor de proiecte depuse de Institutul de Is-
torie, unele din cazurile controversate fi ind făcute 
publice de către cercetătorii din cadrul echipelor de 
proiecte. Observaţiile experţilor ce se referă la  fap-
tul că nu sunt utilizate experimente inedite în trecu-
tul istoric („experimente inedite – nu”) sau frazele 
cu multe greșeli de exprimare și logică (de ex., „stu-
dierea istoriei în spaţiul prezent și trecut naţional 
este oportun, crește evantaiul specialităţilor, la 
care se vor aplica rezultatele istorie, drept, econo-

mie”, „tema cercetării nu este de pionierat, etapele 
sunt bine repartizate”, „originalitatea nu este de 
mare importanţă”, „nu este clar la ce compartiment 
vor fi  utilizate rezultatele cercetării”, „nivelul de 
competenţă la toţi este înalt, cu publicaţii, unii însă 
nu dispun nici de publicaţii, nici de experienţă”), 
denotă lipsă de profesionalism și sunt inadmisibile 
în condiţiile în care ele decid soarta unor colective 
întregi.

Rezultatele evaluării au fost transmise directorilor 
de proiecte în formulare cu structuri diferite (fi șa de 
evaluare a experţilor 1 și 2 diferă de cea a expertu-
lui 3) – o încălcare gravă a normelor de prezentare 
a informaţiei documentate, stabilite de standardele 
manageriale internaţionale (a se vedea, de exemplu 
ISO 9001: 2015, clauza 7.5 „Informaţii documentate”). 

Având în vedere gravele neajunsuri în expertiza-
rea propunerilor de proiecte, la ANCD au fost depu-
se 108 contestaţii, din numărul total al propunerilor 
de proiecte acceptate la concurs și expertizate de 
249. Toate aceste contestaţii au fost însă fără exa-
minare în fond, doar pe motive de formă, invocân-
du-se art. 75 al Codului administrativ [3]. Or, în con-
diţiile concursului nu era indicat că pot fi  depuse 
contestaţii doar pe vicii de procedură (dacă ăsta a 
constituit un motiv de respingere) [2], ceea ce ar 
trebui specifi cat în pachetul de informaţii, cum se 
face în alte părţi, iar ANCD nu a furnizat directorilor 
de proiecte o formă de contestaţii pentru a arăta că 
acţionează cu bună credinţă, mai ales ţinând sea-
ma de specifi cul contestării / noutatea procedurii 
în comunitatea ştiinţifi că (art. 75 al Codului admi-
nistrativ spune că „Pentru celeritatea exercitării 
dreptului de petiţionare, autorităţile publice pot 
să ofere petiţionarilor formulare de cereri în dome-
niile de competenţă”). Cu toate acestea, se cunosc 
contestări care conţin toate elementele specifi cate 
în Codul administrativ şi care contestă inclusiv vi-
cii de procedură, dar la care nu li s-a dat răspuns. 
Componenţa Comisiei de contestaţii arată că ANCD 
din start nu a avut intenţia de a analiza în fond con-
testaţiile şi, cu toate acestea, nu a informat despre 
acest fapt directorii de proiect din timp şi nici la mo-
mentul depunerii contestaţiilor. 

Astfel, organizatorii nu au luat nicio măsură chiar 
dacă au fost evidente defi cienţele în expertizarea 
propunerilor de proiecte, inclusiv diferenţele foarte 
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mari în punctajul acordat de către experţi. Pe plan 
internaţional, atunci când sunt înregistrate astfel 
de diferenţe mari de punctaje, organizatorii exper-
tizei fi e că organizează expertize suplimentare, fi e 
că exclud punctajul care face o notă disonantă, dar, 
de obicei, după evaluarea individuală, urmează o 
ședinţă comună a evaluatorilor în cadrul unei comi-
sii (panel) pentru a stabili evaluarea fi nală [9].

Selectarea proiectelor fi nanţate

În urma rezultatelor evaluării propunerilor de 
proiecte, Consiliul ANCD a aprobat fi nanţarea a 167 
de proiecte din cele 249 propuneri de proiecte [4]. 
În conformitate cu informaţiile publicate de ANCD, 
bugetul alocat pentru concurs permitea fi nanţarea 
a 101 proiecte, însă Consiliul ANCD a decis reduce-
rea fi nanţării cu 30% pentru fi ecare propunere de 
proiect faţă de suma solicitată, astfel fi ind fi nanţate 

încă 66 propuneri de proiecte.
Reducerea unică cu 30% a fi nanţării a fost aplicată 

tuturor proiectelor fi nanţate indiferent de punctajul 
acumulat şi fi nanţarea solicitată, ceea ce denotă lipsa 
oricărei expertize fi nanciare individuale a propunerilor 
de proiecte. Astfel, cu aceeași măsură au fost judecate 
atât bugetele propunerilor de proiecte calculate onest 
şi corect, cât și bugetele propunerilor de proiecte care 
au fost umfl ate prin diferite mijloace. Este oare întâm-
plător faptul că unele propuneri de proiecte care au 
primit punctaje foarte mari sau ai căror directori nu 
s-au remarcat prin cercetări remarcabile efectuate au 
solicitat cele mai mari sume de bani?

În total, ANCD a alocat pentru fi nanţarea proiec-
telor câștigătoare circa 222 mil. lei, cea mai mare 
sumă revenind proiectelor de la prioritatea „Provo-
cări societale”, iar cea mai mică – celor de la priorita-
tea „Sănătate” (Fig.1). 

Figura 1. Distribuirea bugetului alocat „Programului de stat 2020-2023” pe priorităţi strategice (%)

Această distribuire a bugetului pe priorităţi nu 
coincide cu cea anunţată iniţial de organizatori. 
Distribuirea pe direcţii indicată în Anunţul concur-
sului (care respecta proporţia indicată în PNCI) nu 
a fost făcută pe criterii clare (nu ţinea seama de 
potenţialul știinţifi c existent). La aprobarea rezultate-

lor concursului au fost făcute unele ajustări (fără nicio 
transparenţă și fără a se indica criteriile de redistribu-
ire), cea mai importantă fi ind aceea că la prioritatea 
pentru care era planifi cată cea mai mică sumă s-a 
alocat cea mai mare sumă (Fig.2). O redistribuire care 
contravine PNCI (vezi tabelul 3 al anexei 1 din [11]). 
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Figura 2. Distribuirea bugetului alocat „Programului de stat 2020-2023” 

pe priorităţi strategice, iniţial și la fi nal (mil. lei)

Distribuirea fi nanţării pe priorităţi strategice 
trezește mai multe întrebări și atunci când com-
parăm pragul de jos al punctajului de la care sunt 

fi nanţate proiectele sau ponderea proiectelor 
fi nanţate în numărul propunerilor de proiecte îna-
intate (Tab. 3).

Tabelul 3 
Aspecte ale fi nanţării proiectelor pe priorităţi strategice

Prioritatea strategică
Punctajul mediu Ponderea proiec-

telor fi nanţate din 
cele înaintate, %

Finanţarea proiecte-
lor în raport cu cea 

anunţată, mil.lei
al ultimului proiect 

fi nanţat
al tuturor propune-

rilor de proiecte

Sănătate 79,8 81,5 65 0

Agricultură durabilă, securitate 
alimentară şi siguranţa alimentelor 82,2 84,1 69,2 +1,2

Mediu şi schimbări climatice 74,1 79,1 83,9 -4,4

Provocări societale 81,7 82,7 60,8 +17,6

Competitivitate economică 
şi tehnologii inovative  82,1 83,4 64,4 +0.3

Sursa: Elaborat de autori

Din acest tabel se evidenţiază prioritatea „Me-
diu și schimbări climatice”, în cadrul căreia au fost 
fi nanţate cele mai multe proiecte raportat la numă-
rul cererilor depuse și s-a înregistrat cel mai redus 
punctaj mediu și cel mai redus punctaj al ultimu-
lui proiect fi nanţat. Coroborat cu faptul că pentru 
această prioritate a fost prevăzută iniţial cea mai 

mare sumă de bani, aceste date se constituie în-
tr-un argument în plus la opinia privind planifi ca-
rea nereușită a concursului. Este de remarcat că la 
această prioritate a fost acceptată și fi nanţată o pro-
punere de proiect ce se referă la achiziţiile publice, 
care este discutabilă, având în vedere că își propune 
„consolidarea achiziţiilor publice” (denumirea pro-
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iectului) prin „acumularea datelor statistice clasice 
și noi, analiza lor, deplasări de verifi care în teren, va-
lidarea datelor prin intermediul softurilor licenţiate 
GIS, modelarea cartografi că digitală a componen-
telor de mediu” (rezumatul proiectului) de către 
specialiști în economie (echipa proiectului).

Printre proiectele fi nanţate s-au regăsit și două 
propuneri de proiecte (nr. 31 de la prioritatea I și nr. 
52 de la prioritatea IV), care au acumulat un punctaj 
sub pragul de fi nanţare, conform variantei iniţiale 
a rezultatelor  expertizei publicate pe site-ul ANCD 
la 16.12.2019. Ulterior, în varianta fi nală, punctajul 
celui de-al 3-lea expert este mai mare, iar cele două 
proiecte au fost fi nanţate. Primele propuneri de 
proiecte rămase sub pragul fi nanţării la prioritatea 
V au fost, cu același punctaj, o propunere a Institu-
tului de Istorie și una a Universităţii de Stat din Mol-
dova (în domeniul istoriei), iar prima propunere de 
proiect rămasă sub pragul fi nanţării la prioritatea I 
este propunerea Agenţiei Naţionale pentru Sănăta-
te Publică „Particularităţile epidemiologice, virusolo-
gice ale gripei, infecţiilor respiratorii virale acute, efi -
cacitatea vaccinării, optimizarea măsurilor de control 
și răspuns” (!). 

Observăm că sunt fi nanţate și proiectele în care 
participă cercetătorii-membri ai Consiliului de con-
ducere al ANACEC, chiar dacă unele din ele au intrat 
în această categorie doar în condiţiile reducerii cu 
30% a fi nanţării tuturor proiectelor. Instituţiile pe 
care le reprezintă au obţinut fi nanţare la toate pro-
punerile de proiecte înaintate sau la o mare parte 
din acestea.

În același timp, slaba corelare a performanţelor 
cercetătorilor cu selectarea proiectelor pentru 
fi nanţare este demonstrată în mai multe cazuri, cea 
mai elocventă fi ind aceea că propunerea de pro-
iect coordonată de către cercetătorul cel mai citat 
și cu cel mai înalt indice Hirsh din Republica Mol-
dova (conform bazei de date Web of Science) nu a 
obţinut fi nanţare.

Din cele 15 propuneri de proiecte la evaluarea 
cărora s-au înregistrat diferenţe de peste 40 punc-
te între experţi (vezi Tab.1) nu au fost fi nanţate 14, 
iar din 37 de propuneri de proiecte cu diferenţe de 
peste 30 de puncte – nu  au fost fi nanţate 27. Dacă 
nu se decidea reducerea cu 30% a fi nanţării tutu-
ror proiectelor, atunci, probabil, toate 37 de pro-
puneri de proiecte nu aveau să fi e fi nanţate. Având 

în vedere că, de obicei, doi experţi au pus punctaj 
înalt, iar unul singur – punctaj mult mai mic, putem 
deduce că un singur expert / o singură evaluare 
a decis fi nanţarea acestor propuneri de proiecte. 
În așa caz, ţinând seama și de refuzul de a analiza 
contestaţia în fond, apar suspiciuni privind modul 
de desemnare a celui de-al 3-lea expert, mai ales că 
directori ai multor din aceste propuneri sunt cerce-
tători cu performanţe recunoscute la nivel naţional 
și internaţional (vezi Tab. 2).

Concluzii și implicaţii

Analiza modului de organizare și desfășurare 
a concursului „Program de stat 2020-2023” a scos 
în evidenţă multiple defi cienţe. Putem afi rma că, 
după ce anterior, prin reducerea fi nanţării cerce-
tării, a fost developată atitudinea autorităţilor Re-
publicii Moldova, una sfi dătoare, faţă de știinţă, 
prin acest concurs a fost transmis un mesaj clar 
către reprezentanţii acestui domeniu, și anume 
că pentru selectarea spre fi nanţare nu contează 
performanţele echipei și calitatea propunerii de 
proiect.

Concursul desfășurat confi rmă lipsa unei viziuni 
clare privind dezvoltarea ştiinţei și a unor mecanis-
me de promovare a politicii statului în domeniu. În 
condiţiile în care toată fi nanţarea este acordată în 
funcţie de rezultatele unui „concurs”, soarta unui 
grup de cercetători sau chiar a unei instituţii poa-
te depinde de  un singur expert (sau de cel care l-a 
desemnat). 

Consecinţele acestei situaţii s-ar putea manifes-
ta prin: accelerarea disoluţiei știinţei din Republi-
ca Moldova; dispariţia unor grupe de cercetători / 
instituţii de cercetare (cei care nu primesc acum fi -
nanţare, vor pleca din ştiinţă, pentru că sigur nu vor 
aştepta patru ani să mai revină în proiecte de cer-
cetare şi, cel mai probabil, cei mai tineri şi talentaţi 
vor emigra) și creșterea decalajelor faţă de statele 
dezvoltate.

Rezultatele acestui concurs arată necesitatea 
unor modifi cări radicale în modul de selectare a 
proiectelor fi nanţate, cu luarea în considerare a bu-
nelor practici internaţionale. Incompetenţa, nihilis-
mul moral și juridic, care par să fi e omniprezente, 
ne impun luarea unor măsuri neordinare și în do-
meniul selectării pentru fi nanţare a propunerilor 
de proiecte. Una dintre acestea ar putea fi  o loterie 
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modifi cată, în cadrul căreia proiectele fi nanţate ar 
urma să fi e stabilite prin tragere la sorţi dintre pro-
punerile de proiecte care îndeplinesc un prag mi-
nim de competenţă / performanţă (spre exemplu, 
în baza indicatorilor bibliometrici). 
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REZUMAT 

Concursul propunerilor de proiecte „Pro-

gram de stat 2020-2023” – un nou pas spre 

disoluţia știinţei din Republica Moldova? Au-
torii supun analizei aspecte ale organizării și 
desfășurării concursului propunerilor de proiecte 
„Program de stat 2020-2023”. Se constată multi-
ple încălcări ale cadrului normativ din Republica 
Moldova, dar și ale bunelor practici internaţionale, 
ceea ce denotă incompetenţă și chiar rea-intenţie 
în distribuirea fondurilor publice destinate cerce-
tării știinţifi ce. După ce fi nanţarea pentru cercetare 
a fost redusă drastic (urmând să ajungă la mai puţin 
de 0,2% din PIB în 2023), iată că acum şi distribui-
rea acesteia pentru următorii patru ani pare să se 
transforme într-un eşec total din punct de vedere 
al asigurării unui mediu propice cercetării. Astfel se 
confi rmă previziunile pesimiste ale autorilor privind 
perspectivele ştiinţei în Republica Moldova, expuse 
în studiile anterioare, cauzate de lipsa unei viziuni 
clare asupra dezvoltării ştiinţei, a unor mecanisme 
de promovare a politicii statului în domeniu şi de 

realitatea tristă că în Republica Moldova cercetarea 
ştiinţifi că nu este considerată un domeniu impor-
tant.

Cuvinte-cheie: fi nanţare competitivă; politica 
știinţei; experţi; evaluare; proiecte; fonduri publice; 
cercetare știinţifi că; priorităţi.

ABSTRACT 

Competition of Project Proposals “State Pro-

gram 2020-2023” – A New Step Towards the 

Dissolution of Science in the Republic of Mol-

dova? The authors analyze the aspects of the or-
ganization and development of the competition 
of project proposals “State Program 2020-2023”. 
There are multiple violations of the regulatory 
framework in the Republic of Moldova, and also 
of good international practices, which allows us to 
talk about incompetence and even malice in the 
distribution of public funds for scientifi c research. 
After funding for research has been drastically 
reduced (to less than 0.2% of GDP in 2023), now 
its distribution for the next four years also seems 
to be a total failure in terms of ensuring an envi-
ronment conducive to research. This confi rms our 
pessimistic predictions about the prospects of sci-
ence in the Republic of Moldova, exposed in previ-
ous studies, caused by the lack of a clear vision on 
the development of science, mechanisms to pro-
mote state policy in the fi eld and the sad reality 
that in the Republic of Moldova scientifi c research 
is not considered an important fi eld.

Keywords: competitive fi nancing; science policy; 
experts; evaluation; projects; public funds; scientifi c 
research; priorities.


