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Introducere 

Evaluarea şi selectarea prin concurs a programelor de stat şi a proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării este unul din 
principiile fundamentale ale politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării [1, art. 57].  

Proiectele şi executanţii lor sunt selectate  spre realizare prin concurs, anunţat public de către Consiliul Suprem pentru 
Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, CSŞDT,, în bază de expertiză efectuată de experţi independenţi cu participarea 
reprezentanţilor comunităţii ştiinţifice, în conformitate cu regulamentul aprobat de Academia de Ştiinţe [1, art. 61]. 

Expertiza independentă este pârghia de bază în mecanismul de apreciere şi corecţie a politicii statului în sfera ştiinţei şi 
inovării. În conformitate cu [1, art. 10] expertiză înseamnă evaluare a programelor, proiectelor, executorilor lor şi a 
rezultatelor cercetării ştiinţifice. 

În conformitate cu [1, art. 11] expert independent înseamnă persoană juridică sau persoană fizică avînd cunoştinţe, 
abilităţi şi specializare într-un anumit domeniu şi reprezentîndu-se pe sine. 

Consiliul Consultativ de Expertiză al AŞM (CCE) examinează concepţiile programelor de stat, proiectele de cercetare-
dezvoltare din cadrul programelor de stat aprobate spre realizare, proiectele de inovare şi transfer tehnologic, proiectele de 
cercetări ştiinţifice fundamentale, proiectele de cercetări ştiinţifice aplicative şi proiectele independente în sfera ştiinţei şi 
inovării, propuse de către cercetătorii ştiinţifici şi acceptate spre participare în cadrul concursurilor de concepţii de programe 
şi proiecte anunţate de către CSŞDT. Aprecierea valorii ştiinţifice şi inovaţionale a concepţiilor de programe şi proiecte 
propuse la concurs este prerogativa experţilor independenţi şi comisiilor de experţi independenţi pe domenii.  

La aprecierea valorii ştiinţifico-inovaţionale se iau în consideraţie în primul rând noutatea ştiinţifică şi impactul benefic 
asupra domeniilor  economiei naţionale. 

CCE are menirea să susţină şi să promoveze acele cercetări ştiinţifice care vor asigura dezvoltarea ştiinţei şi economiei 
naţionale. 

În conformitate cu Concepţia SI „Potenţialul ştiinţific al Republicii Moldova”, SI PŞRM, unul din contururile funcţionale 
de bază  este „Expertizarea”.  

În comunicarea actuală este abordată realizarea conturului funcţional de bază nominalizat prin intermediul sistemului 
informaţional Expert on-line. 
 SI Expert online are ca scop principal crearea unui suport tehnologic informaţional şi de comunicare modern pentru 
eficientizarea procesului de evaluare a concepţiilor de programe, proiectelor şi rezultatelor cercetărilor ştiinţifice obţinute în cadrul 
realizării programelor şi proiectelor precum şi asigurarea suportului informaţional de durată pentru luarea deciziilor pe parcursul 
întregului ciclu de viaţă a programelor şi proiectelor.    

 
Obiectivele specifice ale proiectului şi serviciile prestate în cadrul acestuia 

 
a) asigurarea asistenţei informaţionale a activităţilor din sfera ştiinţei şi inovării, aferente procesului de expertizare; 
b)  crearea posturilor informaţionale de lucru pentru toate categoriile de actori, implicaţi în procesul de evaluare a 

programelor/proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării:  preşedinte CCE, manager CCE, membru CCE, expert independent, 
conducător de proiect/program. 

b) expertizarea online a programelor/proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării; 
c) formarea Registrului experţilor independenţi în sfera ştiinţei şi inovării; 
d) evidenţa comisiilor de experţi independenţi pe domenii. 
e) informarea în regim automat a conducătorului de program/proiect despre rezultatele evaluării. 



 

Te l . :  (+373  22 )  733301  �  Fax :  (+373 22 )  733310 �  E -ma i l :  i c tp lus@ ids i .md   H t tp: / /www. ic tp lus .md  

 

 
Conferinţa Internaţională  

ICT+ “TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE  
ŞI DE COMUNICAŢII –2009” 

 

2 

Fig. 1. Spaţiul informaţional al SI Expert on-line 

Spaţiul informaţional al SI Expert on-line 

Spaţiul informaţional al sistemului este foarte complex, fiind 
constituit dintr-o multitudine de ansambluri de obiecte-entităţi,, 
ansambluri de obiecte-proprietăţi şi relaţii  dintre acele obiecte. 
Obiectele-entităţi, - categoriile de utilizatori, utilizatorii-singulari din 
categoria concretă, concursuri de concepţii şi proiecte, fişele 
electronice de evaluare a programelor/proiectelor din sfera ştiinţei şi 
inovării, - exercită funcţii concrete ale SI sau sunt obiecte de 
procesare şi modificare în cadrul proceselor din sistemului 
informatic. Obiectele-proprietăţi ale obiectelor-entităţi, - tipul 
proiectului, modul de clasificare a proiectelor, statutul instituţiei-
membră a sferei ştiinţei şi inovării, data remiterii proiectului spre 
expertizare, gradul ştiinţific al expertului etc. -   sunt elemente 
informaţionale, ce concretizează calităţile, starea, poziţia în timp şi 
spaţiu a obiectelor-entităţi.  Relaţiile dintre obiecte, de apartenenţă la 
un ansamblu de obiecte, de subordonare etc. – concretizează 
dependenţele logice şi structurale dintre obiecte  

Spaţiul informaţional al SI Expert on-line este în strânsă 
legătură şi dependenţă de spaţiile informaţionale ale altor contururi 
funcţionale din cadrul SI PŞRM, vezi fig.1.  

 Beneficiarii sistemului 

Beneficiarii principali ai sistemului sunt: Consiliului Consultativ de Expertiză al AŞM, experţii independenţi, Consiliul 
Naţional de Acreditare şi Atestare (CNAA), Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI), conducătorii de 
programe/proiecte în sfera ştiinţei şi inovării. SI Expert on-line va permite asigurarea transparenţei procesului de evaluare a 
programelo/proiectelor, tezelor de doctor/doctor habilitat,  rezultatelor obţinute în urma realizării programelor/proiectelor din 
sfera ştiinţei şi inovării.  

Structura organizatorică a sistemului  

Funcţiile principale legate de crearea şi exploatarea SI Expert on-line sunt repartizate între următoarele organizaţii şi 
subdiviziuni ale AŞM: 

Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (CSŞDT);  
Consiliul Consultativ de Expertiză (CCE); 
Consiliul Naţional de Acreditare şi Atestare (CNAA);  
Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a CNAA; 
Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a CNAA; 
Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI); 
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale. 

Procedura de organizare şi desfăşurare a procesului de expertizare 

SI Expert on-line automatizează procedura de desfăşurare a procesului de expertizare asigurând on-line: 
a) înregistrarea persoanei, aspirante la rolul  de expert independent;  
b) validarea calităţii de expert independent de către Consiliul Consultativ de Expertiză;  
c) formarea şi actualizarea Registului experţilor independenţi din sfera ştiinţei şi inovării; 
d) formarea şi actualizarea Registrului fişelor de evaluare a concepţiilor de programe şi proiectelor acceptate spre 

participare la concursurile din sfera ştiinţei şi inovării;  
e) expertizarea concepţiilor de programe/proiecte de către experţii independenţi, în baza fişelor de evaluare;  
f) generarea rapoartelor aferente funcţiilor caracteristice fiecărei categorii de utilizatori, altfel zis, fiecărui rol din sistem; 
g) expedierea automatizată conducatorului de program/proiec a informaţiei privind rezultatul evaluării 

programul/proiectul propus la concurs: 
• locul adjudecat proiectului în cadrul concursului; 
• media punctajului obţinut în conformitate cu fişele de evaluare; 
• concluzia finală calitativă formulată de experţii independenţi; 
• raportul privind rezultatele evaluării programelor/proiectelor. 
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Fig.2 Fluxul informaţional de expertizare a propunerilor de proiecte 

 
Evaluarea programelor/proiectelor este efectuată cu ajutorul fişele de evaluare automatizate, aprobate de CSŞDT al 

AŞM, care includ următoarele criterii: 
1. Importanţa şi meritul ştiinţific al proiectului pentru dezvoltarea cercetării şi capacităţilor din R.Moldova. 
2. Calitatea proiectului (obiective, metodologie, activităţi). 
3. Competenţa echipei şi capacitatea de asigurare a suportului necesar realizării de către organizaţia din sfera ştiinţei şi 

inovării,  pe care o reprezintă conducătorul de proiect. 
4. Impactului ştiinţific al proiectului. 
5. Impactul şi beneficiile socioeconomice ale proiectului. 
6. Observaţiile, recomandările şi comentariile evaluatorului. 
  
Pentru evaluarea obiectivă în conformitate cu criteriile de evaluare Expert on-line foarte utilă ar fi furnizarea informaţiei 

privind competenţa echipei şi capacitatea de suport a organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării.  
Ca etapă stringentă este implementarea unui instrument bibliometric de măsurare a rezultatelor activităţii ştiinţifice, care 

va furniza date pe pagina expertului independent. Realizarea unui asemenea instrument va facilita evaluarea cercetătorului 
ştiinţific, precum şi a organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării [4]. 

Este foarte importantă monitorizarea rezultatelor realizării proiectului, precum şi continuitatea lui. Acest lucru poate fi 
automatizat prin schimbul de informaţii intre conturul „Programe şi Proiecte din sfera ştiinţei şi inovării” a SI PŞRM. 

Facilităţi 

Asigurarea transparenţei procesului de expertizare. 
Ridicarea indicelui de pregătire electronică a organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării. 
Accesul on-line la rezultatele expertizării. 
Accesul din Internet la Sistem prin intermediul numelui de utilizator şi parola. 
Înştiinţarea prin poşta electronică în cazul apariţiei unui proiect spre expertiză, anunţării unui concurs de 

proiecte/programe, alte anunţuri aferente procesului de expertizare.  
Descărcarea fişierului proiectului de pe pagina personală din sistem. 
Completarea on-line a fişei de evaluare. 
Generarea automatizată a documentelor aferente procesului de expertizare. 
Accesul la diverse nomenclatoare electronice din sfera ştiinţei şi inovării. 
Formarea calendarului disponibilităţii expertului. 
Automatizarea posturilor de lucru ale CCE şi experţilor independenţi. 
Formarea ratingului expertului independent. 
Formarea Bazei de date naţionale a experţilor independenţi pe domenii. 
Schimbul de informaţii între BD a experţilor independenţi din Republica Moldova şi alte ţări. 
Afişarea informaţiei privind implicarea conducătorului, executorilor proiectului în alte proiecte din sfera ştiinţei şi inovării. 
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Continuitate 

Implementarea cu succes a sistemului Expert on-line va permite dezvoltarea lui ulterioară, şi anume: 
a) automatizarea procesului de expertiză a tezelor de doctor/doctor habilitat de către Comisia de atestare a Consiliului 

Naţional pentru Acreditare şi Atestare [1, articolul 104]; 
b) expertiza de domeniu a tematicii şi rezultatelor tehnico-ştiinţifice de către AGEPI [1, articolul 109]. 
Pentru implementarea cu succes a serviciului on-line de expertizare este necesară: 
a) existenţa unui responsabil pentru dezvoltarea, menţinerea continuă şi garantarea calităţii serviciilor sistemului; 
b) instruirea continuă a beneficiarilor sistemului; 
c) asigurarea schimbului automatizat de informaţii cu SI Potenţialul Ştiinţific al Republicii Moldova. 

 

Concluzii 

Implementarea serviciului on-line de expertizare contribuie la asigurarea transparenţei procesului de expertizare, 
ridicarea indicelui de pregătire electronică a organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării,  facilitează antrenarea experţilor străini, 
a celor aflaţi în deplasare, la cursuri de perfecţionare, micşorînd astfel cheltuielile aferente procesului de expertizare. 

Prin sistemul informatic Expert on-line deja au fost validaţi de către Consiliul Consultativ de Expertiză peste 400 de 
experţi independenţi care vor fi antrenaţi în procesul de evaluare a concepţiilor de programe de stat, proiectele din cadrul 
concursului de proiecte de cercetare comune moldo-ucrainene, proiectelor pentru procurarea echipamentului ştiinţific,  
proiectelor pentru tineri cercetători, proiectelor de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicată etc. 

Sistemul informatic Expert on-line este disponibil în Internet la adresa www.expert.asm.md. În conformitate cu [3]., 
programele/proiectele din sfera ştiinţei şi inovării vor fi evaluate prin intermediul sistemului Expert on-line  
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