
Aprobat  

prin Hotarîrea CSŞDT al AŞM  

nr. 240 din 20.12.2012  

 

 

REGULAMENTUL 

privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Republicii Moldova  

pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lîngă Uniunea Europeană  

 

I. Dispoziţii generale  

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Republicii Moldova pentru 

Ştiinţă şi Tehnologie pe lîngă Uniunea Europeană este elaborat în conformitate cu prevederile 

Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.790 din 22 octombrie 2012 „Cu privire la instituirea 

Oficiului Republicii Moldova pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lîngă Uniunea Europeană” şi a 

Memorandumului de Înţelegere între Uniunea Europeană şi Republica Moldova privind 

asocierea Republicii Moldova la Programul Cadru 7 al Comunităţii Europene pentru cercetare, 

dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative (2007-2013), ratificat de Parlamentul 

Republicii Moldova prin Legea nr.279-XIX din 27 decembrie 2011.  

 1. Oficiul Republicii Moldova pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lîngă Uniunea 

Europeană (Moldavian Office for Science and Technology – MOST) are scopul de  a promova 

participarea entităţilor juridice din Republica Moldova la programele de cercetare ale Uniunii 

Europene.          

  2. Sediul Oficiului se află în Bruxelles, str. Montoyer, nr. 23, în cadrul Oficiul Român 

pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lîngă Uniunea Europeană. 

 

II. Sarcinile principale ale MOST 

1) MOST are următoarele sarcini principale:  

2) de a contribui la avansarea dialogului dintre Republica Moldova şi Uniunea 

Europeană pe dimensiunea cercetării - inovării;  

3) de a promova participarea cercetătorilor, organizaţiilor din sfera ştiinţei şi 

inovării, întreprinderilor mici şi mijlocii şi organizaţiilor din sectorul asociativ la 

programele de cercetare-inovare ale Uniunii Europene; 

4) de a promova potenţialul ştiinţific şi tehnologic din Republica Moldova în spaţiul 

european de cercetare, inclusiv în relaţiile cu instituţiile europene; 

5) de a informa permanent, prin intermediul reţelei Punctelor Naţionale de Contact, 

comunitatea ştiinţifică, dar şi factorii decidenţi din Republica Moldova, privind 

oportunităţile de participare în cadrul programelor de cercetare - inovare ale Uniunii 

Europene, precum şi ultimele evoluţii înregistrate în politica UE privind spaţiul european 

de cercetare. 

           6) de a spori numărul de entităţi din Republica Moldova participante la programele 

UE în domeniul ştiinţei şi inovării. 

          7) de a atinge un nivel de participare a comunităţii ştiinţifice a Republicii Moldova la 

programele cadru de cercetare similar cu media europeană. 



    8) de a dezvolta cooperarea cu instituţiile europene în domeniul cercetării-inovării, 

formularea şi promovarea poziţiei RM pe subiecte ce ţin de dimensiunea tehnico-

ştiinţifică; 

    9) de a stimula creşterea participării cercetătorilor din Republica Moldova la 

programele şi iniţiativele europene; 

    10) de a promova imaginea  şi vizibilitatea sistemului de cercetare-inovare din 

Republica Moldova; 

    11) de a reprezenta comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în diferite grupuri 

de lucru şi comitete sectoriale, în baza unui mandat oferit în acest sens de instituţiile 

naţionale; 

     12) de a disemina şi promova, prin intermediul reţelei Punctelor Naţionale de 

Contact,  informaţia specifică privind apelurile deschise în programele europene; 

     13) de a facilita relaţiile instituţiilor şi organizaţiilor naţionale cu instituţiile şi 

organismele europene similare; 

    14) de a solicita din partea entităţilor naţionale relevante  a poziţiei pe diferite 

subiecte de actualitate în spaţiul european de cercetare, pentru formularea poziţiei 

naţionale; 

    15) de a familiariza şi disemina  bunele practici europene în domeniul cercetare-

inovare  în Republica Moldova. 

 

III. Activitatea MOST 

1. Întru executarea sarcinilor ce îi revin MOST i se deleagă:  

2) reprezentarea Academia de Ştiinţe a Moldovei în relaţiile cu instituţiile europene 

(în baza mandatului prealabil al conducerii Academiei de Ştiinţe a Moldovei); 

3) coordonarea activităţilor ce ţine de dialogul moldo-comunitar în domeniul 

tehnico-ştiinţific cu Misiunea Republicii Moldova pe lîngă Uniunea Europeană la Bruxelles; 

4) reprezentarea comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova în cadrul reţelei 

oficiilor de legătură în domeniul tehnico-ştiinţific din Bruxelles (IGLO RTD); 

5) reprezentarea Republicii Moldova în Comitetele de Program ale Programelor 

Cadru ale UE; 

1. De competenţa exclusivă a Academiei de Ştiinţe a Moldovei ţine:  

1) angajarea şi/sau eliberarea reprezentanţilor MOST; 

2) aprobarea regulamentelor şi a materialelor instructive elaborate de MOST;  

3) examinarea şi aprobarea planurilor de lucru, devizelor de cheltuieli şi rapoartelor 

de activitate ale MOST;  

4) delegarea competenţelor privind coordonarea  activităţii  MOST Centrului 

Proiecte Internaţionale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei; 

       7.  Organizarea trainingurilor pentru Reţeaua Punctelor Naţionale de Contact la PC7 

(prin rotaţie) la MOST. 

8. Centrul Proiecte Internaţionale al AŞM coordonează, din punct de vedere 

instituţional şi operaţional, activitatea MOST, directorul MOST avînd din oficiu funcţia de 

vicedirector  al CPI. 

          9. Efectivul- limită al Oficiului  ( 2 unităţi) va fi  ocupat în bază de concurs, pentru o 

perioadă de 4 ani, organizat de Centrul Proiecte Internaţionale, în limitele unităţilor stabilite  şi 

aprobat de către Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM.   


