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Întroducere
• EXPERT online e un Sistem Informatic de evaluare a

propunerilor de proiecte/programe din sfera ştiinţei şi
inovării, destinat diverselor categorii de utilizatori.

• Acesta este un sistem cu acces controlat, în care
persoana solicită unul sau mai multe roluri.

• Informaţia privată, specifică fiecărui rol, este
accesibilă în meniul din stânga doar după
înregistrarea în sistem. Informaţia publică din sistem
poate fi vizualizată în meniul orizontal.

• Pentru a lansa EXPERT online scrieţi următoarea
adresă în bara de adrese: www.expert.asm.md



Înregistrarea în sistem

• Clic pe butonul Înregistrare de pe prima pagină,

coloana din stânga.

• Câmpurile marcate cu asterisc „* ” sunt obligatorii.

Pentru a vă înregistra în sistem completaţi câmpurile:

• Utilizator* – numele de utilizator în sistem se

recomandă nume.prenume, de ex.: stefan.moldovan;recomandă nume.prenume, de ex.: stefan.moldovan;

nu se permite utilizarea semnelor diacritice.

• Adresa de e-mail* – poşta electronică pe care veţi primi mesaje din sistem.

• Parola* şi Confirmare parola* – respectaţi registrul literelor culese –
majuscule/minuscule;



• Rolurile solicitate – bifaţi rolul cu care doriţi să

activaţi în sistem; rolurile implicite atribuite la

înregistrarea iniţială tuturor utilizatorilor sunt 

Executant de proiect şi Autor de lucrări publicate.

• Date personale – completaţi câmpurile cu datele 

personale, precum Nume*, Prenume*, Patronimic, Data naşterii*, Sex*, personale, precum Nume*, Prenume*, Patronimic, Data naşterii*, Sex*, 
Telefon şi Telefon mobil.

• Date despre serviciu – selectaţi instituţia pe care o reprezentaţi şi executaţi 
clic pe butonul Adaugă.



Rolurile administrative

1. Moderator Consiliul Consultativ de Expertiză
Atribuţiile Moderatorului CCE:
- examinarea concepţiilor programelor de stat;
- examinarea proiectelor de cercetare-dezvoltare din cadrul programelor de stat aprobate spre
realizare; proiectelor de inovare şi transfer tehnologic; proiectelor de cercetări ştiinţifice
fundamentale; proiectelor de cercetări ştiinţifice aplicative şi proiectelor 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;
- selectarea Fişelor de evaluare pentru fiecare tip de concurs în derulare;
- generarea diferitor tipuri de rapoarte ale activităţii ştiinţifice;
- validarea experţilor independenţi, cu posibilitatea de căutare a experţilor, ceea ce permite o
evidenţă a comisiilor de experţi independenţi pe domenii;
- coordonarea şi monitorizarea activităţii comisiilor de experţi ale Secţiilor de Ştiinţe din cadrul
AŞM, ale comisiilor permanente şi temporare de experţi independenţi pe domenii;
- căutarea propunerilor de proiecte după Numele directorului de proiect şi după Titlul propunerii
de proiect;



2. Managerul Sferei Ştiinţei şi Inovării
Activitatea managerului sferei ştiinţei şi inovării constă în gestionarea propunerilor de proiecte din
sfera ştiinţei şi inovării înaintate în sistemul informatic „Expert online”:
- examinarea concepţiilor programelor de stat;
- examinarea propunerilor de proiecte independente de procurare a echipamentului;
- examinarea proiectelor din cadrul programelor de stat;
- examinarea proiectelor independente pentru tineri cercetători;
- statistica proiectelor: numărul de proiecte în derulare pentru anul curent şi cele finisate;
- completarea/corectarea propunerilor de proiecte înaintate de directorii de proiect în cazul 
întroducerii unor date eronate;
- editarea propunerilor de proiecte prin selectarea Codului proiectului;
- validarea în sistem a programelor de stat propuse;
- vizualizarea programelor de stat înregistrate şi validate în sistem;
- generarea diferitor tipuri de rapoarte ale activităţii ştiinţifice;- generarea diferitor tipuri de rapoarte ale activităţii ştiinţifice;
- validarea în sistem a utilizatorilor ce au solicitat rolul de Director de proiect;
- monitorizarea listei directorilor de proiect înregistraţi în sistem.

3. Moderator de concursuri
Atribuţiile Managerului concursuri:
- înregistrarea în sistem a concursurilor de proiecte;
- editarea concursurilor în derulare şi celor finisate;
- expedierea avizelor de informare către toţi utilizatorii înregistraţi în sistem sau către fiecare

rol separat din sistem;
- vizualizarea, editarea, ştergerea direcţiilor prioritare din sfera ştiinţei şi inovării;
- vizualizarea, editarea, ştergerea direcţiilor strategice din sfera ştiinţei şi inovării;
- gestionarea actelor de colaborare între două sau mai multe organizaţii.



4. Moderator de politici
Activitatea moderatorului de politici constă în gestionarea datelor din sistem ce ţin de: 

articole, instituţii, facultăţi, secţii de ştiinţe, membrii AŞM, evenimente, domeniile ştiinţifice, 
profiluri de cercetare, premii şi disctincţii, etc..

5. Manager de proiecte instituţionale
Activitatea managerului de proiecte instituţionale constă în gestionarea propunerilor de 

proiecte de cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative înaintate în sistemul informatic Expert 
online :
- examinarea propunerilor de proiecte de cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative;
- statistica proiectelor: numărul de proiecte în derulare pentru anul curent şi cele finisate;
- completarea/corectarea propunerilor de proiecte înaintate de directorii de proiect în cazul - completarea/corectarea propunerilor de proiecte înaintate de directorii de proiect în cazul 
întroducerii unor date eronate;

6. Manager de proiecte internaţionale
Activitatea Managerului Proiecte Internaţionale constă în gestionarea propunerilor de 

proiecte bilaterale şi internaţionale înaintate de directorii de proiect în sistemul informatic „Expert 
online”.
Atribuţiile managerului:
- examinarea propunerilor de proiecte bilaterale propuse spre evaluare de către directorii de 
proiect;
- statistica proiectelor: numărul de proiecte în derulare sau finisate pentru anul curent;



- completarea/corectarea propunerilor de proiecte bilaterale înaintate de directorii de proiect în 
cazul întroducerii unor date eronate;

- vizualizarea, editarea, ştergerea proiectelor internaţionale;
-generarea, vizualizarea şi imprimarea proceselor-verbale privind validarea spre participare la 
concurs a proiectelor propuse.

7. Managerul proiectelor de inovare şi trasnfer tehnologic
Activitatea Managerului proiecte de inovare şi transfer tehnologic constă în gestionarea 
propunerilor de proiecte de inovare şi transfer tehnologic înaintate de directorii de proiect în 
sistemul informatic „Expert online”.

Atribuţiile managerului:
-examinarea propunerilor de proiecte de inovare şi transfer tehnologic înaintate de către directorii 
de proiect;de proiect;

- statistica proiectelor: numărul de proiecte în derulare sau finisate în anul curent;
-completarea/corectarea propunerilor de proiecte de inovare şi transfer tehnologic înaintate de 
directorii de proiect în cazul introducerii unor date eronate.

8. Manager perfecţionare
Activitatea managerului perfecţionare constă în administrarea formării cadrelor în corespundere 
cu tipul studiilor.

Atribuţiile managerului:
-completarea datelor despre studiile utilizatorilor
-generarea raportelor ce ţin de studii
-urmarirea statisticii privind numărul de persoane admise la studii



Contact

Î. S. Institutul de Dezvoltare a Societăţii 
Informaţionale
str. Academiei, 5a

Tel.: 0 22 73 87 72, 0 22 73 33 65Tel.: 0 22 73 87 72, 0 22 73 33 65
E-mail: expert@asm.md


