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ANUL 2017

Fundația DAS este o organizație nonprofit cu misiunea de a promova principiile unei 
societăți bazate pe cunoaștere. Activitățile Fundației se concentrează pe două           
obiective principale: depășirea decalajului dintre ideile inovatoare și implementarea 
acestora prin utilizarea soluțiilor TIC (Tehnologiile Informației și Comunicării) pentru 
abordarea provocărilor societății moderne. Astfel prin obiectivele sale statutare 
încearcă să reunească experții din diverse domenii, studenții din cele mai renumite 
universități din Moldova și liderii din diferite sfere  prin implicarea în proiecte               
interdisciplinare, de coordonare și suport etc. pentru promovarea misiunii Fundației.
Proiectele actuale și cele în care a fost implicată echipa DAS s-au axat pe promovarea 
cercetării, dezvoltării și comunicarea științifică atât la nivel național cât și internațional.
Fundația DAS își axează activitatea în domenii legate de transferul tehnologic, știința 
cu și pentru societate, TIC (cu un interes special în e-sănătate și tehnologia        
e-learning), educația TIC (orientată spre studenții de toate vârstele), comunicare, 
traininguri și dezvoltarea afacerilor. 

Echipa DAS are expertiză în managementul nonprofit și consultanță, dezvoltare IT și 
software, inginerie și știință aplicată, managementul inovării.
În 2017, Fundația DAS - pentru o Moldovă Bazată pe Cunoaștere:
   a fost elaborat statutul Fundației în redacție nouă;
   a fost modificată componența Consiliului Fundației;
   a fost ales adiministratorul Fundației;
 a fost implicată în proiectul PRO-METROFOOD “Progressing towards the                    
construction of METROFOOD-RI”;
   a organizat cinci ateliere de lucru cu genericul calitatea și securitatea alimentară;
   a participat la evenimente organizate de partenerii externi: Bruxelles, Praga, Salonic;
   a reînnoit pagina web www.dasfoundation.md
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OBIECTIVE DAS: 
 promovarea culturii digitale
 dezvoltarea de noi abilități necesare într-un mediu de  afaceri     
orientat pe plan național și internațional
 îmbunătățirea profilului și imaginii industriei moldovenești          
Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor (TIC) în țară și pe piețele 
internaționale
 sprijinirea tinerilor în dezvoltarea capacităților TIC și  utilizării  
acestora în diferite domenii
 formarea continuă în domeniu TIC (colaborarea cu  instituțiile de  
învățământ din Republica Moldova pentru  îmbunătățirea calității        
absolvenților instruiți în domeniul TIC,  îmbunătățirea nivelului de     
profesionalism și abilităților de     management în companiile deschise 
către inovare și transfer tehnologic)
 crearea oportunităților de investiții pentru întreprinderile TIC în 
Moldova
 formarea Rețelelor de Inovare și Transfer Tehnologic cu    implicarea 
mediului de afaceri și a celui academic
 sporirea nivelului de cooperare și colaborare între membrii           
comunității de afaceri din Moldova în domeniul TIC
 conlucrarea cu instituțiile guvernamentale pentru îmbunătățirea 
mediului de afaceri și cadrului legal în domeniul TIC și promovarea     
culturii inovării transferului tehnologic în țară și peste hotare
 colaborarea cu specialiști, instituții şi organisme atât din țară, cât şi 
din străinătate pentru dezvoltarea unor relații de   specialitate, având ca 
scop îmbunătățirea activității şi alinierea la standardele internaționale
 promovarea și implicarea în activitățile de CDI
 promovarea proiectelor, programelor de susținere financiară a 
Fundației
 facilitarea schimbului liber de cunoștințe și informații științifice din 
domeniu
 colaborarea și cooperarea între agenții economici și organizațiile   
interesate din țară sau de peste hotare în domeniul TIC

FOUNDATION

For a Society
B a s e d  o n  
K n o w l e d g e



PROIECTUL:  PRO-METROFOOD Progressing towards the construction of METROFOOD-RI
GRANT AGREEMENT NO: 739568
FINANȚAT ÎN CADRUL: H2020-EU.1.4.1.1.– Developing new world-class research                        
infrastructures

OBIECTIVE: Obiectivul principal al proiectului PRO-METROFOOD este de a aduce proiectul în 
curs de dezvoltare METROFOOD-RI ESFRI la nivelul de maturitate necesar pentru a fi inclus în 
lista proiectelor active, de a consolida Consorțiu și de a planifica etapele următoare.
Obiectivele specifice au fost stabilite în strânsă legătură cu “ESFRI SWG & IG Recommendation”.

Au fost identificate patru obiective:
OBJ1 – elaborarea strategiilor pe termen mediu și lung
OBJ2 – asigurarea cadrului organizatoric al infrasctructurii METROFOOD-RI
OBJ3 –  demonstrarea capacității infrastructurii METROFOOD-RI de a furniza servicii științifice și 
de a pregăti schema de servicii
OBJ4 – stabilirea planurilor de integrare coerentă a infrastructurii METROFOOD-RI în peisajul 
european, coordonarea cu inițiativele UE și naționale și poziționarea la nivel global

Planul strategic va fi adaptat capacităților actuale și celor preconizate ale infrastructurii               
pan-europene, oportunităților de piață și a nevoilor afacerii. Aceasta va fi dezvoltată prin implicarea 
agențiilor de finanțare, a autorităților relevante care sprijină METROFOOD-RI și a altor părți               
interesate. Se va dezvolta un model conceptual de management în cadrul căruia vor fi dezvoltate 
aspecte operaționale, strategice și instituționale. Vor fi create proceduri de gestionare adecvate 
pentru diferitele faze, astfel încât să fie acoperite obiectivele pe termen scurt și lung. Se va elabora 
un Sistem de Documentare de Calitate (QDS) și va fi definit un Plan de Management al Datelor 
(DMP). Pentru a demonstra capacitatea PRO-METROFOOD de a furniza servicii și de a testa 
interoperabilitatea sa vor fi efectuate servicii pilot.

În strictă conformitate cu strategiile METROFOOD-RI, vor fi dezvoltate planurile de integrare 
coerentă a infrastructurii METROFOOD-RI în peisajul european. Va fi elaborat un plan de comuni-
care, programe de educație și traininguri pentru diferitele etape ale realizării METROFOOD-RI 
(fazele earl, pregătitoare, implementare și operaționale). Pentru fiecare etapă vor fi specificate 
coordonatorul principal, grupul țintă și domeniile principale ale trainingurilor.



EVENIMENTE
în cadrul proiectului PRO-METROFOOD

I. Kick of meeting, Bruxelles - Ianuarie, 2017
II. Summer School, Praga (Case study training Metrology in Food and Nutrition and PRO-METROFOOD            
Internal meeting: Dissemination,  Education and Training) - Iunie, 2017
III. Internal meeting, Salonic -  Septembrie, 2017
IV. Final EVENT, Bruxelles - Decembrie, 2017 
V. Ateliere de lucru cu privire la calitatea și securitatea alimentară, Chișinău: pentru producătorii          
autohtoni și pentru reprezentanții Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor 



REZULTATE
I. A fost obținut suportul politic pentru consolidarea și funcționarea infrastructurii 

METROFOOD-RI (acordul de colaborare și suținere: Expression of Political Support, 

a fost semnat de  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului )

II. 100 de producători autohtoni au fost informați despre importanța securității ali-

mentare (contactați atât telefonic, cât și prin e-mail)

III. 80 de persoane (reprezentanți ai organelor publice și  private, Policy makers, Pro-

ducătorii primari/Utilizatorii finali, consumatori) au fost contactați pentru a participa 

la sondajele on-line cu genericul PRO-METROFOOD: Impacts and benefits for society 

and economy

IV. 30 de persoane au fost prezenți la Atelierele de lucru cu genericul calitatea și           

securitatea alimentară

 



PARTENERIREZULTATE
I. A fost obținut suportul politic pentru consolidarea și funcționarea infrastructurii 

METROFOOD-RI (acordul de colaborare și suținere: Expression of Political Support, 

a fost semnat de  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului )

II. 100 de producători autohtoni au fost informați despre importanța securității ali-

mentare (contactați atât telefonic, cât și prin e-mail)

III. 80 de persoane (reprezentanți ai organelor publice și  private, Policy makers, Pro-

ducătorii primari/Utilizatorii finali, consumatori) au fost contactați pentru a participa 

la sondajele on-line cu genericul PRO-METROFOOD: Impacts and benefits for society 

and economy

IV. 30 de persoane au fost prezenți la Atelierele de lucru cu genericul calitatea și           

securitatea alimentară

 



BUGET

VENITURI/GRANTURI 47 045 EUR

Finanțator Echivalent MDL
(la data 13.01.17) Tip grant Suma

Comisia Europeană/Program H2020 1,000,440.15 Proiect 1,000,440.15

CHELTUIELI

Implementare proiecte

Salarii

Deplasări

Bunuri și servicii

Alte costuri

Suma cheltuită

577 117.51 MDL

68 499.08 MDL

219 195.2 MDL

87 011.76 MDL



ECHIPA

ANGAJAȚI Fundația DAS

Dorina HAREA, Administrator Fundație

Larisa RUSSU, Contabil

CONSILIUL FUNDAȚIEI

Alexandra CIUBUC, Președinte Consiliul Fundației

Vitalie MORARU, Membru Consiliul Fundației

Andrei ȘCHIOPU, Membru Consiliul Fundației

COMISIA DE REVIZIE

Mariana CANTEMIR, Economist

Eduard SCUTARU, Jurist

ANGAJAȚI prin Contract prestări servicii

Iulia IAȚCO, Coordonator proiecte

Cristina POPOVICI, Expert



www.dasfoundation.md
www.facebook.com/dasfoundation.md

www.linkedin.com/das-foundation/
https://twitter.com/dasfoundationMD


