
ORDIN

or. Chiginiu

In temeiul prevederilor art. 6I lit e-f) al Codului cu privire la gtiinfd gi inovare rtr.259 din
l5 iulie 2004 (republicat in Monitorul Oficial al RM, 2018,58-66, art. 131), punctul 8 alin. (a-5) a
Regulamentului cu privire la organizarea qi funclionarea Agenfiei Nafionale pentru Cercetare qi
Dezvoltare, aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr. 196 din 28.02.2018 (Monitorul Oficial nr.6g-
761227 din02.03.2018), punctele 28,32.34 ale Regulamentului de organizare gi desftgurare a
programelor de postdoctorat, aprbbat prin Hotdrirea Guvernului nr. 499 din 29.05.201g
(Monitorul Oficial nr.l76-180l550 din 01 .06.2018), in scopul executdrii Planului de admitere la
postdoctorat pentru anul academic 2018-2019, aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr. g76 din
05.09.201 8 (Monitorul oficial nr.336-3461915 din07.09.201 s)

ORDON:

l. Organizarea concursului proiectelor din cadrul programelor de postdoctorat finanlate de la
bugetul de stat pentru anul academic 2018-2019, in perioada 01.10.2018 - 3l.ll.20lg. conform
anexei.

2. Controlul privind realizarea prezentului ordin se pune in sarcina Dlui pugcag Vasilii, gef
directie, Direcfia proiecte de cercetdre a Agenfiei Nalionale pentru Cercetare gi Dezvoltare.
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#ruw

ffi ordinul nr. 7-PC din 29.09.2018

iei Nalionale Pentru Cercetare Si

Demoltare

CONCURSUL PROIECTELOR DIN CADRUL PROGRAMELOR DE

POSTDOCTORAT FINANTATE DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU ANUL

ACADEMIC 2018 .2019

1. Scopul qi obiectivele concursului'

Scopul concursalui: Sprijinirea cadrelor de inaltd calificare qtiinfificd,.doctori in qtiinte, in

dezvoltarea ,uri.r"i p.of"rionule independentd in domeniile cercetdrii-inovdrii qi stimularea

excelenlei in cercetarea nalionald.

O biectiv ele c onc urs ului'.
1) perfectionarea profesionala sau sporirea capacitdlilor de cercetare 9i inovare in rdndurile

cadrelor de inalta calificare, inclusiv cu obfnerea gradului qtiinlific de-doctor habilitat'

2) Aprofundarea qi extinderea de cunoqtinle 9i asigurarea unui nivel' care ar garanta

compatibilitatea gi competitivitatea reiultatelor gtiinlifice ale cercetdrilor din Republica

Moliova, inclusiv cu cele din SpaJiul European de Cercetare.

3) Obtinerea rezultatelor ,"**"ub'ile in cercetare-inovare qi diseminarea rezultatelor

qtiinfifice obfinute.
4) Inilierea qi dezvoltarea de noi colabordri nalionale 9i internafionale'

5) Creqtere a capacit1lii de participare a cadrelor de inaltd calificare qtiinfificd in Programul

Cadru H2020 qi cre;terea competitivit5lii internalionale a organizafiilor de drept in

domeniile cercetdrii-inovSrii.
6) Integrarea cadrelor pe inaltd calificare qtiinlificd in relelele regionale qi internalionale de

infrastructurd stiintifi cd.

2. Condi{ii de ParticiPare:

l) participant la concurs poate fr organiza[ia din domeniile cercetdrii Ei inovdrii acreditata in

Republica Moldova (organiza\ie-executor) reprezentatd de cadidatul la programul de

postdoctorat.
2) Candidat la programul de postdoctorat poate fi doar persoanl care detine grad gtiintific de

doctor in qtiifi (cetdlenii str6ini, care defin grad qtiinlific de doctor in qtiinle, pot

participa tu p.ogrurne de postdoctorat finanlate de la bugetul de stat in confrmiate cu

londipiile a"ord.rlrilot bilaterale sau multilaterale, pe principiul reciprocit6tii.)

3) Organiza\ia din domeniile cercetdrii 9i inovdrii va asigura accesul candidatului la

programele de Postdoctorat.
+; brolramul de postdoctorat se desfEqoard in cadrul oryanizaliilor din.domeniile cercetdrii

qi iiovdrii, abilitate in condiliile legii qi conform planului de admitere la postdoctorat

pentru anul academic 2018-2019, aprobat prin Hotdrirea Guvemului nr. 876

ain 0s.0q.2018 (Monitorul oficial Nr. 336-3 46 din07.09.2018)

5) Una qi aceeaqi persoand nu poate participa in mai mult de o propunere de proiect in

cadrul concursului. ii
6) Termenul de realizare a proiectului de cercetare este de 24luni qi nu va depd$i 3 ani'

7) propunerile de proiect vor prezenta clar gi explicit planul individual de cercetare, qi

anume: tema de cercetare, scopul gi obiectivele stabilite, rezultatele scontate, indicatorii

monitorizali, termenele de prezentare a rapoartelor anuale, etapele de tealizare a

proiectului de cercetare qi durata programului de'postdoctorat, inclusiv rezultatele



preconizate, descrierea colabordrii nafionale qi internafionale in scopul fortificdrii
colabordrii in spaliul extern de cercetare qi devizul de cheltuieli.
Propunerile de proiect care nu vor respecta condiliile concursului vor fi declarate
neeligibile.

9) Dupa depunerea dosarului la concurs se va exclude orice tip de modificare sau de
imbundtdtire a propunerii de proiect pentru perioada desfrqurdrii concursului.

3. Mijloace financiare

Finan{area de la bugetul de stat pentru un proiect este prev[zutd pentru 24 Iuni (dar nu mai
mult de 3 ani) qi constituie suma planificatd in bugetul de stat de organizafie pentru anii 2018-
2019 conform Planului de admitere la postdoctorat pentru anul academic 2018-2019, aprobat
prin Hotirirea Guvernului nr. 876 din 05.09.2018.
http://lexjustice.md/index.php?action:view&view:doc&lang:1&id:377001

Devizul propunerii de proiect va include:
a) bursa lunard a postdoctorandului - in mdrimea unui salariu mediu primit pin6 la inscrierea

la postdoctorat, dar nu mai mult decit salariul mediu pe economie din anul precedent;
b) cheltuielile de cercetare, dupd,caz;
c) cheltuielile pentru mobilitdf, dvpd caz;
d) cheltuieli de regie (cel mult l0%o din suma totald a proiectului), dtspd. caz;

Nu se vor include cheltuieli ce fin de procurarea mijloacelor fixe. in cazul neutilizSrii
conform destinaliei a mijloacelor bugetare alocate, postdoctorandul qi organizafia-executoare
vor fi sancfionali in conformitate cu legislafia in vigoare.

Organizafia din domeniile cercetdrii gi inovdrii poate solicita finanfare bugetard integrald
sau par{ial6 pentru proiectul postdoctoral din cadrul programelor de postdoctorat.

Postdoctorandul beneficiazd de bursd lunard din mijloace bugetare, care se calculeazd,in
mdrimea unui salariu mediu primit pind la inscrierea la postdoctorat, dar nu mai mult decit
salariul mediu pe economie din anul precedent.

Volumul mijloacelor financiare se repartizeazd de organizalia din domeniul cercetarii Ei
inovdrii, care este responsabild de corectitudinea calculelor la estimarea costului proiectului.

Notd:
a) Devizul de cheltuieli va specifica repartizarea sumei conform codurilor economice a

clasificaliei bugetare, iar calculele se vor argumenta prin estimdri (descifrdri);
b) Cheltuielile sunt eligibile dupi semnarea contractului de finanlare a proiectului gi

inregistrarea acestuia la Agenlia Nafionald pentru Cercetare qi Dezvoltare.

4. Depunerea, selectarea qi rezultatele concursului
1) Modul de depunere a propunerilor de proiecte:

Formularul-tip a propunerii de proiect se completeazd on-line in limba romAnd pe pagina
weboficiald (http:llancd.gov.md) la rubrica "inregistreazd propunerea". Propunerea de proiect
va fi inso{itd de: copia legalizatl" a diplomei de doctor in qtiinle, CV-ul cu menlinerea
publicaliilor qtiinfifice, copia buletinului de identitate Ei copia carnetului de muncd. Candidalii
care au susfinut studiile de doctorat in strdindtate (excepfie Romdnia) vor prezenta, adilional,
copia legalizatd a certificatului de recunoaqtere qi echivalare in R. Moldova a diplomei de doctor
in qtiinfe. ii

. Urmare completdrii propunerii, proiectul va fi extras din sistemul on-line (ancd.gov.md)
imprimat, semnat qi qtampilat de conducdtorul organizaliei, candidatul la programul de
postdoctorat Ei contabilul qef pentru a fr prezentat pe suport de h6rtie (1 exemplar) la Agenfia
Nalionaldpentru Cercetare;i Dezvoltare, bd. $tefan cel Mare gi Sfdnt, 180, et.l1, biroul 1101,
1 1 03, tel. 022 232306; 022 2727 58, pentru suport tehnic tel.022 2324rr .

7)

8)



Agenfia Nalionald pentru Cercetare qi Dezvoltare este in drept sd declare neeligibile
propunerile de proiecte pentru nerespectarea condifiilor de participare, informalie anunfatd

public, pe pagina web oficiald (http://ancd.gov.md).

2\ Modul de selectare:
Proiectele de postdoctorat inaintate la concursul organizat de c[tre Agenlia Nafionald

pentru Cercetare qi Dezvoltare sunt selectate de cdtre organiza\ia din domeniile cercetdrii qi

inovdrii potrivit regulamentului institulional, care prevede criteriile de evaluare qi selectare a

candidalilor pentru programele de postdoctorat, etapele selectdrii, precum 9i finalitatea
procesului de participare la concurs.

Organizalile din domeniile cercetarii gi inovarii vor asigura accesul candidalilor la

programele de postdoctorat, vor garanta transparenJa (prin plasarea pe pagrna oficiald
electronicd) procedurilor de seleclie la programele de postdoctorat gi criteriilor minime de

evaluare.
Proiectelor postdoctorale declarate cdqtigdtoare ale concursului de Agenlia Nafionald

pentru Cercetare ;i Dezvoltare li se alocd finanfare bugetard, rezultatele concursului se vor
publ ica pe pagina web ofi ciald (http : I I ancd. gov. md).

Agenfia Nafionald pentru Cercetare Ei Dezvoltare, in coordonare cu Ministerul Educaliei,
Culturii qi Cercetdrii, va incheia contractul privind finanlarea proiectului de postdoctorat cu

or ganizalia din domeniile cercetdrii gi inovdrii.

5. Calendarul concursului
Activitatea Termen

Depunerea propunerilor de proiecte 01.10.18-21.10.18

\nuntarea rezultatelor verifi cdr i primare 22.t0.18

)r garizarea selectdrii propuner lor de proiecte 23.1 0.1 8-02.1 1 .1 8

lublicarea rezultatelor seldctdri 05.1 1.1 8

ontestarea rezultatelor selectdrii 05.1 1. r 8-08.1 1.18

A.probarea finanldrii 09.1 1.1 8

lontractarea proiectului 09.11.18-31.11.2018


