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D I S P O Z I Ț I E 

12.04.2019 or. Chișinău Nr. 9-2 

 

 
Cu privire la organizarea concursurilor de suport 

a participării în Programul „Orizont 2020” 

 

 
În temeiul pct. 8 al. 1, 4, din Hotărârea Guvernului nr.196 din 28.02.2018 cu privire la 

organizarea și funcționarea Agenției Naționale  pentru Cercetare și  Dezvoltare,  precum și     în 

conformitate cu prevederile Planului de  Implementare  a Contractului de  Grant Nr. 2017/ 386-980   al 

Comisiei Europene "Suportul Financiar pentru participarea Republicii Moldova în Programul Cadru al 

Uniunii Europene de cercetare şi inovare ORIZONT 2020 pentru anii 2016-2017", semnat pe data  de 

23.08.2017, 

DISPUN: 

 
1. Organizarea concursurilor pentru fortificarea capacităţilor comunității științifice din Republica 

Moldova privind participarea în cadrul Programului „Orizont 2020”, după cum urmează: 

1) Conectarea Centrelor de excelență la Infrastructura Europeană de Cercetare, apel deschis în 

perioada 13.04.2019 – 15.05.2019 (Conform Anexei 1); 

2) BONUS European, apel deschis în perioada 15.04.2019 – 30.06.2019 (Conform Anexei 2); 

3) Granturi de mobilitate a cercetătorilor pentru participarea în Programul „Orizont 2020”, apel 

deschis în perioada 15.04.2019 – 30.06.2019 (Conform Anexei 3); 

2. Controlul asupra executării prezentei Dispoziții mi-l asum personal. 

 

 
Director general Dmitrii PARFENTIEV 
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Conectarea Centrelor de Excelență din Republica Moldova 

la Infrastructura de Cercetare Europeană 

 
 

I. Date generale 

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD) lansează Apelul de concurs pentru 

conectarea  Centrelor  de  Excelență  din  Republica   Moldova   la   infrastructura   de cercetare 

Europeană, în conformitate  cu  prevederile Contractului  de  Grant  ENI/2017/  386-980 al Comisiei 

Europene "Suportul Financiar  pentru  participarea  Republicii  Moldova  în Programul Cadru al 

Uniunii Europene de cercetare și inovare ORIZONT 2020 pentru anii 2016-2017", semnat la 

data de 23.08.2017. 

Scopul concursului este de a contribui la fortificarea capacităților Centrelor de Excelență din 

domeniul cercetare și inovare din Republica Moldova prin conectarea şi aderarea lor la 

infrastructurile  de  cercetare  Europene  pentru  promovarea  şi  sprijinirea  cooperării  științifice 

internaționale și participarea la proiectele de cercetare şi de infrastructură în cadrul Programului 

ORIZONT 2020. 

În cadrul proiectului pot fi desfășurate următoarele activităţi: procurarea echipamentului pentru 

completarea infrastructurii existente a centrului de cercetare, asigurarea accesului la platformele 

și rețelele europene performante, achitarea taxei de aderare la infrastructura Europeană (după 

caz), organizarea training-urilor, conferinţelor, atelierelor de lucru şi seminarelor privind 

fortificarea eforturilor pentru participarea în Programul ORIZONT 2020, precum și discutarea 

metodelor şi rezultatelor ştiinţifice noi, obţinute prin utilizarea infrastructurii de cercetare în 

cauză. 

Concursul este anunţat pe toate domeniile de cercetare. 

Suma maximă alocată pentru un proiect nu va depăși 500 mii lei. 

La   concurs   pot   participa   Centrele   de   Excelență   de   cercetare   ştiinţifică,   care   grupează 

personalităţile ştiinţifice ale comunităţii academice, tineri cercetători aspiranţi la performanţele 

ştiinţifice în cadrul desfăşurării activităţilor de cercetare ştiinţifică şi formare a resurselor umane 

în   domeniile   avansate   ale   științei,   bine   precizate,   şi   activează   în   cadrul   instituţiilor   și 

organizațiilor din domeniile cercetării și inovării a Republicii Moldova. 

Luând în consideraţie faptul, că Republica Moldova, începând cu 1 ianuarie 2014, este ţară 

asociată  la  Programul  Cadru   al   Uniunii   Europene   de   cercetare-inovare   ORIZONT 

2020, prioritate va fi acordată proiectelor care vor demonstra: 

 integrarea în Spațiul European de Cercetare prin conectarea și/sau aderarea la infrastructura de 

cercetare europeană tip “European Strategy Forum for Research Infrastructure” (ESFRI), 

“European Technology Platform” (ETP), European Research Infrastructure Consortium (ERIC, 

CERIC) etc. 

 impactul conectării la infrastructuri de cercetare europene și posibilitatea dezvoltării 

infrastructurii de cercetare a organizaţiei - aplicant cu argumentarea necesităților de modernizare a 

acesteia; 

 capacitatea de a contribui la consolidarea echipelor de cercetare din Republica Moldova din 

cadrul diferitor instituţii și organizații din domeniile cercetării și inovării pentru participarea în 

comun la apelurile Programului ORIZONT 2020; 

 experienţa participării în Programele PC7 şi Programul ORIZONT 2020; 
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 posibilitatea elaborării unei propuneri de proiect la concursurile anunţate de Programul 

ORIZONT 2020, pe durata implementării proiectului. 

 posibilitatea de a oferi co-finanţare. 
 

 

 
A. Criterii de eligibilitate 

II. Cerinţele Programului 

 Conducătorul de proiect şi membrii colectivului ştiinţific trebuie să fie cetăţeni sau rezidenţi ai 

Republicii Moldova, care vor locui în Republica Moldova pe tot parcursul derulării proiectului; 

 Conducătorul de proiect şi membrii colectivului din Republica Moldova trebuie să fie afiliaţi 

unei universităţi sau instituţii de cercetare; 

 Participantul poate apela în calitate de Conducător de proiect doar într-o singură propunere 

înaintată la acest concurs; 

 Colectivul de cercetători din Republica Moldova poate include nu mai mult de 10 persoane, din 

care minimum 35% sunt tineri cercetători cu vârsta de până la 35 de ani; 

 Centrele care în urma evaluării rezultatelor ştiinţifice sunt recunoscute ca lider naţional în 

domeniul de activitate şi reprezintă un partener activ în cercetare pe plan internaţional, sunt 

recunoscute ca centre de excelenţă. 

B. Centrele de Excelenţă trebuie să întrunească următoarele criterii: 

 Posedă o infrastructură de cercetare modernă, dezvoltată în ultimii 5 ani cu suportul fondurilor 

naţionale şi internaţionale; 

 Au o cooperare internaţională dezvoltată cu alte centre similare din ţară şi depeste hotare; 
 Au experienţă de participare în proiecte internaţionale, inclusiv PC7 şi Programul ORIZONT 

2020; 

 Oferă acces la utilizarea echipamentului pentru profesori, cercetători, experţi, studenţi, 

masteranzi şi doctoranzi din instituţia-gazdă şi alte instituţii din domeniile cercetării și inovării; 

 Membrii echipei sunt promotori şi participanţi în procesele educaţionale; 

 Pot demonstra impactul rezultatelor ştiinţifice obţinute asupra creşterii economiei naţionale; 
 Au o colaborare durabilă cu reprezentanţii industriei, micului business la nivel naţional şi 

internaţional. 

 Au o strategie de diseminare a rezultatelor ştiinţifice; 
 Au condiţii de muncă şi de utilizare a echipamentului în corespundere cu normele privind 

securitatea muncii; 

 

III. Modul de înaintare a propunerilor de proiect 

Aplicanţii prezintă propunerile de proiect la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD), în 

conformitate cu cerințele şi condiţiile de participare stipulate în prezentul Apel în modul următor: 
 Versiunea electronică a propunerii (în format PDF) trebuie depusă pe adresa de e-mail: 

natalia.bragarenco@ancd.gov.md. 

 Două exemplare pe suport de hârtie semnate, în original în limba română şi engleză la adresa: 

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare Mun. 

Chişinău, Ștefan cel Mare și Sfînt, 180 Persoana 

de Contact: Natalia Bragarenco, Telefon de 

contact: 022 23 23 06 

E-mail : natalia.bragarenco@ancd.gov.md 

 
Data limită de înaintare a propunerilor este 15 mai 2019, ora 17:00. 
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Perioada de evaluare: mai-iunie 2019. Anunțarea 

rezultatelor: iulie 2019. 

Perioada realizării proiectului: 2019 - 2020. 

IV. Conţinutul propunerii 

1. Fişa  proiectului,  conține  informația  generală  despre  propunere,  conducătorul  de  proiect  şi 

instituția din Republica Moldova. 

2. Rezumatul şi descrierea proiectului 

În rezumatul proiectului (maximum 0,5 pagină) se va relata pe scurt toate aspectele proiectului, 

specificând obiectivele, metodele şi rezultatele preconizate. 

Cuvintele-cheie (5-7 cuvinte). 
Descrierea    proiectului va   include   obiectivul(ele)   concret(e)   trasat(e)   pentru   soluționarea 

problemei în cauză; problema ştiinţifică spre soluţionarea căreia este orientat proiectul; 

actualitatea problemei în domeniul de cercetare propus; gradul de noutate şi originalitate a 

obiectivului(elor) trasat(e); cooperarea internaţională; metodele şi modurile de abordare  

propuse; 

3. Cooperarea Internaţională (), și partea narativă (p.3.2.3.), unde vor fi specificate următoarele 

poziţii: 

 Posibilitatea conectării Centrului de Excelență din Moldova la infrastructura de cercetare 

europeană; 

 Capacitatea de a contribui la consolidarea echipelor de cercetare din Moldova din diferite 

instituţii din domeniile cercetării și inovării pentru participarea în comun la apelurile 

Programului ORIZONT 2020; 

 Experienţa participării în PC7 şi Programul ORIZONT 2020; 

 Elaborarea proiectelor ştiinţifice noi pentru participarea la concursurile anunţate de Programul- 

cadru al Uniunii Europene ORIZONT 2020; 

 Eficientizarea schimbului de experienţă şi accesul la infrastructura de scară medie şi înaltă, cu 

scopul de a stimula dezvoltarea pe termen lung a colaborării ştiinţifice şi de cercetare cu 

Centrele de Excelenţă din Europa; 

 Participarea la evenimentele ştiinţifice internaţionale şi/sau faptul, dacă este prevăzută 

organizarea evenimentelor ştiinţifice internaţionale în perioada derulării proiectului; 

 Continuitatea cooperării cu centrele de cercetare europene după finalizarea proiectului. 

4. Echipa de cercetare şi infrastructura. Includerea în echipa de proiect a tinerilor cu vârsta de 

până la 35 de ani în proporție de cca 35% este obligatorie. 

5. Planul de realizare a activităţilor din cadrul proiectului pentru anul 2019-2020 include planul 

de realizare, rezultatele anticipate, inclusiv impactul ştiinţific şi economic al acestora; domeniile 

posibile de aplicare a rezultatelor cercetărilor şi diseminarea rezultatelor implementării 

proiectului; 

6. Devizul de cheltuieli cu descifrările cheltuielilor. 
a) În cadrul proiectului sunt eligibile următoarele cheltuieli: 

 procurarea echipamentului performant pentru dezvoltarea, modernizarea și/sau completarea 

infrastructurii existente a organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării, 

 achitarea taxei de aderare (după caz) pentru conectarea la Infrastructura Europeană de Cercetare, 

 deplasări la training-uri doar cu scopul utilizării eficiente a echipamentului procurat sau la 

evenimente privind negocierea procedurilor de conectare la infrastructuri de cercetare europene 

(până la 10% din suma totală a proiectului), 
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b) Nu sunt eligibile următoarele cheltuieli: 

 Cheltuieli pentru tehnica de calcul și/sau folosirea echipamentului în scopuri personale! 

 Cheltuieli pentru remunerarea muncii, 

 Cheltuieli pentru menținerea echipamentului, reactive chimice, accesorii tehnice, etc., 
 Cheltuieli pentru materiale de uz gospodăresc, rechizite de birou, alte servicii, inclusiv și cele de 

locațiune, transport, telecomunicații, informaționale, etc. 

Procedura de aplicare accesați aici. 
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Data înaintării propunerii de proiect „  ”  2019 Nr. de înregistrare (ANCD)   

EC Grant Contract ENI/2017/386-980 

 
"Financial support to the participation of the Republic of Moldova in the EU Programme Horizon 2020 for the years 2016 -2017" 

 
 
 

 

FIŞA PROIECTULUI 
 

 
 

PROPUNERE DE PROIECT 
 

Conectarea Centrelor de Excelență din Republica Moldova la Infrastructura de Cercetare Europeană 

 

 

 

1. Titlul și acronimul proiectului 
 
 
 
 

Acronimul proiectului (maximum 20 caractere)  

Titlul proiectului în limba română (maximum 

200 caractere) 

 

Titlul proiectului în limba engleză (maximum 
200 caractere) 

 

Denumirea Centrului de Excelență din 

Republica Moldova 

 

Denumirea Infrastructurii de Cercetare din 
Europa la care va fi conectat Centrul de 
Excelență din Republica Moldova 

 

 
 
 
 

2. Perioada de realizare Data începerii  Data finalizării  

 
 
 
 

3. Date generale 

Direcția strategică  

Prioritatea  

Obiectivul  

Domenii de cercetare 1. 2. 3. 

Caracterul cercetărilor fundamentale □ aplicative □ 
 
 

 

4. Volumul de finanțare 
 Lei MD Pe întreaga perioadă 

Suma solicitată pentru realizarea proiectului în cadrul 

proiectului 

  

Cofinanțare de la bugetul de stat al Republicii Moldova   

Cofinanțare din surse extrabugetare   
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5. Organizația executantă din Republica Moldova 
Denumirea organizației din Republica Moldova  

Denumirea Centrului de excelență  

Secția/Laboratorul/catedra (toate, dacă sunt mai multe)  

Apartenența organizației la Agenția Națională pentru Cercetare și 
Dezvoltare 

instituțională □ 

Subordonare administrativă față de ministere de profil  

Adresa organizației  

Strada  Nr. blocului  

Localitatea  Cod poștal  

Telefon  Fax  

E-mailul organizației  
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Scrisori de garanție (se anexează) 



6. Date personale ale directorului de proiect din partea Republicii Moldova 
Nume  Prenume  

Gradul științific  Titlul științific sau 

ştiinţifico- didactic 

 

Specialitatea    

Funcția în cadrul instituției, organizației  

Telefon  Fax  

E-mail personal  

 
 

7. Organizația-gazdă a infrastructurii de cercetare din Europa 
Denumirea organizației  

Centrul  

Secția/Laboratorul/catedra (toate, dacă sunt mai multe)  

Tipul organizației Organizație de cercetare □ universitară □ 

centru de cercetare □ Altă (specificați) □ 
Adresa organizației 

Strada  

Localitatea  Cod poștal  

Telefon  Fax  

E-mailul organizației  

 
 

8. Date personale ale persoanei de contact din organizația partener din Europa 
Nume  Prenume  

Gradul științific  Titlul științific sau ştiinţifico- 

didactic 

 

Specialitatea    

Funcția în cadrul organizației  

Telefon  Fax  

E-mail personal  

 
 
 

Se certifică autenticitatea datelor din prezenta propunere și se aprobă realizarea proiectului de cercetare în 

condițiile menționate. 

 

 
 Conducătorul organizației Director de proiect 

Numele, prenumele   

Telefon, fax   

Semnătura   

 
 

 

L.Ş. 
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REZUMATUL ȘI DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

 
1. Rezumatul proiectului: (Se descriu succint obiectivele, relevanța, metodele utilizate și rezultatele 

preconizate; maximum 500 caractere) 

Rezumatul în limba română  

Rezumatul în limba engleză  

 
 
 

2. Cuvinte-cheie (maximum 5, separate prin virgulă) 
Cuvinte-cheieînlimba română  

Cuvinte-cheieînlimbaengleză  

 
 
 

3. Descrierea proiectului 
3.1. Obiectivele proiectului: maximum 500 caractere cu spații (se specifică clar obiectivele; elementele 

originale; referire la caracterul interdisciplinar, dacă este cazul) 
 

3.2. Prezentarea proiectului 

3.2.1  Nivelul actual al cunoașterii asupra activității propuse, pe plan național și internațional (maximum 

1500 caractere) 
 

3.2.2. Necesitatea și oportunitatea proiectului (maximum 1500 caractere) 
 

3.2.3. Cooperarea internațională (partea narativă - maximum 2500 caractere) 
 

3.2.4. Rezultateleștiințificepreconizate,cu evidențiereagraduluide noutate (maximum2500caractere) 
 

3.2.5. Impactul științific, tehnologic, socioeconomic etc. al rezultatelor proiectului (maximum1500 
caractere) 

 
 

3.2.6. Perspectivedevalorificare arezultatelor șidecontinuareacercetăriiprincooperarenațională 

și internațională (maximum 1500 caractere) 

 

3.3. Domenii de aplicare a rezultatelor 

Educație Se indică denumirea specialităților (programe de studiu) conform Nomenclatorului 

domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în 

instituțiile de învățământ superior, ciclul I 
Cercetare Se indică domeniul/iile științei clasificate după Manualul Frascati 

Economie Se indică domeniul în conformitate cu Clasificatorul Activităților din Economia 
Moldovei 

 

 

3.4 Fezabilitatea și sustenabilitatea proiectului 
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Se va ține seama de resursele umane și materiale implicate în proiect: (maximum 1500 caractere) 



3.5. Diseminarea rezultatelor cercetării 
(maximum 1500 caractere) 

 

3.6. Drepturi de proprietate intelectuală 
(maximum 1500 caractere) 

 

3.7. Referințe bibliografice (până la 10 lucrări 
remarcabile) Cu excepția lucrărilor grupului de cercetare 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cooperarea Internațională 

4.1. Conectarea la Infrastructura Europeană de Cercetare (Posibilitatea conectării organizației - aplicant la 

infrastructura de cercetare europeană, se anexează documentele justificative) 
 
 
 
 

Infrastructura de Cercetare Europeană □ ESFRI □ ETP □ ERIC □ CERIC 
□ Altă (specificați) 

Condiții de conectare/Aderare la Infrastructura de 

Cercetare Europeană 

 

Taxa de aderare la infrastructura Europeană (EUR)  

Denumirea organizației a infrastructurii de cercetare 

din Europa 

 

Tipul organizației □ Organizație de cercetare □ Universitară   □ Centru de 
cercetare □ Instituție privată  □ Alta (specificați) 

Adresa organizației 

Strada  

Localitatea  Cod poștal  

Telefon  Fax  

E-mailul organizației Pagina web: 
 
 

 

4.2. Continuitatea cooperării cu centrele de cercetare europene după finalizarea proiectului 
 

 

 

4.3. Experiența participării  în Programul  ORIZONT  2020 (Descrierea experienței participării în Programul 

ORIZONT 2020, se anexează Formularul de Evaluare și Scrisoarea de Notificare de la Comisia 

Europeană) 
 

Denumirea și Acronimul 
proiectului depus: 

 

Denumirea Apelului din cadrul 
Programului ORIZONT 2020: 

 

Codul Apelului ORIZONT 2020:  
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Starea proiectului: □ Respins □ Susținut (daca susținut, completați mai jos) 

Perioada realizării proiectului Dataînceperii: Data finalizării: 

Participarea în calitate de □ Partener al Consorțiului □ Coordonator al Consorțiului 

Numărul de parteneri în proiect și 
indicarea țărilor participante 

 

 
 

 

4.4. Elaborarea proiectelor noi pentru participarea la concursurile anunțate de Programul - ORIZONT 2020 în 

perioada realizării proiectului (Se anexează documentele justificative) 
 
 
 
 

Denumirea și Acronimul 
 

proiectului propus: 

 

Denumirea Apelului din cadrul 
Programului ORIZONT 2020: 

 

Codul Apelului ORIZONT 2020:  

Participarea în calitate de □ Partener al Consorțiului □ Coordonator al Consorțiului 

Numărul de parteneri în 

proiect și indicarea țărilor 

participante 
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Echipa de cercetare și infrastructura 
 

1. Executanții proiectului 
 
 
 
 

Nr. 
d/o 

Numele, 
prenumele 

Anul 
nașterii 

Gradul 
științific 

Specialitate 
a 

științifică 

Titlul științific sau 
ştiinţifico-didactic 

Funcția de bază 
și instituția de 

angajare 

Funcția în 
cadrul 

proiectului 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.       Conducătorul 
Proiectului 

2.       Participant 

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 
 

2. Cercetători în formare (studenți, masteranzi, rezidenți, doctoranzi până la 35 de ani) 
 
 
 
 

Nr. 
d/o 

Numele, prenumele Anul nașterii Anul de 
studii 

Statutul 
(student, masterand, 
rezident, doctorand) 

Organizația Funcția în 
cadrul 

proiectului 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 
 

 

3. Competențaștiințifică, experiențamanagerialășidecooperareainternaționalăa Conducătoruluide proiect 

 
 

 

4. Cooperarea internațională în domeniul cercetare-inovare a echipei proiectului 
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PLANULDEREALIZARE 
 

 

 

1. Etapele de realizare a proiectului 

 

 
 

1.1. Etapele de realizare a proiectului pentru întreaga perioadă 
 
 
 
 

Nr. 
etapei 

Denumirea 
etapei 

Data începerii Durata în luni Volumul alocațiilor 

bugetare, mii lei 

Volumul 
cofinanțării, 

mii lei 

1.      

2.      

      

Total      

 
 

 

1.2. Planul calendaristic de activitate 
 
 
 
 

Nr. 
etapei 

Denumirea 
etapei 

Data începerii Durata în luni Volumul alocațiilor 
bugetare, mii lei 

Volumul 
cofinanțării, 

mii lei 

1.      

2.      

3.      

4.      

      

Total      

 
 

 

1.3. Specificarea etapelor de realizare. Se completează pentru fiecare etapă a proiectului. 
 
 
 
 

Numărul de ordine a etapei  

Denumirea etapei  

Obiectivele specifice a etapei  

Descrierea activităților aferente etapei  

Rezultate preconizate ale etapei (modele, programe de 
calculator (software), recomandări și metodologii ştiinţifico- 
tehnice, materiale, substanțe noi, dispozitive, mostre, 
metode, procedee, tehnologii, hibrizi, rase, soiuri, sușe etc.) 
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2. Rezultatele preconizate a proiectului ( maximum 2500 caractere) 
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Evenimente organizate (conferințe etc.) 



DEVIZULDECHELTUIELI 
 

(mii lei) 
 

Denumirea articolelor și alineatelor de cheltuieli Cod economic  

   Total 

I. Deplasări în interes de serviciu (max. 10% din suma solicitată) 222720   

II. Procurarea echipamentului științific care se atribuie la categoria 
mijloacelor fixe 

314110   

III. Taxa de aderare la infrastructura de cercetare europeană 281110   

TOTAL CHELTUIELI, mii lei    

 
 
 

Descifrări la devizul de cheltuieli: 

 

 
a) Deplasări în interes de serviciu, max. 10% din suma solicitată (cod economic 222720): 
Nr. Țara, Scopul, Numele Numărul Costul Cazarea Diurna Suma 
d/o orașul, argumentarea persoanelor de zile călătoriei pentru o pentru o totală 

 organiz necesității delegate  tur-retur persoană persoană pentru o 
 aţia    pentru o pe zi, lei pe zi, lei persoan 
     persoană, lei   ă, lei 
         

         

 Total        

 
 

b) Procurarea echipamentului științific care se atribuie la categoria mijloace fixe (cod economic 314110): 

Nr. 

d/o 

Denumirea articolului Numărul de unități Costul unei 

unități, lei 

Suma 

totală, lei 

Argumentarea necesității 

      

      

 Total     

 

 

c) Procurarea echipamentului științific care se atribuie la categoria mijloace fixe (cod economic 
314110): 

Nr. 

d/o 

Denumirea articolului Numărul de unități Costul unei 

unități, lei 

Suma 

totală, lei 

Argumentarea necesității 

      

      

 Total     

 
 
 
 

Conducătorul subdiviziunii (laboratorului, centrului)    



(nume, prenume, semnătura) 

 
Conducătorul proiectului    

 

(nume, prenume, semnătura) 

 
Economist (contabil)    

 

(nume, prenume, semnătura) 
 
 

 

L.Ş. 



 
 
 

 

Evaluation Criteria 
 
 
 
 
 
 

 1. Excellence 
The following aspects will be taken 

into account: 

2. Impact 
The extent to which the 
outputs of the project 
should contribute at the 
National, European and/or 

International level: 

3. Quality and 
efficiency of the 
implementation 

The following aspects will be 

taken into account: 

 Sub-criteria Sub-criteria Sub-criteria 

a) Clarity and pertinence of the 

objectives 
 

Credibility of the proposed 
approach 

The expected impacts listed 

in the Call Announcement 

related to connection of 

Moldovan Institutions to the 
EU Research Infrastructure 

Coherence and effectiveness 

of the work plan, including 

appropriateness of the 

allocation of tasks and 
resources; 

b) Soundness of the concept, 

including trans-disciplinary 

considerations and R&D 

collaboration at the National level, 

involvement of young researchers 

Enhancing innovation 

capacity and integration of 

new knowledge 

Complementarity of the 

participants between the 

Moldovan Institutions and the 

EU Research Infrastructure 

Host Institution. 

c) Progress beyondthe state of the 

art in terms of connection to the 

European Research Infrastructure 

principles established within the 

European Research Area 

Effectiveness of the 

proposed measures to 

exploit and disseminate the 

project results , to 

communicate the project, 

and to manage research 
data 

Appropriateness of the 

management structures and 

procedures of proposed 

activities, 

d) Experience of participation in the 

EU Framework programmes 

Establishing and 

strengthening a durable 

cooperation between the 
partners; 

Sustainability and feasibility of 

the project 

Scoring (0-20) (0-20) (0-20) 
 
 

 

Experts score each award sub-criteria on a scale from 0 to 5: 
 

 0 Proposal does not meet the criteria at all or cannot be assessed due to missing 

or incomplete information 



 1 Poor – serious weaknesses 

 2 Fair – goes some way to meeting criteria, but with significant weaknesses 

 3 Good – but with a number of shortcomings 

 4 Very good – but with a small number of shortcomings 

 5 Excellent – meets criteria in every relevant respect. Any shortcomings are minor 

The maximum overall score is thus 60 (4x5x3), unless a weighting is 

applied. Each Evaluation Sub-Criteria has to be commented. 
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Anexa nr 2 la 

Dispoziția Nr.9-1 din 12.04.2019 

 

 

 
Apel de Concurs 

BONUS EUROPEAN 

pentru participarea în cadrul Programului ORIZONT 2020 

 
Procedura de aplicare 

 
I. Date generale 

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD) lansează Apelul de concurs ”BONUS 

EUROPEAN” privind stimularea participării reprezentanţilor comunităţii ştiinţifice din Moldova în 

Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare şi inovare ORIZONT 2020. 

Iniţiativa data este susţinută în cadrul Contractului de Grant ENI/ 2017/ 386-980 al Comisiei Europene 

"Suportul Financiar pentru participarea Republicii Moldova în Programul Cadru al Uniunii Europene 

de cercetare şi - inovare ORIZONT 2020 pentru anii 2016-2017", semnat pe data de 23.08.2017. 

Scopul acestei iniţiative este de a stimula participarea reprezentanţilor sectorului de cercetare-inovare 

în cadrul Programului ORIZONT 2020 (H2020) prin oferirea unui suport financiar - BONUS 

EUROPEAN, în calitate de apreciere a eforturilor depuse pentru elaborarea şi depunerea propunerilor 

de proiect. 

BONUS-ul EUROPEAN va fi acordat în baza hotărârii Comisiei Europene (CE) privind evaluarea 

proiectului depus la Programul ORIZONT 2020, conform următoarelor categorii: 

1) 5 000 lei – în cazul depunerii unei propuneri de proiect la apelurile curente H2020 (este 

prezentată notificarea CE cu rezultatul evaluării, care confirmă depunerea propunerii de 

proiect şi eligibilitatea ei: ”Eligible”); 

2) 10 000 lei – în cazul în care proiectul depus a trecut pragul de evaluare (threshold) dar nu 

a obţinut finanţare (este prezentată notificarea CE cu rezultatul evaluării, care demonstrează 

statutul propunerii de proiect: ”Eligible, No_Money” sau ”Eligible, Reserve” ); 

Suma calculată în dependenţă de categoria BONUSUL-ui EUROPEAN va fi transferată pe contul 

instituţiei - gazdă (Aplicant) a echipei de cercetare din Republica Moldova, în baza contractului de 

finanţare semnat de către Agenția Națională de Cercetare și Dezvoltare (ANCD), instituţia-gazdă şi 

conducătorul echipei de cercetare - participant la proiectul depus în cadrul Programului ORIZONT 

2020. Echipa de cercetare este beneficiarul principal al acestui suport financiar. 

La BONUS-ul EUROPEAN pot apela cercetătorii, aspiranţi la performanţele ştiinţifice în domeniile 

avansate ale ştiinţei, bine precizate, şi care activează in cadrul instituţiilor din domeniul cercetării şi 

inovării din Republica Moldova, precum şi alţi participanţi în cadrul Programului ORIZONT 2020 

din mediul de afaceri, organizaţii nonguvernamentale, etc. 



Aplicanţii prezintă propunerile de proiect la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 
(ANCD), în conformitate cu cerinţele şi condiţiile de participare stipulate în prezentul Apel. 

Propunerile pot fi înaintatate până la data de 30.06.2019. 

Perioada de evaluare şi anunţare a rezultatelor: o lună după înaintarea propunerii. 

Contractele de finanţare vor fi semnate după anunţarea rezultatelor. 

Luarea deciziilor privind selectarea şi finanţarea proiectelor va fi luată de către Comisia de Evaluare 

creată în cadrul Contractului de Grant pentru examinarea dosarelor depuse în cadrul Apelului de 

concurs pentru stimularea participării reprezentanţilor comunităţii ştiinţifice din Moldova în 

Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare şi inovare ORIZONT 2020. 

 

II. Cerinţele Programului 

A. Criterii de eligibilitate 

 Aplicantul trebuie să fie cetăţean sau rezident al Republicii Moldova, care locuieşte în 

Republica Moldova pe perioada derulării proiectului; 

 Aplicantul trebuie să prezinte confirmarea participării în cadrul Programului ORIZONT 2020. 

 

III. Procedura de solicitare a suportului financiar BONUS EUROPEAN 

Aplicantul la BONUS-ul EUROPEAN înaintează la ANCD următorul set de documente: 

1) Cerere privind solicitarea BONUS-lui EUROPEAN semnat de directorul de proiect şi 

directorul instituţiei-gazdă. Se completează pentru toate categoriile Programului (Formularul A); 

2) Confirmarea din partea UE şi/sau Coordonatorului Proiectului privind acceptarea proiectului; 

3) Rezumatul proiectului în limba română şi engleză în cazul când proiectul nu este finanţat de 

către UE (categoriile 1 şi 2); 

4) Versiunea electronică a propunerii (în format PDF) trebuie depusă pe adresa e-mail: 

irina.rotaru@ancd.gov.md . 

Pachetul de documente în versiunea electronică se transmite la adresa electronică, și se prezintă pe 

suport de hârtie la adresa: 

 

Agenția Națională de Cercetare și Dezvoltare Mun. 

Chişinău, Ștefan cel Mare și Sfânt 180, bir. 1117 

Persoana de Contact: Irina Rotaru 

Telefon de contact: 022 27 27 91 

E-mail : irina.rotaru@ancd.gov.md 

mailto:irina.rotaru@ancd.gov.md
mailto:irina.rotaru@ancd.gov.md


 

 

 

 

 

 

Anexa nr 2 la 

Dispoziția Nr.9-1 din 12.04.2019 

 

Fișa de evaluare a Proiectelor depuse în cadrul 

Apelului BONUS EUROPEAN 
 

 

Nr. d/o I. Informații generale 

1. Data înregistrării cererii/dosarului  

2. Denumirea organizației solicitante  

3. Candidatul/ Directorul de proiect  

4. Codul și denumirea Apelului H2020  

5. Titlul propunerii înaintate (în limba 

română) 

 

6. Titlul propunerii înaintate (în limba 

engleză) 

 

7. Acronimul proiectului  

8. Obiectivul  

9. Costul propunerii de proiect 

înaintate la Apelul Programului 

Orizont 2020 

 

10. BONUSUL EUROPEAN solicitat 5000 lei 


10000 lei 


 

II. Eligibilitatea solicitării 

11. Dosar înregistrat pe suport de hârtie Da 



Nu 



12. Dosarul este complet Da 


Nu 




13. Dosarul corespunde condițiilor de 
eligibilitate 

Da 



Nu 



14. Propunerea este declarată eligibilă Da 


Nu 


 

III. Constatări și concluzii 

15. Avizul Comisiei Europene după I-a 

fază a evaluării propunerii de 
proiect 

Da 



Nu 



16. Obținerea punctajului minim Da 


Nu 


17. Avizul Comisiei Europene faza a II- 
a evaluării propunerii de proiect 

Da 



Nu 



18. Comisia Europeană aprobă pozitiv 

propunerea de proiect pentru 
finanțare 

Da 



Nu 



 

19. Dosarul /Cererea se susține Da 


Nu 


20. Suma de finanțare oferită 5000 lei 



10000 lei 



21. Observații și comentarii suplimentare  

 

Nume/ Prenume      

Semnătura    

Data      



Anexa 3 la Dispoziția 

9-1 din 12.04.2019 

 

 

Granturi de mobilitate a cercetătorilor pentru participarea în Programul 

ORIZONT 2020 

Apel de concurs pentru anul 2019 

I. Date generale 

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD) lansează  Apelul de concurs privind 

acordarea Granturilor de mobilitate cercetătorilor şi experţilor din Republica Moldova pentru 

participarea în Programul ORIZONT 2020, în conformitate cu prevederile Planului de 

Implementare a Contractului de Grant Nr. 2017/ 386-980 al Comisiei Europene "Suportul 

Financiar pentru şi participarea Republicii Moldova în Programul Cadru al Uniunii Europene de 

cercetare inovare ORIZONT 2020 pentru anii 2016-2017", semnat pe data de 23.08.2017. 

Scopul concursului este de a contribui la fortificarea capacităţilor cercetătorilor ştiinţifici şi 

experţilor din Republica Moldova privind participarea în cadrul Programului ORIZONT 2020 prin 

susţinerea vizitelor de scurtă durată în instituţiile şi organizaţiile din domeniile cercetării şi inovării 

din ţările Membre şi Asociate ale Uniunii Europene. 

 

Concursul este anunţat pe toate domeniile de cercetare. 

 

În cadrul acestui concurs pot fi susţinute vizitele de scurtă durată în ţările Membre ale Uniunii 

Europene şi cele Asociate, pentru următoarele tipuri de acţiuni: 

1) Evenimentele de brockerage/ networking pentru promovarea rezultatelor ştiinţifice 

autohtone şi dezvoltarea parteneriatelor pentru participarea în apelurile Programului ORIZONT 

2020 și integrarea în Spațiul European de Cercetare; 

2) Întruniri de iniţiere a proiectelor Programului ORIZONT 2020 pentru a participa 

la elaborarea propunerilor de proiecte şi crearea de consorții în cadrul Programului ORIZONT 

2020. 

Privind acordarea Granturilor de mobilitate, la concurs pot apela cercetătorii, aspiranţi la 

performanţele ştiinţifice în domeniile avansate ale ştiinţei şi care activează in cadrul instituţiilor 

din domeniul cercetării şi inovării din Republica Moldova, precum şi reprezentanţi din mediul de 

afaceri, organizaţii nonguvernamentale, etc. Concomitent la unul şi acelaşi eveniment poate 

participa doar o singură persoană din partea unei instituţii din domeniile cercetării şi inovării. 

Luând în consideraţie faptcă Republica Moldova, începând cu 1 ianuarie 2014, este ţară asociată 

ul la Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare-inovare ORIZONT 2020, prioritatea va fi 

acordată aplicanţilor, care vor demonstra: 

-experienţa participării în Programele cadru ale UE: Programul cadru 7 (PC7) și ORIZONT - 

2020; 

-capacitatea de a contribui la consolidarea echipelor de cercetare din Moldova din cadrul diferitor 

instituții din domeniul cercetare-inovare pentru participarea în  comun  la  apelurile Programului 

ORIZONT 2020; 



-posibilitatea elaborării unei propuneri de proiect la concursurile anunțate în cadrul 

Programului ORIZONT 2020. 

 
 

Aplicanţii prezintă propunerile de proiect la Agenția Națională pentru Cercetare și 

Dezvoltare în conformitate cu cerinţele şi condiţiile de participare stipulate în prezentul Apel. 

Costul unui proiect nu va depăşi suma de 25 de mii lei pentru perioada de până la 5 zile. Fiecare 

zi de deplasare trebuie să fie justificată şi confirmată prin scrisoare de invitaţie şi agenda completă 

a evenimentului. 

Cheltuielile de deplasare vor fi acoperite conform Hotărârii de Guvern nr. 10/2012, care includ: 

bilet avia tur-retur (Economy Class, procurat la agenţia contractată de ANCD), cazare, diurna, 

asigurarea medicală, transportul urban public: aeroport – hotel – aeroport, hotel- locul desfăşurării 

evenimentului - hotel. 

Cheltuielile de deplasare vor fi achitate în avans în mărime de 70%. Diferenţă va fi rambursată 

după deplasare cu prezentarea rapoartelor şi a documentelor specificate în Formularul A al acestui 

Apel. 

Propunerile pot fi depuse până la 30 iunie 2019. 

Perioada de evaluare şi anunţare a rezultatelor: o lună după înaintarea propunerii. 

 
II. Cerinţele Programului 

 
 

A. Criterii de eligibilitate 

 
 

• Aplicantul trebuie să fie cetăţean sau rezident al Republicii Moldova, care va locui în 

Republica Moldova pe perioada derulării proiectului; 

• Aplicantul de proiect trebuie să fie angajat al unei universităţi sau instituţii de cercetare în 

domeniul ştiinţei şi inovării, sau a unei organizaţii non-guvernamentale ori private, statutul 

cărora prevede activitatea de cercetare-inovare; 

• Cunoaşterea limbii Engleze este obligatorie; 

• Aplicantul trebuie să aibă experienţa participării în Programele PC7 şi H2020; 

• Aplicantul trebuie să prezinte confirmarea conexiunii deplasării cu programul ORIZONT 

2020. 

B. Conţinutul propunerii de proiect 

1. Descrierea propunerii de proiect care include: 

• Descrierea proiectului (maximum până la 2 pagini) va include obiectivul(ele) concret(e) 

trasat(e) pentru soluţionarea problemei în cauză; problema ştiinţifică spre soluţionarea căreia 

este orientat proiectul; actualitatea şi gradul de noutate şi de originalitate a obiectivului(elor) 

trasat(e); metodele şi modurile de abordare propuse. 

2. Descrierea Cooperării Internaţionale care va specifica următoarele poziţii: 

• Capacitatea de a contribui la consolidarea echipelor de cercetare din diferite instituţii din 



domeniile de cercetare şi inovare din Republica Moldova pentru participarea în comun la 

apelurile Programului ORIZONT 2020. 

• Dezvoltarea segmentului inovaţional din instituţiile de cercetare-inovare în parteneriat cu 

mediul de afaceri şi invers; 

• Experienţa participării în PC7 şi H2020; 

• Elaborarea proiectelor noi pentru participarea la concursurile anunţate de Programul-cadru al 

Uniunii Europene ORIZONT 2020; 

• Impactul vizitei de scurtă durată pentru sectorul de cercetare-inovare din Republica 

Moldova. 

3. Planul de realizare a activităţilor după executarea vizitei de scurtă durată va include: 

activităţile preconizate, rezultatele anticipate, perioada de realizare, indicatori de monitorizare; 

apelurile de concurs din cadrul Programului ORIZONT 2020 la care va fi înaintată propunere 

de proiect. 

4. Documentele de însoţire a propunerii de proiect: 

• Travel Request for Payment Form (Formularul A): conţine informaţia generală despre vizita 

de scurtă durată, aplicantul şi instituţia din Moldova. Se completează în limba Engleză; 

• Scrisoare de confirmare din partea directorului organizaţiei, prin care se manifestă acordul 

delegării aplicantului la evenimentul planificat; 

• CV-ul aplicantului; 

• Scrisoare de invitaţie din partea organizatorilor evenimentului; 

• Confirmarea participării din partea organizatorilor evenimentului; 

• Agenda evenimentului; 

• Copia prezentării sau propunerii de colaborare în cadrul evenimentului. 

C. Criterii de evaluare 

• Cooperarea internaţională precedentă (participarea în proiectele PC7, H2020, tipul de cooperare 

cu alte ţări; participarea la trening-uri şi conferinţe internaţionale); 

• Argumentarea beneficiului de participare la eveniment: rezultatele preconizate, planurile 

concrete de cooperare, promovarea rezultatelor ştiinţifice autohtone şi căutare a partenerilor; 

• Activităţi suplimentare planificate pe parcursul evenimentului (prezentare orală sau poster, 

înaintarea profilului grupului de cercetare pentru căutarea partenerilor, stabilirea întrunirii 

bilaterale sau multilaterale, etc.). 

D. Înaintarea propunerii 

Cercetătorii din RM urmează să înainteze propunerile de proiecte cu 30 de zile înainte de 

deplasare în modul următor: 

- Versiunea electronică a propunerii (în format PDF) trebuie depusă pe adresa e-mail: 

olga.davidenco@ancd.gov.md . 

- Două exemplare pe suport de hîrtie semnate, în original în limba română şi engleză la adresa: 

Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, mun. Chişinău, Ștefan cel Mare și Sfânt180. 

Persoana de Contact: Olga Davidenco, telefon: 022 23 24 43, e-mail: 

olga.davidenco@ancd.gov.md . 

mailto:olga.davidenco@ancd.gov.md
mailto:olga.davidenco@ancd.gov.md


FORM#A: TRAVEL REQUEST FOR PAYMENT FORM 

Increasing participation in H2020 through researcher’s mobility supporting/ 
 

Creşterea participării în cadrul Programului ORIZONT 2020 prin susţinerea mobilităţii cercetătorilor 
 

Section I: PROJECT INFORMATION 

Type of Action 
□ 1) Brokerage/ Networking 

Events 

□ 2) H2020 Preparatory 
Meetings 

 
□ 3) Other Events 

Title of event/ visit  

 
Meeting Dates 

 PLACE OF MEETING/ 
 

city and country 

 

Attribution to H2020 
□YES □NO REQUEST DATE  

 

Section II: TRAVELER INFO 

Traveler’s Name (Family, First)  

Passport Number  

Traveler’s ID Code  

Name of R&D Institution  

Department/Laboratory Name  

Position in the R&D Institution  

Field of work/ Research Domain  

Traveler’s Phone Number  E-Mail Address  

 

Section III: TRIP INFORMATION 

  

City/Country 
 

Arrival Date 
 

Departure Date 

Departure Point Chisinau   

Destination 1    

Destination 2    

Destination 3    

Arrival Point Chisinau   

 

TRIP PURPOSE: Please provide a DETAILED description of the PURPOSE of the trip in English. 

 



 



Section V: NARD USE ONLY 

 
 

Item Description Requested expenses 

 MDL EUR 

Plane Ticket(s)   

Travel Allowances (includes Meals 

&Incidentals) 

  

Travel Allowances (Lodging- 

Accommodation) 
  

Ground Transportation (train, bus, taxi)   

Visa Fees   

Medical Insurance   

Other Expenses, Please specify   

TOTAL 
  

 

The reimbursement of the travel expenses will be made after the presentation of Trip Follow- 

up Report, Trip related documentations and all expenses supporting documentations for each 

destination according to the Call of Proposals (Apel de Concurs): 

1) Trip Follow-up Report with description of visit’s impact (Form B) 

2) Copies of official invitations 

3) List of participants 

4) Event’s Agenda 

5) Copy of presentations or posters 

6) Trip authority issued by the National Agency for Research and Development confirmed 

at the place of event or accommodation abroad 

7) Boarding Passes 

8) Hotel Invoice 

9) Tickets of ground transportation abroad (airport-hotel-airport) 

10) Medical Insurance 

11) Other expenses (visa fee) 
 

 

 

Signature of Traveler and Date 
 

 

 

Signature and Seal of Director of R&D Institution and Date 
 

 

 
 

Section IV: TRAVEL COSTS 



Travel Costs MDL Amount Exchange Rate EUR Amount Date of Payment 
Approval 

Signature & Date 

 

Advance 

     

 

Reimbursement 

     

Notes: 



Form B: Follow-up Report 

for the participants in the Grant Scheme for 
 

Increasing participation in H2020 through researcher’s mobility supporting/ 
 

Creşterea participării în cadrul Programului ORIZONT 2020 prin susţinerea mobilităţii cercetătorilor 
 
 

 
 

Type of Action 
□ 1) Brokerage/ 

 
Networking Events 

□ 2) H2020 
Preparatory Meetings 

 
□ 3) Other Events 

 

 
Name of the Grant holder: 

Organisation, Country: 

Title, date and place of the event: 
 
 

 

General opinion about the event 

Number of bilateral/multilateral meetings happend 
during the visit, please describe 

 

Approximate number of attendees (please provide 
agenda and list of participants in attachement) 

 

 
Evaluate the networking possibilities at this event 

 

 
How did this event meet your expectations? 

 

Activities during the conference 

 
Title of your presentation 

 

 
Title of your poster 

 

Any other activities 
 



Concrete results 

New bilateral contacts (please be as concrete as 
possible: name(s), research organisation(s), etc. ) 

 

Possible H2020 calls you are able to participate 
as a member of new consortia as a result of your 
networking 

 

 

H2020 Project title you are intended to paricipate 
 

Evaluation of our Grant 

Did you find this type of financial support tool 
useful? 

 

Any recommendations for improvement 
(application procedure, selection process, 
communication, logistical support)? 

 

Any other comments? 
 

 


