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ORDIN 

01 septembrie 2022 or. Chisinau Nr. 14 - PC 

Cu privire la organizarea concursului 
multilateral m cadrul Initiativei Comune de 
Program „Араpentru toti (Water4AU) " 

In temeiul art. 61 din Legea nr. 259-XV din 15.07.2004 privind Codul cu privire la stiinta si 

inovare, pet. 8 alin. 4 si alin. 5 din Regulamentul cu privire la organizarea si functionarea Agentiei 

Nationale pentru Cercetare si Dezvoltare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.196 din 28.02.2018 

(Monitorul oficial nr.68-76/227 din 02.03.2018), pet. 12 si 13 din Metodologia de finantare a proiectelor 

din domeniile cercetarii si inovarii, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 382 din 01.08.2019, 

1. Organizarea si desfasurarea concursului de proiecte multilaterale fmantate de la bugetul de stat in 

cadrul Initiativei Comune de Program „Араpentru toti (Water4All) ", conform anexei. 

2. Directia proiecte inovationale va asigura organizarea si desfasurarea concursului in corespundere 

cu pachetul de informatii, precum si transparenta decizionala. 

3. Controlul asupra executarii prezentului ordin se pune in sarcina Dlui Vadim Iatchevici, sef 

directie, Directia proiecte inovationale. 

ORDON: 

Director general Olga TAGADIUC 
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ANUNŢ 

 

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare anunță lansarea concursului proiectelor 

multilaterale în cadrul Inițiativei Comune de Program (JPI) Apă pentru toți (Water4All),  

cu genericul „Managementul resurselor de apă: reziliență, adaptare și atenuare la 

evenimente hidroclimatice extreme și instrumente de management” 

 

1. DESCRIEREA APELULUI 

Apelul transnațional comun este lansat în cadrul parteneriatului european Water4All și va 

sprijini proiecte de cercetare și inovare care vizează furnizarea de cunoștințe, modele, abordări, 

instrumente și metodologii pentru a înțelege mai bine procesele hidrologice la scară diferită, pentru 

a răspunde mai eficient la problemele emergente de apă legate de evenimente extreme. 

În conformitate cu obiectivele strategice ale Water4All, rezultatele proiectelor vor 

contribui la implementarea politicilor și strategiilor globale, europene și naționale bazate pe dovezi 

de gestionare a apei, în cadrul Green Deal, a Directivei Cadru privind Apa, al Tranziției Juste și 

Obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite. În plus, guvernanța jucând un rol cheie 

în provocările legate de apă, apelul transnațional comun din 2022 va căuta modele de guvernanță 

inovatoare și o participare sporită a părților interesate în problemele de management al apei legate 

de evenimente extreme. 

Apelul transnațional comun din 2022 este primul dintre aceste apeluri. Este implementat 

de 34 de organizații de finanțare a cercetării și inovării din 29 de țări (lista țărilor poate fi găsită 

aici: http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2022-water4all ) 

2. SUBIECTELE APELULUI 

Apelul se va concentra pe soluții pentru evenimente hidroclimatice extreme. Propunerile 

de cercetare și inovare depuse în cadrul apelului transnațional comun Water4All 2022 trebuie să 

abordeze cel puțin unul dintre următoarele subiecte: 

 

Subiectul 1. Reziliență, adaptare și atenuare la evenimente hidroclimatice extreme 

1.1 Abordarea lacunelor de cunoștințe în înțelegerea noastră a cauzelor deficitului de apă, a 

evenimentelor de secetă, a variabilității sezoniere în impactul asupra climei, pentru a dezvolta 

măsuri de adaptare și atenuare, ținând cont de schimbările climatice. 
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1.2 Dezvoltarea și demonstrarea unor strategii de adaptare și de atenuare inovatoare (sau 

îmbunătățite), acceptabile din punct de vedere societal, pentru a face față creșterii în lungime și 

durată a evenimentelor hidroclimatice extreme. Aceasta include inundațiile și secetele, deși nu 

se limitează la acestea, adoptând o abordare regională sau la scară largă a bazinului. 

1.3 Îmbunătățirea rezilienței și a capacității de adaptare a infrastructurii de apă (de exemplu, 

instalații industriale de apă, rețele urbane, instalații de tratare a apelor reziduale, sisteme de 

management al apelor pluviale și sisteme rurale) la evenimente hidroclimatice extreme. 

 

Subiectul 2. Instrumente pentru managementul apei - în contextul evenimentelor 

extreme hidroclimatice 

2.1. Dezvoltarea de instrumente (de exemplu, abordare multi-risc, instrumente de sprijinire a 

deciziilor, evaluarea costurilor monetare/nemonetare) pentru a sprijini proiectarea și 

implementarea strategiilor de adaptare și atenuare la evenimentele extreme hidroclimatice, în 

special inundațiile (inclusiv „inundații fulgerătoare” ), valuri de căldură și secetă într-o perspectivă 

de captare la mare. 

2.2. Generarea de noi metodologii, instrumente și modele pentru evaluarea/modelarea resurselor 

de apă pentru rezervoare de apă în zone puțin monitorizate/date limitate. Se așteaptă o combinație 

de soluții fizice și digitale, iar oportunitățile oferite de știința socială ar trebui valorificate. 

2.3. „Sisteme inteligente de apă” cu utilizarea digitalizării și inovării, inclusiv senzori 

îmbunătățiți/noi, modele, tehnologii informaționale și a comunicațiilor. 

 

Subiectul 3. Îmbunătățirea guvernării apei în contextul evenimentelor extreme 

hidroclimatice și în contexte internaționale 

3.1. Efectuarea unei analize și dezvoltarea unor modele solide de guvernanță pentru gestionarea 

resurselor de apă în contextul unor evenimente extreme, pentru creșterea capacității de decizie a 

instituțiilor și implicarea cetățenilor. Aceasta ar trebui să includă modalități de îmbunătățire a 

coordonării dintre administratorii resurselor de apă pentru a crește capacitatea noastră de a reduce 

vulnerabilitatea la evenimente extreme, precum și pentru a răspunde eficient la acestea. 

3.2. Abordarea și încurajarea cooperării internaționale în domeniul apei, inclusiv gestionarea 

resurselor de apă transfrontaliere și contribuția la Diplomația Apei. 

 

Informații suplimentare: 

• Efectele fenomenelor hidroclimatice extreme pot fi legate de calitatea și/sau de cantitatea apei. 

• Nu este obligatoriu să se abordeze toate subtemele dintr-un subiect în propuneri. 



• Este posibil de a fi depuse propuneri exhaustive care abordează mai mult de un subiect și 

subtemă. 

• Anexa C a documentului original al apelului (Call document) oferă o matrice a subiectelor 

finanțate de fiecare țară/regiune participantă și reglementările naționale. 

 

3. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE ȘI PARTICIPARE 

 

3.1. Criteriile generale de eligibilitate sunt: 

3.1.1. Propunerile trebuie să abordeze cel puțin un subiect principal, chiar dacă nu este obligatoriu 

să se abordeze toate subtemele dintr-un subiect. 

3.1.2. Fiecare consorțiu trebuie să fie compus din cel puțin trei parteneri eligibili care solicită 

finanțare de la organizațiile partenere de finanțare participante din trei țări diferite, cel puțin doi 

parteneri trebuie să fie din două state membre UE sau țări asociate diferite. 

3.1.3. Limita superioară a partenerilor de proiect eligibili per consorțiu este de 7 (inclusiv 1 

partener autofinanțat după caz). 

3.1.4. Numărul maxim de parteneri din aceeași țară din cadrul consorțiului trebuie să respecte 

reglementările naționale/regionale. Pentru Republica Moldova, o singură organizație de drept 

public din domeniile cercetării și inovării poate beneficia de finanțare în calitate de partener, însă 

nu este limitat numărul partenerilor asociați. 

3.1.5. Durata proiectelor este maxim de 36 de luni. 

3.2. Condiții înaintate față de organizații: 

3.2.1. Organizația din sectorul public trebuie să dispună de dreptul de a desfășura activitate de 

cercetare și inovare în baza actului de constituire/statutului. 

3.2.2. Organizația nu trebuie să fie declarată conform legii în stare de insolvabilitate sau conturile 

sale bancare să nu fie blocate, conform unei hotărâri judecătorești irevocabile. 

3.2.3. Organizația să nu fi încălcat prevederile altui contract de finanțare a proiectelor din 

domeniile cercetării și inovării încheiat anterior. 

3.2.4. Nu sunt eligibile pentru depunere propunerile de proiecte în care unele activități au fost deja 

finanțate sau sunt în curs de finanțare din alte surse. 

 

https://water4all-partnership.eu/wp-content/uploads/2022/09/jtc2022_callannouncement-final.pdf


3.3. Categoriile de cheltuieli eligibile: 

a)  Remunerarea personalului care face parte din echipa de cercetare, cu respectarea 

limitelor prevăzute de legislația în sectorul bugetar și cadrul normativ aferent – până la 60%, 

inclusiv impozitele achitate de angajator; 

Notă: cercetătorii științifici preconizați a fi remunerați din bugetul de stat, vor ține cont să nu 

depășească norma de muncă 1,5 salariu. 

b)  Procurarea materiei prime, materialelor consumabile, inclusiv reactive, animale, 

inventar de laborator necesare pentru efectuarea experiențelor în scopul realizării proiectului – 

conform necesităților; 

c)  Organizarea de evenimente științifice (conferințe, seminare, simpozioane, ateliere etc.) 

pe durata desfășurării proiectului - până la 5%; 

d)  Deplasări în interes de serviciu peste hotare și în țară conform actelor normative – până 

la 20%; 

e)  Editarea și publicarea monografiilor, articolelor științifice, inclusiv cotizația de 

publicare - până la 5%; 

f)   Servicii conexe proiectului (lucrări experimentale și de producere) - conform 

necesităților; 

g)   Utilaje de laborator - până la 30%; 

h) Tehnică de calcul și accesoriile conexe – până la 5%. 

 

Se încurajează cofinanțarea care va fi alocare pentru tipurile de cheltuieli indicate mai sus  

(punctele a) - h))  fără procentaj anumit, în dependență de necesitățile propunerii de proiect, dar 

nu este obligatorie. 

Cheltuielile concrete pentru fiecare an de finanțare vor fi negociate și agreate în contractul 

de finanțare. 

 

3.4. Categoriile de cheltuieli neeligibile: 

Cheltuielile pentru menținerea și dezvoltarea infrastructurii publice din domeniile 

cercetării și inovării utilizate în cadrul proiectului (cheltuieli de regie, locațiune, reparație, servicii 

de telefonie mobilă, servicii informaționale, pază, etc.) și cheltuielile de salarizare a personalului 

administrativ (inclusiv financiar-contabil). 

 

3.5. Bugetul disponibil 



Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării care vor câștiga proiecte 

în urma concursului vor fi finanțate din bugetul de stat al Republici Moldova. Pentru acest concurs 

este planificată suma de 50 mii Euro. 

Organizațiile din Republica Moldova vor planifica bugetul necesar pentru realizarea 

proiectului, care nu va depăși 50 mii Euro (echivalent în MDL la data depunerii) pentru durată 

integrală a proiectului.  

3.6. Modalitatea și termenii de prezentare a propunerii de proiect: 

Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării din Republica Moldova și 

organizațiile din alte state vor lucra în comun la propunerea de proiect. Formularul propunerii de 

proiect (se completează on-line de partenerul leader și se depune la adresa: https://water4all2022-

submission.mur.gov.it/ ). 

Depunerea propunerii de proiect va fi realizată în 2 etape. 

Etapa nr.1: propunerile preliminare vor fi depuse în termen de până la 31/10/2022, ora 

16.00 CEST (ora locală la Chișinău). 

Etapa 2: aplicanții selectați urmare a evaluării propunerilor preliminare vor fi invitați să 

depună propunerile de proiecte integrale în termen de până la 20/03/2023, ora 16.00 (ora locală la 

Chișinău). 

 

 Organizațiile din Republica Moldova vor prezenta următoarele acte: 

a) Propunerea de proiect preliminară (extrasă din sistemul de depunere internațional); 

b) Declarația de eligibilitate a potențialilor contractori; 

c) Devizul de cheltuieli. 

Până la expirarea termenului limită de 31/10/2022, ora Moldovei: 16.00, organizațiile de 

drept public din domeniile cercetării și inovării din Republica Moldova vor prezenta documentele 

sus-menționate (din p. 3.6, lit. a), b) și c)), semnate unde este necesar, electronic la e-

mailul: proiecte.itt@ancd.gov.md și pe suport de hârtie într-un exemplar la sediul ANCD (bd. 

Ștefan cel Mare și Sfânt 180), etajul 10, boxa ANCD. 

Agenția va acorda asistență și consultanță privind exigențele tehnice de completare a 

formularelor-tip și va răspunde la orice solicitare de clarificări în cel mult 3 zile lucrătoare de la 

data depunerii solicitării de către participant, însă nu mai târziu decât cu 5 zile lucrătoare înainte 

de data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect. În procesul de acordare a asistenței și 

consultanței, Agenția nu se va implica în elemente de conținut de natură să afecteze corectitudinea 

concursului. 
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3.7. Criteriile și modul de evaluare a propunerii de proiect  

După depunerea propunerilor de proiecte, va fi efectuată examinarea eligibilității acestora 

de către organizația națională finanțator din fiecare țară participantă la apel. Propunerile de 

proiecte vor fi examinate în vederea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate descrise mai sus în 

pachetul de informații. Propunerile  de  proiecte care  nu  vor  respecta condițiile concursului vor 

fi declarate neeligibile. 

Criteriile de evaluare pentru prima și a doua etapă, condițiile generale și regulile pentru 

participare și eligibilitatea solicitanților sunt descrise în Ghidul Aplicantului pentru apelul JPI 

Water4All și pot fi găsite la adresa: http://www.water4all-partnership.eu/ . 

După evaluarea propunerii de proiect la etapa nr.1, Coordonatorii de proiecte vor fi 

informați prin poșta electronică de către secretariat JPI Water4All despre rezultatele etapei nr. 1 și 

cei selectați vor fi invitați să depună propunerea completă a proiectului. 

Câștigătorilor concursului le va fi expediată invitația de negociere și semnare a contractului 

de finanțare.  

 

4. DOCUMENTELE INSTRUCTIVE ȘI INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

4.1. Anunțul complet și documentele de referință ale apelului Site-ul JPI Water4All poate 

fi accesat AICI. 

4.2. HG nr.382/2019 cu privire la Metodologia de finanțare a proiectelor din domeniile 

cercetării și inovării poate fi accesată AICI. 

4.3. HG nr.267/2021 cu privire la modificarea HG nr.382/2019 cu privire la Metodologia 

de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării poate fi accesată AICI .  

 

5. DATE DE CONTACT 

Tel: 022 – 270 – 445, E-mail: proiecte.itt@ancd.gov.md . 
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