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ORDIN 

11 ianuarie 2022 or. Chifinau Nr. 01 - PC 

Cu privire la organizarea concursului 
multilateral in cadrul Initiativei Comune de 
Program Rezistenta Antimicrobiana (JPIAMR), 
DRUID Call 

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 §i alin. 5 din Regulamentul cu privire la organizarea si functionarea Agentiei 

Nationale pentru Cercetare §i 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 fmantare a proiectelor 

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

1. Organizarea si desfa^urarea concursului de proiecte multilaterale finantate de la bugetul de stat in 

cadrul Initiativei Comune de Program Rezistenta Antimicrobiana (JPIAMR), DRUID Call, conform anexei. 

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

cu pachetul de informafii, precum §i transparent 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 

privind concursul proiectelor multilaterale în cadrul Inițiativei Comune de Program (JPI) 

Rezistență Antimicrobiană (JPIAMR), DRUID Call 

 

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare anunță lansarea concursului proiectelor 

multilaterale în cadrul Inițiativei Comune de Program (JPI) Rezistența Antimicrobiană 

„Disruperea rezistenței la medicamente folosind un design inovator” organizat în comun de 

JPI AMR. 

 

1. DESCRIEREA APELULUI 

Concursul este organizat cu sprijinul financiar din partea Comisiei Europene și a 26 de 

organizații finanțatoare din 17 de țări: Belgia, Canada, Republica Cehă, Estonia, Franța, Germania, 

Ungaria, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Moldova, Polonia, Spania, Suedia, Elveția, Regatul Unit.   

În conformitate cu Agenda strategică de cercetare și inovare JPI AMR, acest apel se va 

concentra pe abordarea amenințării tot mai mari reprezentată de rezistența la antimicrobiene. 

Scăderea eficacității antimicrobienelor existente, împreună cu numărul scăzut și insuficient de noi 

antimicrobiene promițătoare aflate în curs de dezvoltare subliniază urgența de a dezvolta noi 

protocoale și abordări inovatoare pentru livrarea și utilizarea eficientă a antimicrobienelor deja 

existente. Acest apel are ca scop îmbunătățirea tratamentului infecțiilor bacteriene și fungice 

(inclusiv co-infecția) și/sau prevenirea apariției/răspândirii rezistenței la oameni, animale sau 

plante prin îmbunătățirea eficacității, specificității, eliberării, combinațiilor și/sau reutilizarea 

medicamentelor și a agenților de protecție a plantelor. 

Prin acest apel, ERA-NET JPI AMR-ACTION intenționează să creeze și să consolideze 

colaborarea dintre partenerii de cercetare care provin din diferite țări și diferite domenii de 

expertiză pentru a promova cercetarea privind rezistența la antimicrobiene. 

2. SUBIECTELE APELULUI 

Propunerile ar trebui să se concentreze pe agenți antimicrobieni autorizați 

(antibiotice/antifungice) sau agenți în curs de dezvoltare (la etapele preclinică și/sau clinică 

precoce de testare) și ar trebui să abordeze cel puțin unul dintre următoarele subiecte: 

• Îmbunătățirea eficacității și/sau specificității medicamentelor/agentului de protecție a 

plantelor prin modificări chimice (inclusiv optimizarea hit to lead) 



• Reutilizarea medicamentelor/agenților de protecție a plantelor; 

• Optimizarea combinațiilor de medicamente/agenți de protecție a plantelor, singure sau cu 

terapii adjuvante (inclusiv vaccinuri terapeutice); 

• Proiectarea și implementarea de noi strategii (inclusiv optimizarea dozelor de 

medicamente) pentru îmbunătățirea aplicării, eficacității și eliberării de antimicrobiene 

unice sau combinate; 

• Proiectarea și implementarea de instrumente inovatoare, inclusiv chimicale noi și/sau 

materiale noi pentru îmbunătățirea aplicării, eficacității și livrării de antimicrobiene. 

 

Propunerile se pot concentra pe una sau mai multe dintre cele trei setări „One-Health”, și 

anume: 

• Sănătatea umană și/sau 

• Sănătatea animalelor (inclusiv animale sălbatice, domestice, de companie și pești) și/sau 

• Plante (inclusiv copaci și culturi) 

 

Următoarele subiecte nu sunt obiectul apelului: 

• Agenți antivirali și antiparazitari 

• Descoperirea și/sau screening-ul de noi compuși, noi vaccinuri și/sau noi ținte 

• Propuneri care vizează exclusiv dezvoltarea de noi diagnostice sau noi diagnostice 

însoțitoare (diagnosticare însoțitoare) în evaluarea antimicrobienelor pot fi examinate, dar 

acestea nu ar trebui să fie subiectul principal al propunerii.) 

 

Participarea utilizatorilor finali, a părților interesate și a companiilor este încurajată. 

3. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE ȘI PARTICIPARE 

Consorțiile trebuie să fie formate din maximum șase (6) parteneri de proiect (inclusiv 

parteneri nefinanțați). Numărul maxim de parteneri poate fi mărit la șapte (7) dacă consorțiul 

include o companie sau un partener care provine din țări cu venituri mici sau medii, Lituania sau 

Polonia.  

Bugetul partenerilor nefinanțați nu va depăși 30% din bugetul total al proiectului 

transnațional solicitat. În plus, consorțiile ar trebui să fie întotdeauna formate dintr-o majoritate de 



parteneri de proiect eligibili pentru finanțare. Finanțarea se acordă pentru maximum trei (3) ani în 

conformitate cu reglementările naționale și cu prevederile legale aplicabile. 

În conformitate cu cadrul normativ național: 

Proiecte multilaterale sunt proiecte în consorțiu, în care participă, pe de o parte, o 

organizație de drept public din domeniile cercetării și inovării din Republica Moldova, 

independent sau în parteneriat cu alte organizații, și, pe de altă parte, una sau mai multe organizații 

de peste hotare în vederea implementării unui proiect comun. 

Beneficiarul finanțării din bugetul de stat în cadrul unei propuneri de proiect multilateral 

poate fi o singură organizație de drept public din domeniile cercetării și inovării. 

Proiectele multilaterale vor fi orientate spre integrarea rezultatelor științifice și 

inovaționale din Republica Moldova în Spațiul European și internațional de cercetare, precum și 

integrarea în rețelele de infrastructură în domeniile cercetării și inovării. 

 

3.1. Condiții înaintate față de organizații: 

Organizația să dispună de dreptul de a desfășura activitate de cercetare și inovare în baza 

actului de constituire/statutului. 

Organizația să nu fie declarată conform legii în stare de insolvabilitate sau conturile sale 

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

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

domeniile cercetării și inovării încheiat anterior. 

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. 

 

3.2.  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 indicați la remunerare din bugetul de stat, vor ține cont să nu 

depășească norma de muncă 1,5 în proiectele finanțate de Agenție. 

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, revistelor științifice, inclusiv 

cotizația de publicare - până la 5%; 

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

necesităților; 

g)   Utilaje de laborator (cu excepția tehnicii de calcul și accesoriilor conexe) - până la 30%. 

 

Cofinanțarea este considerată eligibilă pentru tipurile de cheltuieli indicate mai sus  

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

nu este obligatorie. 

Cheltuielile sunt eligibile după semnarea contractului și înregistrarea acestuia de 

Autoritatea Contractantă. 

 

3.3. 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. 

 

3.4. Bugetul total acordat de Republica Moldova este de 200 000 mii Euro (~4,0 mil. 

lei).  

Bugetul unei propuneri de proiect nu va depăși 100 mii Euro (~2,0 mil. lei) pentru durată 

integrală a proiectului.  

Durata maximă de implementare a proiectului este de 36 luni. 

 

 

3.5. 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). 

Depunerea propunerii de proiect va fi realizată în 2 etape. 



Etapa nr.1: propunerile preliminare vor fi depuse în termen de până la 8 martie 2022, ora 

14.00 CET (ora locală la Bruxelles). 

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

depună propunerile de proiecte integrale în termen de până la 5 iulie 2022. 

 Organizațiile din Republica Moldova vor completa suplimentar următoarele acte: 

a) Declarația de eligibilitate a potențialilor contractori; 

b) Devizul de cheltuieli. 

Până la expirarea termenului limită de 8 martie 2022, ora Moldovei: 15.00, organizațiile 

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

documentele sus-menționate (din p. 3.5, lit. a) și b)) cu referire la activitățile echipei din Moldova, 

semnate, 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. 

Propunerile de proiecte depuse după termenul limită stabilit nu se examinează. 

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. 

 

3.6. 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 JPI AMR, DRUID 

Call. Toate propunerile trebuie transmise de către partenerul leader al propunerii în format 

electronic prin intermediul instrumentului de depunere electronică. Niciun alt mijloc de depunere 

nu va fi acceptat. Propunerile trebuie să includă Scrisori de Intenție (LoI) semnate de la toți 

partenerii participanți (parteneri leaderi, parteneri și parteneri nefinanțați). Un șablon pentru LoI 

poate fi găsit în Ghidul Aplicantului. 
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Expertiza propunerilor de proiecte se realizează prin: expertiza de către experți selectați de 

Secretariatul JPI AMR. 

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

informați prin poșta electronică de către secretariat JPI AMR 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.  

Lista finală a proiectelor selectate pentru finanțare, se va publica pe pagina web oficială a 

JPI AMR și Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare. 

 

4. DOCUMENTELE INSTRUCTIVE ȘI INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

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

accesat AICI. 

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

cercetării și inovării poate fi accesată AICI. 

4.3. Pentru facilitarea rețelelor de comunicare în scopul creării consorțiilor a fost creat un 

instrument de stabilire a contactelor între aplicanți. Instrumentul poate fi consultat în mai multe 

scopuri: 

a)  parteneri în căutare de proiecte: în calitate de cercetător individual sau reprezentantul 

unui laborator sau echipă de cercetare, pentru a adera la un proiect; 

b)  proiect în căutare de partener: pentru entitățile care doresc să construiască un consorțiu 

în jurul unui proiect și sunt în căutare de parteneri pentru ideile sale de proiect.   

  

Instrumentul de facilitare a comunicării poate fi accesat și utilizat AICI.   

   

4.4. Webinarul dedicat discuțiilor despre apel va avea loc la 25 ianuarie 2022. Pentru 

informații a se accesa AICI. 

 

5. DATE DE CONTACT 

Vadim Iațchevici 

Tel: 022 – 270 – 445, E-mail: vadim.iatchevici@ancd.gov.md . 

 

https://www.jpiamr.eu/calls/therapeutics-call-2022/
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128339&lang=ro
https://www2.ncn.gov.pl/partners/amr14th/
https://www.jpiamr.eu/events/call-on-drug-resistance-live-webinar-for-applicants/
mailto:vadim.iatchevici@ancd.gov.md

