ACORD DE COLABORARE
PIr{ile:
din ROMANIA

UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVAIANTIXTULUI SUPERIOR, A
CERCETARII, DEZVOLTARII $I INOVARII DIN ROMANIA (UEFISCDI - in continuare)
institulie public[ cu personalitate iuridtca aflatd, in subordinea Ministerului Educafiei Nalionale,
av6nd sediul in Romdnia, Bucureqti, sect. 1, str. Mendeleev nr.2l - 25, reprezentatd. de dl Adrian
CURAJ, Director general
din REPUBLICA MOLDOVA

AGENTIA NATIONALA PENTRU CERCETARE $I DEZVOLTARE DIN REPUBLICA
MOLDOVA (ANCD- in continuare) autoritate publicd centrala cu personalitate juridicb, avAnd
sediul in Republica Moldova, mun. Chigindu, B-ul $tefan cel Mare qi Sf'6nt nr. 180, reprezentatd de
dna Viorica Boaghi, Director general
au convenit asupra prezentului acord de colaborare:

Articolul

1. Obiectul

Obiectul prezentului acord il reprezintd consolidarea cooper[rii dintre par]i pentru sus{inerea gi
dezvoltarea activitAlilor legate de managementul, administrarea gi evaluarea programeloriproiectelor
de cercetare, dezvoltare si inovare

Articolul 2. Principiile de guvernare
Prezentul acord are Ia baz6"urmdtoarele principii:

a)
b)

c)

Principiul diplomaliei;
Principiul reciprocitdlii;
Principiul beneficiului.

Articolul 3. Domeniul de colaborare
Parfile se anga.iea:zd sa colaboreze la organizarea

in

bune condilii

a

competiliilor

de

solicitare, privind elaborarea documentelor asociate competi{iilor

de

programe/proiecte de cercetare, dezvoltare si inovare, Ei anume prin:
a) schimb de bune practici;

la

b)

recomanddri,

c)

programe/proiecte de cercetare, dezvoltare si inovare;
asistentra tehnica in procesul de evaluare a programelor/proiecte de cercetare, dezvoltare si
inovare:

d) organrzarca qi desfbgurarea

procesului de evaluare a programelor/proiecte de cercetare
dezvoltare si inovare, conform actelor subsecvente prezentului acord.

Articolul 4. Documente asociate competi(iilor de programe/proiecte
Documentele asociate competiliilor de programe/proiecte se considera a fi: prezentarea competiliei,
programul/proiectul de cercetare (aplicalie), fi$6 de evaluare, ghidul expeftului, contractul expertului
Ei alte documente utile.

Articolul 5. Contiden(ialitatea datelor
Pdrlile se obliga sd pdstreze confidentialitatea datelor oblinute in legaturd cu realizarea prezentului
acord.

Articolul 6. Executarea acordului
Executarea prezentului acord poate fi completati acte adilionale gi/sau contracte execulie servicii,
care devin parte integrant6, a prezentului acord,

Articolul

7.

Responsabi[tnfi

PdrJile recunosc Ai acceptd sd depund toate eforturile necesare implementdrii prezentului acord in
condilii optime, Orice neinlelegere intre pdrfi se solu]ioneazd pe cale amiabild in termen de 10 zile
calendaristice de Ia data apariliei. Litigiile se solulioneazd conform legislaliilor nalionale.

Articolul 8. Durata acordului
Prezentul acord intra in vigoare la data semnarii de cdtre ambele parfi qi are o valabilitate de 5 ani,
cu posibilitatea de prelungire pe o perioadd de timp agreald de

pdrfi.

i

Prezentul acord inceleazd de drept la solicitarea uneia dintre pdrli, prin notificare scris6.

Articolul 9. Dispozi{ii finale
incheiat in cloua exemplare, toate cu valoare.juridica egald, cdte unul pentru fiecare parte,
Unitatea Executiva pentru Finanlarea
Agen{ia Nalionald pentru Cercetare qi
invdfdmdntului Superior, aCercetdrii, Dezvoltdrii Dezvoltare,
qi Inovdrii, RomAnia
Republica Moldova

Prof. Dr. Ing Adrian CURAJ,
Director gen

rica BOAGHI.
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