Proiectul "Încurajarea parteneriatului public-privat pentru o dezvoltare economică durabilă în
Moldova", finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei și implementat de OIM Moldova în
parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova

Apel pentru propuneri – 2014-2015
Revenirea temporară a reprezentanţilor Diasporei ştiinţifice din Moldova
I. Introducere şi scop
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, misiunea în Republica Moldova (OIM), în
parteneriat cu Centrul Proiecte Internaţionale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) va
susţine în bază de concurs 30 cercetători - membri ai Diasporei ştiinţifice din Moldova (DŞM)
care vor dori să revină în Moldova pentru o vizită de scurtă durată de 7-11 zile cu scop de a
realiza activităţi de cercetare la una din universităţile academice sau instituţiile de cercetaredezvoltare din Moldova.
Concursul este deschis pentru cercetătorii originari din Moldova care în prezent activează în
una din universităţile sau instituţiile de cercetare-dezvoltare de peste hotare în orice domeniu
al ştiinţelor fundamentale sau aplicative şi care au experienţă de muncă în cercetare în cadrul
acestor instituţii nu mai puţin de 3 ani.
Obiectivul proiectului: Extinderea capacităţii Moldovei de a spori impactul asupra dezvoltării
migraţiei circulare prin revenirea temporară a reprezentanţilor DŞM, calificaţi în sectorul
cercetare-dezvoltare.
Oportunităţi: Prin intermediul acestui program membrii DŞM vor avea posibilitatea de a:










Contribui la dezvoltarea sectorului cercetare-dezvoltare din Moldova prin intermediul
schimbului de experienţă şi cunoştinţe;
Stabili noi relaţii de colaborare cu colegii din Moldova sau reînnoi relaţiile stabilite
anterior;
Promova integrarea cercetătorilor din Moldova în comunitatea ştiinţifică
internaţională;
Consolida relaţiile de colaborare cu cercetătorii din Moldova pentru a participa în
comun la programele internaţionale ca spre exemplu: Programul cadru 7 al UE,
Programul cadrul al UE de cercetare-inovare „Orizont 2020”, SCOPES, Programul
NATO pentru pace şi securitate, instrumentele politicii europene de vecinătate etc.;
Se implica în procesul educaţional (instruirea studenţilor, masteranzilor,
doctoranzilor etc.);
Împărtăşi experienţa de scriere a propunerilor de proiect cu colegii din Moldova
Servi în calitate de experţi în evaluarea proiectelor, programelor, strategiilor de
dezvoltare şi legilor naţionale etc.;
Contribui la elaborarea publicaţiilor ştiinţifice comune pentru a fi editate în Moldova
sau peste hotare;
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Participa în campanii informaţionale pentru conştientizarea societăţii referitor la
exodul de creiere şi mecanismele de stopare a procesului în cauză.

Vizita de scurtă durată urmează a fi planificată în perioada octombrie 2014 – martie 2015.
ASM si OIM va aloca beneficiarilor suport financiar pentru acoperirea cheltuielilor de transport
şi diurnă.
Propunerile urmează a fi depuse cu cel puţin patru săptămîni înainte de data planificată
pentru deplasare în conformitate cu orarul de depunere a propunerilor specificat în tabelul de
mai jos. Granturile vor fi acordate în dependenţă de rezultatele concursului şi disponibilitatea
fondurilor.
Acest concurs este anunțat în cadrul Proiectului "Încurajarea parteneriatului public-privat
pentru o dezvoltare economică durabilă în Moldova", finanțat de Ministerul Afacerilor Externe
al Norvegiei și implementat de OIM Moldova în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova
II. Despre OIM şi AŞM
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM). Creată în 1951, OIM este principala
organizaţie interguvernamentală în domeniul migraţiei şi conlucrează activ cu parteneri
guvernamentali, interguvernamentali şi non guvernamentali.
Avînd 127 state membre, şi 17 state cu statut de observator, precum şi oficii în peste 100 ţări,
OIM are drept scop promovarea migraţiei organizate şi umane pentru beneficiul tuturor.
Această activitate este realizată prin intermediul diferitor servicii, inclusiv serviciilor de
consultanţă acordate guvernelor şi migranţilor.
OIM activează pentru a asigura gestionarea migraţiei organizate şi umane, a promova
cooperarea internaţională pe probleme de migraţie, a asista în căutarea soluţiilor practice pe
problemele de migraţie şi a acorda asistenţă socială migranţilor, inclusiv refugiaţilor.
Constituţia OIM recunoaşte legătura dintre migraţie şi dezvoltarea economică, socială şi
culturală, precum şi dreptul la libertate şi mobilitate.
Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM), unica instituţie publică de semnificaţie naţională în
sfera ştiinţei şi inovării, este coordonatorul plenipotenţiar al activităţii ştiinţifice şi inovaţionale,
forumul ştiinţific suprem al ţării şi consultant ştiinţific pentru autorităţile publice ale Republicii
Moldova (RM).
Activitatea AŞM se desfăşoară în baza:
- Codului pentru Ştiinţă şi Inovare al RM, adoptat în iulie 2004, document legislativ principal
care reglementează activitatea în sfera ştiinţei şi inovării;
- Acordul de Parteneriat între AŞM şi Guvernul RM, care autorizează AŞM de a distribui
fondurile de stat în bază de concurs, precum şi de a stabili priorităţile strategice pentru
dezvoltarea ştiinţei pentru perioada respectivă.
Centrul Proiecte Internaţionale este o instituţie publică auxiliară a Academiei de Ştiinţe a
Moldovei, care promovează şi gestionează programe bilaterale şi multilaterale în domeniul
ştiinţei şi inovării lansate în cadrul acordurilor de cooperare dintre AŞM şi diverse organizaţii şi
fundaţii internaţionale. CPI este instituţia partener pentru implementarea proiectului respectiv.
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III. Instrucţiunile programului
A.

Eligibilitatea candidaţilor: Toţi aplicanţii trebuie să se conformeze următoarelor criterii
de eligibilitate:
 Să fie originari din Republica Moldova;
 Să fie afiliaţi unei instituţii de cercetare-dezvoltare sau universităţi de peste
hotare pentru ultimii 3 ani;
 Să aibă experienţă în activitatea de cercetare în Moldova;
 Să demonstreze că în urma vizitei vor contribui la una sau cîteva oportunităţi
stipulate în Secţiunea I;
 Să demonstreze durabilitatea activităţii de colaborare cu colegii din Moldova.

Deplasarea urmează a fi planificată pe o perioadă de 7- 11 zile.
Aplicantul trebuie sa garanteze prezentarea raportului cu privire la activitatea desfasurată in
cadrul proiectului în timp de 30 zile de la data plecării din Moldova.
OIM respectă toate legile şi regulamentele referitoare la modul de finanţare în baza acestui
program. AŞM îşi rezervă dreptul de a respinge participarea oricărui aplicant sau instituţie la
acest concurs în caz dacă aplicantul nu se conformează mai multor criterii de eligibilitate
menţionate mai sus.
B. Priorităţi: În cazul propunerilor cu acelaşi merit tehnic, OIM şi AŞM va da prioritate
propunerilor depuse de:
1. Aplicanţi afiliaţi instituţiilor de cercetare-dezvoltare şi universităţilor cu renume de peste
hotare.
2. Aplicanţi care vor prezenta un plan detaliat de activitate la instituţia gazdă pe perioada
vizitei de scurtă durată, precum şi o descriere detaliată a durabilităţii colaborării viitoare
cu colegii din Moldova.
3. Tineri cercetători şi ingineri (pînă la 35 ani).
4. Aplicanţi care vor demonstra implicarea colegilor din Moldova în elaborarea şi
implementarea proiectelor internaţionale în cadrul programelor PC7, PC ”Orizont 2020”
SCOPES, NATO, CEI, NSF, ENPI etc.
5. Aplicanţi care vor contribui la dezvoltarea politicilor în sfera ştiinţei şi tehnologiei în
Moldova (prin intermediul programelor naţionale, evaluării propunerilor, elaborării
strategiilor de dezvoltare a ştiinţei naţionale etc.).
6. Aplicanții care vor facilita crearea de consorții parte a procesului de aplicare pentru
finanțare în cadrul Programului Cadru al UE de cercetare-inovare “Orizont 2020”.
Succesul programului va fi monitorizat prin intermediul numărului de consorții create.
C. Conţinutul propunerii: Fiecare propunere trebuie să cuprindă toate componentele
enumerate mai jos şi nu trebuie să depăşească 15 pagini, inclusiv toate formularele solicitate1.
Cerinţele pentru varianta propunerii în limba română sau limba rusă sunt aceleaşi.
Propunerile care nu conţin componentele enumerate mai jos, nu vor fi considerate pentru
finanţare:
1) Foaia de titlu semnată (vezi anexa).
2) Curriculum Vitae al aplicantului, care trebuie să includă numele, prenumele, data şi
locul naşterii, adresa de contact, studiile şi activitatea de cercetare, experienţa de
muncă anterioară şi curentă, publicaţii selectate (în special în reviste internaţionale
1

Toate propunerile trebuie să fie formatate cu intervalul 1.5, înălţimea caracterelor 12 pt, şi marginile laterale 2.5 cm, cu
toate paginile, inclusiv formularele numerotate consecutive în partea dreaptă de sus a paginii.
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recenzate în limba engleză), distincţii acordate şi interese profesionale în studii sau
cercetare (maximum 3 pagini).
3) Rezumatul proiectului care va răspunde la întrebările: cine, cînd, unde şi în ce mod va
contribui la dezvoltarea cooperării dintre cele două părţi (1/2 pagină).
4) Plan de activitate cu descrierea tuturor aspectelor vizitei.
5) O scrisoare sau afirmaţie în scris din partea instituţiei gazdă din Moldova prin care se
acceptă cererea aplicantului de a vizita instituţia cu scop de lucru şi se descriu
resursele care vor fi puse de către instituţie la dispoziţia aplicantului în perioada vizitei.
6) O descriere a oportunităţilor de participare în comun în proiecte internaţionale în cadrul
Programului Cadru 7 al Comisiei Europene, PC ”Orizont 2020”, programelor SCOPES,
NATO, CEI, NSF, IEVP etc.
7) O descriere a implicării posibile în dezvoltarea sectorului de cercetare-dezvoltare din
Moldova.
8) O descriere a implicării posibile în procesul de cercetare-educaţie-inovaţie în Moldova.
9) Participarea posibilă la evenimente ştiinţifice organizate în perioada vizitei de scurtă
durară în Moldova.
10) O listă a rezultatelor posibile ale vizitei, inclusiv o referire la durabilitatea colaborării
viitoare cu colegii din Moldova.
D. Depunerea propunerilor: Propunerile complete urmează a fi depuse la AŞM şi OIM pînă
la 18:00, ora Chişinăului în conformitate cu orarul de mai jos:
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.

Termenul limită
pentru depunerea
propunerilor:

Expertizarea:

Anunţarea
rezultatelor:

Pentru deplasări
după data de:

1 octombrie 2014
1 noiembrie 2014
1 decembrie 2014
1 ianuarie 2015
1 februarie 2015

Octombrie 2014
Noiembrie 2014
Decembrie 2014
Ianuarie 2015
Februarie 2015

Noiembrie 2014
Decembrie 2014
Ianuarie 2015
Februarie 2015
Martie 2015

1 noiembrie 2014
1 decembrie 2014
1 ianuarie 2015
1 februarie 2015
1 martie 2015

Propunerile urmează a fi depuse la AŞM în modul următor:




O copie a propunerii în versiune electronică în limba română sau limba rusă.
Adițional - rezumatul propunerii (1/2 pagină) prezentat în limba engleză.
Propunerile urmează a fi expediate la următoarea adresă electronică:
diaspora@asm.md

AŞM şi OIM nu vor accepta propunerile expediate prin fax.
Orice modificări ulterioare ale propunerii nu sunt posibile odată ce propunerea a fost
recepţionată de către AŞM şi OIM. În caz de necesitate, participanţii pot solicita sau obţine
informaţii de la AŞM sau OIM pentru completarea propunerilor, doar pînă la momentul
depunerii acestora. În caz de necesitate, AŞM şi OIM îşi rezervă dreptul de a solicita
informaţie adiţională de la aplicanţi.
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E. Evaluarea propunerilor: Fiecare propunere va fi verificată de către personalul AŞM să
corespundă criteriilor de eligibilitate şi să fie completă, după care propunerile vor fi
transmise experţilor independenţi pentru evaluare. Rezultatele expertizei individuale vor fi
discutate de către o Comisie de experţi formată din reprezentanţi ai AŞM, OIM şi instituţiei
gazdă care vor face recomandările finale de acordare a granturilor.
F. Criteriile de evaluare: Propunerilor vor fi evaluate conform următoarelor criterii de
evaluare:
1. Realizările obţinute: Realizările profesionale ale aplicantului inclusiv publicaţiile,
colaborarea internaţională, succesul de obţinere a granturilor.
2. Impactul schimbului de cunoştinţe: Importanţa evenimentelor şi activităţilor în domeniul
de cercetare şi impactul schimbului de experienţă pentru cercetătorii din Moldova.
3. Demonstrarea abilităţilor de management. Implicarea posibilă a colegilor din Moldova
în procesul de elaborare a proiectelor, în consorţii ştiinţifice internaţionale, participarea
în proiecte, programelor naţionale, implicarea în elaborarea strategiilor şi a altor
documente de evaluare.
4. Durabilitatea rezultatelor vizitei.
IV.

Instrucţiuni financiare

Cheltuieli permise.
1. Transportul internaţional: OIM va acoperi cheltuielile pentru transportul
internaţional tur-retur. Biletele de avion vor fi rezervate şi achitate direct de către
OIM şi transmise la adresele electronice ale beneficiarilor.
2. Diurna: OIM va acoperi cheltuielile de diurnă (cazarea, transportul local, masa, alte
cheltuieli) pentru toată perioada vizitei. Suma diurnei va fi alocată de către OIM
beneficiarilor la sosirea lor în Moldova. Suma diurnei pe zi constituie 100 Dolari SUA.
! Costurile asociate de întruniri sau şederea în Moldova înainte sau după perioada
vizitei propriu-zise vor fi acoperite de către beneficiar din sursele proprii.
B. Suport din alte surse. AŞM şi OIM încurajează orice co-finanţare, fie în numerar sau în
natură din alte surse. Astfel de contribuţii relevante proiectului în cauză urmează să fie clar
indicate în propunere la rubrica corespunzătoare.
V. Instituţia gazdă din Moldova
Instituţia gazdă din Moldova urmează să se conformeze următoarelor criterii:
1. Relevanţa activităţii ştiinţifice a echipei/centrului/laboratorului universităţii sau instituţiei de
cercetare-dezvoltare cu activitatea ştiinţifică a aplicantului.
2. Coordonarea planului de activitate între echipa/centrul/laboratorul instituţiei gazdă şi
aplicant.
3. Abilitatea de a oferi resurse de calitate înaltă pentru executarea activităţilor de cercetare,
inclusiv acces la Internet, echipament ştiinţific, bibliotecă, surse de informaţie şi literatură
ştiinţifică, oportunităţi de transfer tehnologic, servicii de consultanţă cu privire la proprietatea
intelectuală etc.
4. Confirmarea posibilităţii de acordare a asistenţei sau furnizare a resurselor adiţionale în caz
de solicitare a acestora de către aplicat pentru executarea proiectului.
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VI. Informaţii suplimentare
Pentru informaţii referitoare la instituţia gazdă vă adresaţi către reprezentaţii AŞM indicaţi în
tabelul
de
mai
jos
sau
consultaţi
pagina
web
a
AŞM
la
adresa:
http://www.asm.md/?go=institute&conss1=1&new_language=0
Pentru întrebări referitoare la procesul de depunere a propunerii sau informaţii adiţionale
referitoare la acest program, vă rugăm să contactaţi următoarele persoane:

Academia de Ştiinţe a Moldovei
MD-2001, Chişinău, bd. Stefan cel Mare 1,
of. 440/445
Pagina web:
www.asm.md, www.cpi.asm.md,
www.international.asm.md

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie
MD-2001, Chişinău, str. Ciuflea 36/1, of. 14
Pagina web:
www.iom.md, www.migratie.md

Dr. Lidia ROMANCIUC
Director, Centrul Proiecte Internaţionale
Tel./fax: (+373 22) 270774
E-mail: intprojects@asm.md;

Oxana MACIUCA
Asistent migraţie şi dezvoltare
Tel: (+373 22) 232940 (ext.113)
Fax: (+373 22) 232862
E-mail: omaciuca@iom.int

Dr. Vitalie VARZARI
Specialist principal,
Direcţia relaţii internaţionale
Tel./fax: (+373 22) 272659
E-mail:varzari.vitalie@asm.md;
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Foaia de titlu
Informaţia despre aplicant
Numele, prenumele (conform
paşaportului)
Funcţia curentă
Denumirea organizaţiei/instituţiei
Adresa poştală a
organizaţiei/instituţiei
Adresa electronică a aplicantului

Tel/fax

Cel mai înalt grad conferit şi
domeniul de studiu/cercetare

Anul conferirii

Cetăţenia

Data naşterii
(luna/ziua/anul)

Aţi fost implicat în activitatea de
cercetare în Moldova?

Da

Nu

Dacă “Da”, rugăm să indicaţi
perioada şi denumirea instituţiei

Aveţi experienţă de participare în
proiecte internaţionale?

Da

Nu

Dacă “Da”, rugăm să scrieţi
acronimul(ele) sursei (lor) de
finanţare

Informaţia despre organizaţia gazdă din Moldova
Denumirea completă a
organizaţiei/instituţiei
Numele, prenumele şi gradul
ştiinţific al directorului de instituţie
Adresa poştală
Adresa electronică

Tel/fax

Departamentul/centrul/laboratorul
gazdă
Numele, prenumele şi gradul
ştiinţific a şefului de departament/
centru/laborator
Adresa electronică

Tel/fax

Perioada vizitei
Perioada totală
Activitate în cadrul instituţiei
Participare la evenimente
ştiinţifice în perioada vizitei

pînă în
pînă în

din
din
Datele

Bugetul
Categoria

Suma solicitată de la OIM

1) Transportul internaţional

Acoperit total de OIM

2) Diurna (100 USD/zi)

Acoperit total de OIM

Co-finanţare din alte surse

Total

Semnătura - Prin semnarea acestei propuneri, confirm conformarea tuturor cerinţelor de eligibilitate a cestui apel

şi că

toată informaţia prezentată în această propunere corespunde realităţii.
Aplicantul
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