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Conectarea Centrelor de Excelenţă din Republica Moldova
la Infrastructura de Cercetare Europeană
Rezultatele Apelului de concurs pentru anul 2015
În decembrie 2014 Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Centrul Proiecte
Internaţionale (CPI) a lansat Apelul de concurs pentru conectarea Centrelor de
Excelenţă din Republica Moldova la infrastructura de cercetare Europeană, în
conformitate cu prevederile Contractului de Grant Nr. 2014/ 346-992 al Comisiei
Europene “Suportul Financiar pentru participarea Republicii Moldova în Programul
Cadru al Uniunii Europene de cercetare-invovare ORIZONT 2020″, semnat la data
de 24.09.2014.
Scopul concursului a fost fortificarea capacităţilor Centrelor de Excelenţă din
sectorul cercetare-inovare din Republica Moldova prin conectarea şi aderarea lor la
infrastructurile de cercetare europene pentru promovarea şi sprijinirea cooperării
ştiinţifice internaţionale precum şi participarea la proiectele de cercetare şi de
infrastructură în cadrul Programului ORIZONT 2020.
Concursul a fost anunţat pentru toate domeniile de cercetare.
La concurs au participat 19 centre de cercetare ştiinţifică, care sau încadrat în
condiţiile Apelului de Concurs. În premieră pentru Republica Moldova proiectele
înaintate în cadrul acestui Apel de Concurs au fost evaluate de experţi
independenţi străini.
Luînd în consideraţie faptul, că Republica Moldova, începînd cu 1 ianuarie 2014,
este ţară asociată la Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare-inovare
ORIZONT 2020, prioritate a fost acordată proiectelor care au demonstrat:
- conectarea Centrului de Excelenţă respectiv la infrastructura de cercetare
europeană;
- consolidarea echipei de cercetare din cadrul instituţiei de cercetare din sectorul
cercetare-inovare pentru înaintarea unei propuneri de proiect la apelurile
Programului ORIZONT 2020;
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- experienţa participării în Programele PC7 şi Programul ORIZONT 2020;
- la elaborarea unei propuneri de proiect la concursurile anunţate de Programul
ORIZONT 2020, pe durata implementării proiectului.
- posibilitatea de a oferi co-finanţare.
Consiliul de Administrarre al Contractului de Grant a examinat rezultatele evaluării
propunerilor de proiecte depuse la concurs şi a decis susţinerea a 12 proiecte din
cele 19 propuneri depuse, ţinînd cont de toate aspectele stipulate în Apelul de
concurs. Lista proiectelor învingătoare se anexează.
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