Program de colaborare bilateral în domeniul cercet rii tiin ifice,
dezvolt rii tehnologice i inov rii
între Autoritatea Na ional pentru Cercetare tiin ific (ANCS) din România
i Academia de tiin e a Moldovei (A M)
pentru anii 2010-2012

Apel comun
deschis în perioada 7 noiembrie – 21 decembrie 2009
Academia de tiin e a Moldovei (A M) i Autoritatea Na ional pentru
Cercetare tiin ific (ANCS) din România lanseaz primul Apel comun pentru
depunerea de propuneri de proiecte, în conformitate cu prevederile Programului de
colaborare bilateral în domeniul cercet rii tiin ifice, dezvolt rii tehnologice i
inov rii între ANCS i A M, semnat la Bucure ti în data de 23 octombrie 2008.
Scopul concursului este de a contribui la ini ierea i/sau dezvoltarea
colabor rii tiin ifice dintre savan ii din Republica Moldova i cei din România în
vederea solu ion rii problemelor actuale ce in de domeniile tiin elor reale i
exacte, precum i de a consolida eforturile ANCS i A M de finan are a proiectelor
de cercetare în domeniile tiin elor reale i exacte, realizate în comun de c tre
savan ii i colectivele tiin ifice din Republica Moldova i România.
Termenul limit de depunere a propunerilor de proiecte: 21 decembrie
2009.
Domeniile de cooperare tiin ific :
1. mediu
2. agricultur
3. s
tate
4. tehnologii
5. produse i servicii
6. managementul tiin ei i resursei informa ionale
Condi ii de eligibilitate:
La concurs se înainteaz cereri de executare a proiectelor tiin ifice
comune, efectuate de colective de cercet tori tiin ifici din Republica Moldova i
România, ce prezint interes pentru comunitatea tiin ific
i au ca scop
dezvoltarea i aprofundarea cuno tin elor i cercet rilor, care prin metodele sale
de executare manifest o importan
tiin ific i practic major .
Prioritate vor fi acordate proiectelor tiin ifice cu un poten ial înalt de
finan are ulterioar în programele europene de cercetare, în special în Programul
Cadru 7 al Comunit ii Europene pentru cercetare i dezvoltare tehnologic (20072013).
În România, participarea este deschis tuturor entit ilor care desf oar
activit i de cercetare: institute de cercetare, universit i, cât i mediului privat; iar
în Republica Moldova – organiza iilor acreditate din sfera tiin ei i inov rii.
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În cadrul fiec rui proiect bilateral se aprob maxim 60 zile de mobilit i
pentru fiecare an, pentru fiecare echip de cercet tori.
În Republica Moldova, costul unui proiect nu va dep i suma de 120 mii lei
anual. Proiectele vor fi activate pe 1 iunie 2010 cu o durat de pîn la 30 noiembrie
2012.
Calendarul competi iei:
7 noiembrie – 21 decembrie 2009
5 ianuarie – 28 februarie 2010
15 – 30 martie 2010
1 aprilie – 30 mai 2010

depunerea propunerilor de proiecte
evaluarea independent (de c tre ANCS
i A M) a propunerilor de proiecte
întrunirea Comisiei Mixte pentru semnarea
listei proiectelor aprobate
semnarea de c tre ANCS i A M a
contractelor de finan are pentru proiectele
aprobate

Depunerea propunerilor de proiecte:
Se vor depune simultan câte dou dosare ale propunerii de proiect la ANCS
i A M în vederea evalu rii. Propunerile transmise prin fax sau e-mail nu vor fi
acceptate.
Pentru cercet torii din România, instruc iunile pentru depunerea
propunerilor de proiecte se g sesc pe pagina web ANCS: www.ancs.ro în cadrul
Apelului lansat.
Pentru cercet torii din Republica Moldova, formularele pentru depunerea
propunerilor de proiecte se g sesc pe pagina web A M: www.asm.md la rubrica
„colaborare interna ional ” i „concursuri”.
Contact:
Romania:

ANCS, Direc ia pentru Integrare European
Interna ionale
Str. Mendeleev nr. 21-25, cod 010362, Bucure ti
Etaj 4, camera 401
Responsabil program: Silviu ROMAN
Tel./fax: +40.21.3183065
E-mail: silviu.roman@ancs.ro

Republica Moldova:

i

Cooper ri

M, Centrul Proiecte Interna ionale
Bd. tefan cel Mare nr. 1, MD-2001, Chi in u
Responsabil program: Dr. Lidia ROMANCIUC
Tel./fax: +373.22.271671
E-mail: intprojects@asm.md; euroint@asm.md

