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Semnarea Memorandumului de Înţelegere între 
Uniunea Europeană şi Republica Moldova  

 La 11 octombrie 2011, la Bruxelles, a fost semnat Memorandumul de Înţelegere 
între Uniunea Europeană şi Republica Moldova privind asocierea Republicii 
Moldova la cel de-al Şaptelea Program Cadru  al Comunităţii Europene pentru 
Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică, de către  Comisarul European pentru 
Cercetare, Inovare şi Ştiință, dna Máire Geoghegan-Quinn şi acad. Gheorghe Duca, 
Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

 
               Statistica participării în PC7: 58 proiecte cîștigate din 300 proiecte depuse  



Asocierea la Programul cadru al UE de 
cercetare-inovare ORIZONT 2020 (H2020) 

 
 
 
 

• On July 1st, 2014  five Western Balkan countries (Albania, Bosnia and 
Herzegovina, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro and 
Serbia), and the Republic of Moldova secured full access to the European 
Union's new seven year research and innovation programme, Horizon 2020  

• 2015, august – Ucraina devine țara asociată la H2020 
• 2016, mai – Armenia și Georgia sunt asociate la H2020 
• Statistica participării în H2020: 186 proiecte depuse din care 19 susținute 

si peste 10 proiecte sunt în lista de rezervă 
 



Beneficiile asocierii 
În rezultatul asocierii, Republica Moldova obține drepturi similare statelor membre ale 
UE, devenind membru al Spaţiului European de Cercetare, ceea ce îi va permite: 
• să coopereze şi  să concureze în calitate de partener egal în toate concursurile 

anunţate de CE; 
• să devină parte componentă a unei reţele europene a oamenilor de ştiinţă, mediului 

de afaceri şi factorilor de decizie ce stabilesc obiectivele şi priorităţile europene în 
domeniul cercetării-inovării; 

•  să beneficieze de potenţialul şi excelenţa ştiinţifică europeană pentru soluţionarea 
problemelor interne.   

Spre deosebire de o ţară terţă, un stat asociat dispune de dreptul de a:  
- iniţia proiecte de cercetare şi crea consorţiumuri europene,  
- participa în toate ofertele de finanţare,  
- detașa reprezentanţi în comitetele de administrare şi grupurile de lucru ale FP7, H2020 şi 

Spaţiului European de Cercetare,  
- beneficia de suportul Comisiei în consolidarea reţelei de Puncte Naţionale de Contact,  
- participa în diferite iniţiativele de cercetare dispunând de aceleaşi drepturi şi obligaţii în 

materie de proprietate intelectuală ca şi statele membre participante etc. 
 



I. EXCELENȚĂ ȘTIINȚIFICĂ 
1. Cercetările „de frontieră” 
2. Tehnologiile viitoare şi 
emergente (FET) 
3. Acţiunile Marie Curie 
4. infrastructurile de cercetare 
 

II. POZIȚIA DE LIDER  
ÎN SECTORUL INDUSTRIAL 
       1.Tehnologiile industriale și  
       generice: 
1.1.TIC,  
1.2. Nanotehnologii,  
1.3. Materialele avansate,  
1.4. Biotehnologie,  
1.5. Sistemele avansate de  
fabricaţie şi prelucrare  
1.6. Spaţiu 
      2.Acesul la Finantarea de Risc 
      3. Inovarea in IMM 

III. PROVOCĂRILE SOCIETALE 
1. Sănătate, schimbări demografice şi bunăstare; 
2. Securitatea alimentară, agricultura durabilă,  
cercetarea marină şi maritimă şi bioeconomia;  
3. Surse de energie sigure, ecologice şi eficiente 
4. Mijloacele de transport inteligente, ecologice şi integrate; 
5. Schimbarile  climatice, utilizarea eficientă  
a resurselor şi materiile prime; 
6.Societăţile favorabile incluziunii,  
inovatoare şi sigure. 
     Partea IIIa Promovarea excelenţei şi lărgirea participării  
     Partea IIIb Ştiinţa cu şi pentru Societate 

Priorităţile Programului OROZONT-2020 (2014-2020) 
Obiectivele si Principiile Comune 



 
Prioritatea I. Excelenţă ştiinţifică 

 – Acest obiectiv urmărește creşterea nivelului de excelență a bazei științifice a 
Europei și asigurarea unui flux constant al cercetării de talie mondială pentru a 
garanta competitivitatea pe termen lung a Europei.  

– Vor fi sprijinite cele mai bune idei, se vor dezvolta talentele din Europa, se va oferi 
cercetătorilor acces la o infrastructură prioritară de cercetare.  

1. Consiliul European pentru Cercetare: sprijinirea celor mai talentate și creative 
persoane și a echipelor acestora pentru a efectua cercetări „de frontieră” de cea 
mai înaltă calitate 
2. Tehnologii viitoare și emergente (FET): Finanţarea cercetării colaborative  cu  
scopul de a inaugura domenii noi şi promiţătoare de cercetare şi inovare 
3. Acţiunile Marie Curie: asigurarea unei formări profesionale și a unor 
oportunități excelente de dezvoltare a carierei pentru cercetători 
4. Infrastructuri de cercetare, asigurarea unor infrastructuri de cercetare de talie 
mondială pentru Europa (inclusiv infrastructuri electronice), accesibile tuturor 
cercetătorilor din Europa și din afara acesteia. 



Prioritatea II.  
Poziţia de lider în sectorul industrial 

– Investiții strategice în tehnologiile-cheie (de exemplu, fabricație avansată de 
microelectronică) sprijin pentru inovare în toate sectoarele existente și 
emergente 

– Atragerea mai multe investiții private în cercetare și inovare 
– Necesitatea de IMM-uri mai inovatoare pentru a spori creșterea economică și 

pentru crearea locurilor de muncă 
 

1. Poziții de lider în tehnologiile industriale și generice:  (TIC, nanotehnologii, 
biotehnologie, spațiu, materiale şi sisteme avansate de fabricare şi prelucrare) 

2. Accesul la finanţarea de risc: Stabilirea unei pîrghii dintre finanţarea privată şi 
capitalul de risc pentru cercetare și inovare 

3. Inovarea în cadrul IMM-urilor: Promovarea tuturor formelor de inovare în toate 
tipurile de IMM-uri 



Prioritatea III. Provocările societale 
– Acest obiectiv reflectă prioritățile politice ale Strategiei Europa 2020 și abordează 

principalele preocupări comune ale cetățenilor din Europa și din alte părți ale lumii.  
– O abordare bazată pe provocări va reuni resursele și cunoștințele din diferite 

domenii, tehnologii și discipline, inclusiv științele sociale și umaniste.  
– Abordarea va include activități de la cercetare la piață, cu o nouă perspectivă asupra 

activităților legate de inovare, cum sunt testarea, demonstrația, bancurile de testare, 
sprijinul pentru achizițiile publice și însușirea de către piață a inovațiilor.  

1. Sănătate, schimbări demografice și bunăstare 
2. Securitatea alimentară, agricultură durabilă, cercetare marină și maritimă & 
bioeconomie 
3. Surse de energie sigure, ecologice și eficiente   
4. Mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate  
5. Acţiunile climatice, utilizarea eficientă a resurselor şi  a materiilor prime 
6. Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și sigure 
    Partea IIIa Promovarea excelenţei şi lărgirea participării  
    Partea IIIb Ştiinţa cu şi pentru Societate 



Programe de lucru 
 2014-2015 - H2020 Work Programme / Program de lucru-1 

 2016-2017 - H2020 Work Programme / Program de lucru-2  

 2018-2020 - H2020 Work Programme / Program de lucru-3 
     

IMPORTANT! 
 Orizont 2020 este deschis participării tuturor. Programul Orizont 2020 

dispune doar de un singur set de norme și proceduri simplificate, care 
trebuie respectate.  

 Rate de finanțare. În cadrul Orizont 2020, există o singură rată de 
finanțare pentru toți beneficiarii și toate activitățile incluse în granturile de 
cercetare.  

 Finanțarea UE acoperă până la 100% din totalul costurilor eligibile 
pentru toate acțiunile de cercetare și inovare.  

 Pentru acțiunile de inovare, finanțarea acoperă, în general, 70% din 
costurile eligibile, însă poate ajunge la 100% pentru organizațiile 
nonprofit.  

 Costurile eligibile indirecte (de ex. costurile de administrare, 
comunicare și infrastructură și furniturile de birou, comunale) sunt 
rambursate prin aplicarea unei rate fixe de 25% din costurile eligibile 
directe. 



Orizont 2020 
 Cine poate participa?  

 Pentru proiectele standard de cercetare – un consorțiu format din cel 

puțin trei entități juridice (Institutii de cercetare, universități, ONG, IMM, agenții, ș.a).  

 Fiecare entitate trebuie să fie stabilită într-un stat membru al UE sau într-

o țară asociată.  

 Pentru alte programe – condiția minimă de participare este ca o entitate 

juridică să fie stabilită într-un stat membru sau într-o țară asociată: 
 Consiliul European pentru Cercetare (ERC),  

 instrumentul pentru IMM-uri,  

 cofinanțarea cererilor de propuneri sau a programelor naționale ori din sectorul 

public, coordonare și sprijin,  

 formare și mobilitate. 



Tipuri de acțiuni în Orizont 2020 
 Acțiuni de cercetare și inovare (RIA) - Finanțare pentru proiectele de cercetare care 

abordează în mod clar provocările definite și care pot duce la dezvoltarea unor noi 

cunoștințe sau a unor noi tehnologii.  

 Cine? Consorții de parteneri din diferite țări, sectoare industriale și medii academice.  

 Acțiuni de inovare (IA) - Finanțarea este focalizată mai mult pe activitățile mai apropiate 

de piață. De exemplu, crearea de prototipuri, demonstrații, realizarea de proiecte-pilot, 

validarea la scară largă etc. dacă proiectele vizează realizarea unor produse ori servicii noi 

sau ameliorate.  

 Cine? Consorții de parteneri din diferite țări, sectoare industriale și medii academice. 

 Acțiuni de coordonare și sprijin (CSA) - Finanțarea acoperă coordonarea și punerea în 

relație a proiectelor, programelor și politicilor de cercetare și inovare. Finanțarea pentru 

cercetarea și inovarea în sine intră sub incidența altei secțiuni.  

 Cine? Entități unice sau consorții de parteneri din diferite țări, sectoare industriale și 

medii academice. 



Tipuri de acțiuni în Orizont 2020 
 Granturi pentru cercetarea de frontieră (ERC) – Consiliul European pentru Cercetare. 

Finanțarea proiectelor evaluate pe baza criteriului unic al excelenței științifice în orice 
domeniu de cercetare, derulate de o echipă națională sau multinațională unică de 
cercetare condusă de un „cercetător-conducător al proiectului”.  
 Cine? Fondurile Consiliului European pentru Cercetare sunt destinate cercetărilor 

tineri, cercetătorilor debutanți, cercetătorilor experimentați. Cercetătorii pot avea orice 
naționalitate, iar proiectele lor pot fi în orice domeniu de cercetare. 

 Sprijin pentru formare și dezvoltarea carierei (MSCA) – Acțiunile Marie Skłodowska-
Curie. Finanțare pentru burse internaționale de cercetare în sectorul public sau privat, 
formare în materie de cercetare și schimburi de personal.  
 Cine? Cercetătorii debutanți sau cu experiență (de orice naționalitate), personalul 

tehnic, programele naționale și regionale de mobilitate în domeniul cercetării.  
 Instrumentul pentru IMM-uri (SME Instrument)- Acest instrument este destinat IMM-urilor 

cu un potențial înalt de inovare, care și-au propus să-și dezvolte potențialul de creștere. 
Instrumentul oferă sume forfetare pentru studii de fezabilitate, granturi pentru etapa 
principală a unui proiect de inovare (demonstrații, crearea de prototipuri, testare, 
dezvoltarea de aplicații etc.). În fine, etapa de comercializare este sprijinită indirect prin 
facilitarea accesului la instrumente de creditare și capitaluri proprii.  
 Cine? Numai IMM-urile pot participa. Fie un IMM unic, fie un consorțiu de IMM-uri 

stabilite într-o țară a UE sau o țară asociată 



http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 

–Î 
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www.asm.md 



www.cpi.asm.md 



www.h2020.md 
 



 

www.euraxess.md 



Multumesc pentru atenţie! 
www.asm.md  

www.cpi.asm.md  
www.h2020.md  

www.euraxess.md  
 

Solicitări privind organizarea  
zilelor de informare şi/sau consultaţii puteţi prezenta prin: 

Tel: 022 274534, 022 272042 
E-mail: ncp@h2020.md 

 

 

http://www.cpi.asm.md/
http://www.cpi.asm.md/
http://www.h2020.md/
http://www.euraxess.md/
mailto:ncp@h2020.md
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