
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLDOVA ÎN ORIZONT 2020 
Buletinul Informativ este publicat cu suportul financiar al acțiunilor externe ale Uniunii Europene pentru a stimula 

participarea Republicii Moldova în cadrul Programului UE, Orizont 2020 

 

N°1, 2015 

În această ediţie: 
 

Asocierea la  
Orizont 2020 
 

  

 

Componente şi  
Activităţi 

  

implicarea în cadrul programului de 
cercetare și inovare Orizont 2020: 

Republica Moldova participă în calitate 
de membru cu drepturi depline în cadrul 
Programului H2020. 

- Consolidarea sistemului de cercetare și 
inovare a Moldovei: Implicarea activă a 
Moldovei în activitățile H2020. 

Conceptul 

• Reorganizarea Rețelei Punctelor 
Naționale de Contact H2020; 

• Elaborarea si realizarea noilor 
programe de finanțare pentru a stimula 

participarea la Programul H2020; 

• Stabilirea unei serii de activități pentru 

instruire, scriere de propuneri, 
managementul  proiectelor, administraţie 
financiara şi limba engleză; 

• Organizarea evenimentelor de 
promovare și vizibilitate a Programului 
H2020 și UE: Noaptea Cercetătorilor, 

Science Slam, Clubul Science & 
Business, etc. 

 

Evenimente 2015: 

- Zilele Europei în  

Moldova 

- - Science Slam 

Î N  A T E N Ţ I E 

 
 

Concept și Obiective 

La 1 iulie 2014, Acordul dintre 
Republica Moldova și Uniunea 

Europeană privind participarea 
Moldovei în cadrul Programului de 
cercetare și inovare al Uniunii 

Europene Orizont 2020 (H2020) a 
fost semnat la Bruxelles, împreună 
cu acordurile similare pentru cinci 

țări din Balcanii de Vest (Albania, 

Bosnia și Herțegovina, Fosta 

Republică Iugoslavă a Macedoniei, 
Muntenegru și Serbia).           

Acordul de asociere permite 
entităților de cercetare și inovare din 

Republica Moldova să profite fără 
restricţii de oportunitățile de 

finanțare oferite în cadrul 

programului Orizont 2020. 

Astfel, Moldova a devenit primul 
partener asociat al acestui Program  
dintre ţările din Parteneriatul Estic. 
Orizont 2020 este primul Program 
comunitar în care Republica 
Moldova are astfel de statut 
avansat.  

Academia de Științe a Moldovei 

(AŞM) a elaborat cadrul instituțional 

necesar pentru asigurarea unei 
participări eficiente a instituțiilor din 

ţаră în cadrul Programului H2020. 

Delegația Uniunii Europene în 

Republica Moldova prin acțiunile 

externe a oferit sprijin pentru 
participarea Republicii Moldova în 
cadrul Programului UE Orizont 
2020. 

Obiective Specifice 

- De a facilita participarea 
Academiei de Științe a Moldovei la 
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Dl. acad. Gheorghe Duca, Preşedinte al Academiei de Științe a Moldovei și dl Robert-Jan 
SMITS, Director General, Directoratul General pentru Cercetare și Inovre, Comisia Europeană 
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• Diseminarea oportunităţilor Programului 
H2020: consultanţă, zile de informare, 
networking şi evenimente de brokeraj, 
asistență în căutare de parteneri. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultate şi Activităţi 
Noi Programe de grant pentru a stimula participarea în Programul ORIZONT 2020, http://cpi.asm.md 

Academia de Ştiinţe a Moldovei a elaborat trei programe noi utilizând abordarea Uniunii Europene pentru a stimula şi a asigura 
participarea  comunităţii din domeniul cercetării i dezvoltării, ÎMM-uri, ONG-uri şi alte instituţii la Programul H2020, pe care le 
enumerăm mai jos:  

1. Conectarea Centrelor de Excelenţă din Moldova la Infrastructura de cercetare a UE: Obiectivul principal al acestui 
apel este axat pe conexiunea dintre Centrele de cercetare din Republica Moldova la infrastructura tematică pan-
europeană de cercetare, cum ar fi ESFRI (Forumul European tiințific pentru Infrastructura de Cercetare), ERICs (Centre 
Europene de Infrastructură de Cercetare), ETPs (Platformele Tehnologice Europene) și alte rețele europene de 
infrastructură pentru cercetare care va stimula excelența științifică, vizibilitatea echipelor din Moldova și va asigura 
participarea în consorții create în cadrul Orizont 2020. De la 19 propuneri depuse, 12 proiecte au fost aprobate pentru 
finanțare: 6 de la universități și 6 din instituții de cercetare, care au demonstrat în mod clar participarea în cadrul apelurilor 
deschise în Programul H2020. Pentru prima dată revizuirea propunerilor a fost efectuată de către experți străini 
independenți și nu de către experți din Republica Moldova.   

2. Creșterea participării în cadrul Programului Orizont 2020, prin mobilitatea cercetătorilor: Acest program oferă mini-
granturi de acoperire a cheltuielilor de călătorie pentru a sprijini participarea la rețele, evenimente de brokeraj i reuniuni 
preparatorii ale proiectelor H2020. Până în present, au fost acordate mini-granturi pentru 10 persoane cu scopul de a 
participa la reuniunile sus-menţionate, în scopul de a promova idei, a se alătura consorțiilor internaționale în cadrul 
apelurilor H2020. 
 

3. Programul BONUS European are scopul de a încuraja și de a aprecia participanții care au depus propuneri eligibile la  
H2020.            

 

 Evenimente 2015                            

                                                                     Zilele Europei în Moldova         

 
Reprezentanții AȘM la zilele Europei în Moldova 

Science Slam 

                                                                                                                     

 

Buletinul Informativ este publicat cu suportul financiar al acţiunilor externe ale Uniunii Europene pentru a stimula 
participarea Republicii Moldova în cadrul Programului UE, Orizont 2020.  

 

Academia de Științe a Moldovei, în colaborare cu Centrul Proiecte 
Internaționale, Rețeaua Punctelor Naționale de Contact i Fundatia DAS 
au organizat cea de-a 2-a ediție a evenimentului "SCIENCE SLAM 
MOLDOVA". Fenomenul Science Slam a apărut din nevoia de 
popularizare a științei și permite tinerilor cercetători să concureze prin 
prezentarea lucrărilor ştiinţifice inovative într-un mod cât mai creativ. 
Participanții pot proveni din toate domeniile științei și etapelor de cercetare. 
Creativitatea și distracția sunt puternic încurajate. La sfârșitul serii publicul 
va vota câştigătorul Moldova Science SLAM, câștigătorii vor deveni cei ce 
pot să provoace râsul ori plânsul, bucurie și inspirație celor prezenți în 
sală.  

La 10 mai 2015, a avut loc celebrarea Zilei Europei la Chișinău, unde 
Academia de Științe a Moldovei, Centrul de Proiecte Internaționale și 
Rețeaua Punctelor Naționale de Contact, care au promovat activ 
Programul Orizont 2020 prin materiale informative despre apelurile de 
finanțare deschise, istorii de succes de participare la Programele-cadru 
ale UE. În același timp, vizitatorii au fost invitați să participe la "Science 
Slam Moldova", care se va desfă ura la 28 mai 2015 și "Noaptea 
cercetătorilor" la 25 septembrie 2015, evenimente care vor avea loc la 
Chișinău. Această activitate a fost continuată la 16 mai 2015 în cadrul 
Oră elului European organizat la Soroca însoțită de deschiderea oficială 
a Cetăţii Soroca, restaurate cu sprijinul fondurilor europene în cadrul 
proiectului "Jewellerias medievale: Hotin, Soroca, Suceava, Mejekss". 
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