
STCU  &  ASM
lansează concursul proiectelor

în cadrul programului
INITIATIVE COMUNE DE CERCETARE-DEZVOLTARE

11 aprilie 2011, luni

Academia de Ştiinţe a Moldovei (ASM) în comun cu Centrul Ştiinţifico - Tehnologic din Ukraina
(STCU) lansează concursul proiectelor în cadrul programului „STCU&ASM: Iniţiative Comune de
Cercetare-Dezvoltare” pentru următoarele direcţii prioritare:

1. Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltare durabilă
2. Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii
3. Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară
4. Eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin folosi-

rea resurselor renovabile
5. Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale chimice noi

Ghidul aplicantului poate fi accesat la adresa: www.asm.md

GHID
privind organizarea concursului în cadrul programului

„STCU & ASM INITIATIVE COMUNE DE CERCETARE-DEZVOLTARE”

Pregătirea propunerilor de proiect.
Procesul de selectare şi implementare a proiectelor

I.      Principii de bază
    La 11 aprilie 2010, luni Academia de Ştiinţe a Moldovei (ASM) în comun cu Centrul Ştiinţifico

- Tehnologic din Ukraina (STCU) lansează concursul proiectelor în cadrul programului
„STCU&ASM: Iniţiative Comune de Cercetare-Dezvoltare”, cu finanţarea acestora din anul 2012.
Scopul programului este contribuirea la valorificarea şi dezvoltarea potenţialului tehnico-ştiinţific din
Republica Moldova, la extinderea relaţiilor de colaborare internaţională, la aprofundarea rolului ştiinţei
şi inovării în societate  şi  promovarea acestora în calitate de priorităţi naţionale.

Cerinţele de eligibilitate condiţionează şi reglementează participarea la competiţie. Respectarea
acestora oferă posibilitatea de obţinere a finanţării, nerespectarea oricăreia dintre ele determină elimi-
narea proiectului din concurs.

Propunerile de proiect trebuie să întrunească următoarele cerinţe:
· În conformitate cu politica STCU 50% din numărul total al participanţilor va fi reprezentată de

cercetători, care până la destrămarea URSS au efectuat investigaţii ce au avut tangenţă la pro-
gramele complexului militar sovietic.

· Costul unui proiect nu va depăşi suma de 50 mii USD.
· O cerinţă obligatorie este acceptul de colaborare în cadrul proiectului a cel puţin a unui cercetă-

tor, care activează în una din ţările părţilor finanţatoare ale STCU: SUA, Canada, UE. Scrisorile
de colaborare trebuie să fie înregistrate la STCU până vineri, 29 iulie 2011. (Prioritate se va
acorda proiectelor cu cel puţin 2 scrisori de colaborare).

Notă: Este foarte important ca aceste scrisori sa fie întocmite în conformitate cu cerinţele expuse la
adresa http://www.stcu.int/west/recommendation/ Absenţa acestora presupune neexaminarea
propunerilor de proiect şi eliminarea lor din concurs.
· STCU şi ASM apreciază încadrarea în cadrul proiectelor a oamenilor de ştiinţă ce activează în

instituţiile de cercetare, amplasate în alte oraşe şi localităţi decât Chişinău. Prioritate se va acor-
da proiectelor interdisciplinare, la fel şi celora care implică mai multe instituţii de cercetare.

http://www.asm.md/
http://www.stcu.int/west/recommendation/
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· Punctul 1.19 al formei depline a proiectului STCU (Planificarea dezvoltării durabile -
Sustainability Planning) stă la bază sporirii competitivităţii instituţiilor ştiinţifice şi cercetătorilor
din Republica Moldova, atât pe perioada realizării proiectului, cât şi în viitor, fiind create condi-
ţii prielnice pentru dezvoltarea ulterioară, pentru atragerea altor surse de finanţare.

· Echipele de cercetare, interesate în promovarea proiectelor în cadrul acestui program, până
marţi 26 aprilie 2011, vor  expedia  la  STCU,  pe  numele  Elena  Ardatova
(elena.ardatova@stcu.int) următoarea informaţie:

Denumirea instituţiei (-lor)
Titlul proiectului
Conducătorul ştiinţific
Date de contact (e-mail, telefon, fax)

În baza acestei informaţii STCU atribuie propunerii de proiect un număr de înregistrare şi explică mo-
dalitatea de completare a formei depline. Detalii la adresa: http://www.stcu.int/cis/grant/

II. Instrucţiuni adiţionale
Pentru completarea formei depline în limba engleză şi română cercetătorilor li se oferă 2,5 luni,

timp în care ASM (autoritatea publica centrală în sfera ştiinţei şi inovării) examinează propunerile de
proiect şi eliberează în mod regulamentar scrisoarea de acord (Host Government Concurrence Letter
(HGCL). Termenul limită de depunere a actelor aferente propunerilor de proiect la ASM este 15 iulie
2011, vineri, la  STCU 29 iulie 2011, vineri. Ulterior tot setul de documente se transmite experţilor
internaţionali şi naţionali, identificaţi de ASM, pentru aprecierea valorii ştiinţifice şi inovative.

Notă: Scrisoarea de acord (HGCL) din partea ASM este autorizarea oficială a propunerilor de pro-
iect din partea ASM, care oferă posibilitatea de depunere a actelor la STCU pentru expertiza internaţi-
onală şi care preîntâmpină diseminarea şi proliferarea:

(i) secretelor de stat;
(ii) armelor, materialelor radioactive, sistemelor de transmisiune şi a tehnologiilor de distrugere

          în masă, interzise în conformitate cu normele şi practicile internaţionale;
(iii)  proprietăţii intelectuale şi informaţiei confidenţiale.

Forma deplină a propunerilor de proiect se va completa luând în considerare toate instrucţiunile
expuse pe site-ul STCU. Spre deosebire de proiectele standard înaintate la STCU, care se implemen-
tează pe parcursul a max 36 luni, cele promovate în cadrul acestui program vor fi preconizate pentru
un termen de la 12 până la 24 luni.

Evaluarea ştiinţifică a propunerilor de proiect
STCU analizează pachetul de documente în vederea aprecierii corectitudinii completării acesto-

ra şi le transmite la expertiza internaţională, care  durează până la 1 noiembrie 2011,  marţi.
Notă: Proiectele vor fi evaluate în baza următoarelor criterii (dar nu numai):

1. Argumentarea ştiinţifică (aspectul unic al investigaţiilor propuse, nivelul ştiinţific, expunerea
clară şi logică, referinţe, citări şi al.)

2. Metodologia (justificarea metodelor selectate, rolul lor)
3. Credibilitatea ştiinţifică (abilitatea de a atinge scopurile propuse, argumentarea necesităţii

elaborării noilor tehnologii, produse sau perfecţionării celor existente)
4. Aplicabilitatea şi fezabilitatea (posibilitatea de a obţine rezultatele scontate în cadrul solicitat

de asigurare financiară şi tehnică)
5. Planificarea dezvoltării durabile (fezabilitatea dezvoltării ştiinţifice şi comerciale pe viitor)
6. Suportul internaţional (scrisorile de colaborare prezentate)

În vederea selectării celor mai competitive proiecte STCU şi ASM, luând ca bază servind re-
zultatele expertizei naţionale şi internaţionale, va efectua în luna noiembrie 2011 un schimb de infor-
maţii cu referinţă la:

mailto:elena.ardatova@stcu.int
http://www.stcu.int/cis/grant/
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a) Analiza valorii ştiinţifice şi semnificaţiei propunerii de proiect
b) Opinii referitor la fezabilitate, examinarea posibilităţii de realizare a obiectivelor propuse în

termenul stabilit şi cu resursele solicitate
c) Aprecierea practică a gradului de calificare şi a experienţei cercetătorilor implicaţi în realizarea

proiectului
d) Recomandări pentru perfecţionarea ulterioară a proiectului (dacă este cazul).
Aprobarea pentru finanţare a proiectelor selectate va fi efectuată de către o echipă mixtă, formată

din reprezentanţii STCU şi ASM, care se vor convoca într-o şedinţă comună, ce va avea loc până la
mijlocul lunii noiembrie 2011, anticipat şedinţei Consiliului de Administrare al STCU, când va fi apro-
bată decizia privind finanţarea proiectelor, începând cu anul 2012.

III. Informaţii suplimentare
Proiectele ce nu vor fi selectate pentru finanţare în cadrul acestui program vor putea fi depuse la

STCU ca proiecte standard/parteneriat sau la alte organisme finanţatore. STCU acceptă considerarea
automată a acestora cu posibilitatea de participare la următoarea competiţie a STCU. După completări-
le de rigoare, efectuate în conformitate cu obiecţiile experţilor, proiectele pot fi depuse repetat. La dis-
creţia conducătorului, proiectul poate fi retras, fapt despre care va fi informat Ofiţerul de Suport al
acestui program Elena Ardatova  (elena.ardatova@stcu.int).

În vederea facilitării implementării acestui program, îmbunătăţirii calităţii proiectelor promova-
te, STCU şi ASM vor organiza periodic seminare unde vor fi abordate priorităţile de importanţă strate-
gică pentru Republica Moldova (ce se selectează anual şi pentru care se oferă resurse financiare), va fi
explicată metodologia de scriere şi promovare cu succes a proiectelor. Scopul acestor întruniri este de
a atrage cât mai mulţi cercetători în realizarea obiectivelor propuse şi în perfecţionarea continuă a abi-
lităţilor formate. STCU şi ASM sunt dispuse să contribuie la îmbunătăţirea continuă a acestui program.

Implementarea în Republica Moldova a proiectelor realizate în cadrul programului dat se va efec-
tua în concordanţă cu practicile şi procedurile stabilite de STCU în cazul proiectelor standard, unica
diferenţă fiind termenul de realizare 12-24 luni.

De menţionat, că managerul proiectului este totalmente responsabil de îndeplinirea obiectivelor
propuse, de implementarea eficientă a acestuia. În fiecare trimestru se vor prezenta rapoarte financiare
şi tehnice, ca bază servind acordul de finanţare semnat şi procedurile de administrare reglementate de
STCU.

În conformitate cu practicile stabilite pentru proiectele standard şi de parteneriat, managerii de pro-
iect vor permite STCU să efectueze monitorizarea tehnică şi financiară a acestora, fapt despre care vor
fi informaţi în scris, cu două săptămâni anticipat. În următoarele două luni STCU va aduce la cunoştin-
ţă managerului de proiect şi ASM rezultatele verificării.

În scopul implementării cu succes a programului comun de finanţare, STCU şi ASM vor coordona
şi diversifica anual aportul financiar oferit, cerinţele faţă de proiecte şi direcţiile prioritare, vor preve-
dea resursele financiare necesare pentru acoperirea tuturor articolelor preconizare (salarii, procurarea
echipamentului, materialelor, etc.). Orice reţinere în finanţare poate cauza impedimente serioase în
implementarea proiectului. Părţile (STCU şi ASM) acceptă să se informeze reciproc despre obstacolele
intervenite în procesul de finanţare. Dacă din partea unei părţi se creează anumite situaţii ce împiedică
oferirea suportului financiar promis, cealaltă parte poate să-şi întrerupă temporar obligaţiile până la
soluţionarea litigiilor, în conformitate cu Acordul de colaborare semnat. Se acceptă că durata de timp
pentru fiecare reţinere, care poate duce la suspendarea Acordului, să fie definită ca prima zi lucrătoare
după care urmează prima lună lucrată deplin de la începutul anului.
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IV. Termeni

Graficul de mai jos elucidează termenii limită aferenţi acestui concurs.

11 aprilie 2011, luni Lansarea concursului în cadrul programului „STCU &ASM
INITIATIVE COMUNE DE CERCETARE-DEZVOLTARE”
2010

26 aprilie 2011, marţi Termen limită de solicitare a înregistrării proiectului la STCU

03 mai 2011, marţi Atribuirea unui număr de înregistrare şi oferirea formei depline
Program Support Officer, Elena Ardatova
(elena.ardatova @stcu.int).

15 iulie 2011, vineri Termen limită de prezentare la ASM a formei depline

29 iulie 2011, vineri Termen limită de prezentare la STCU a setului de documente
aferente propunerii de proiect

05 august 2011, vineri Termenul limită de expediere a documentelor la expertiză in-
ternaţională şi naţională (urmare a analizei conformităţii actelor
depuse la STCU)

01 noiembrie 2011, marţi Termenul limită de recepţionare a rezultatelor expertizei inter-
naţionale la STCU

Până la mijlocul lunii noiembrie
2011

Şedinţa comună STCU – ASM pentru luarea deciziilor

Mijlocul lunii noiembrie 2011 Şedinţa Consiliului de Administrare al STCU. Aprobarea pro-
iectelor pentru finanţare.


