
 
 

 

The Ministry of Education, Culture and Sciences of the Republic of Moldova 
 

 

Apel de Concurs 
“BONUS EUROPEAN” 

pentru participarea în cadrul Programului ORIZONT 2020  
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării lansează Apelul de concurs ”BONUS EUROPEAN” privind stimularea 
participării reprezentanţilor comunităţii ştiinţifice din Moldova în Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare şi 
inovare  ORIZONT 2020.  

Iniţiativa data este susţinută în cadrul Contractului de Grant ENI/ 2017/ 386-980 al Comisiei Europene "Suportul Financiar 
pentru participarea Republicii Moldova în Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare şi - inovare ORIZONT 2020 
pentru anii 2016-2017", semnat pe data de 23.08.2017.  

Scopul acestei iniţiative este de a stimula participarea reprezentanţilor sectorului de cercetare-inovare în cadrul 
Programului ORIZONT 2020 prin oferirea unui suport financiar - BONUS EUROPEAN, în calitate de  apreciere a 
eforturilor depuse pentru elaborarea şi depunerea propunerilor de proiect. 

BONUS-ul EUROPEAN va fi acordat în baza hotărârii Comisiei Europene (CE) privind evaluarea proiectului depus la 
Programul ORIZONT 2020, conform următoarelor categorii: 

1) 5 000 lei – în cazul depunerii unei propuneri de proiect la apelurile curente H2020 (este prezentată notificarea CE 
cu rezultatul evaluării, care confirmă depunerea propunerii de proiect şi eligibilitatea ei: ”Eligible, Rejected”); 

2) 10 000 lei – în cazul în care proiectul depus a trecut pragul de evaluare (threshold) dar nu a obţinut finanţare 
(este prezentată notificarea CE cu rezultatul evaluării, care demonstrează statutul propunerii de proiect: ”Eligible, 
No_Money” sau ”Eligible, Reserve” ); 

3) 20 000 lei – în cazul în care propunerea de proiect cu participarea în consorţiu a echipei din Republica 
Moldova obţine finanţare (este prezentată notificarea CE cu rezultatul evaluării şi Formular B completat pentru 
proiectul dat); 

4) 50 000 lei – în cazul în care un proiect coordonat de către o instituţie din RM obţine finanţare (este prezentată 
notificarea CE cu rezultatul evaluării şi Formular B completat pentru proiectul dat). 

La BONUS-ul EUROPEAN pot apela cercetătorii, aspiranţi la performanţele ştiinţifice în domeniile avansate ale ştiinţei, 
bine precizate, şi care activează in cadrul instituţiilor din domeniul cercetării şi inovării din Republica Moldova, precum şi 
alţi participanţi în cadrul Programului ORIZONT 2020 din mediul de afaceri, organizaţii nonguvernamentale, etc.  

Propunerile pot fi înaintate începând cu 01.04 2019 până la 31.12.2019.   

Perioada de evaluare şi anunţare a rezultatelor: o lună după înaintarea propunerii. 

Contractele de finanţare vor fi semnate după anunţarea rezultatelor. 

Aplicanţii prezintă propunerile de proiect la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în conformitate cu cerinţele şi 
condiţiile de participare stipulate în prezentul Apel de concurs la adresa: 

 
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării  

Mun. Chişinău,Piața Marii Adunări Naționale, 1 
Persoana de Contact: Lidia Vîrțan, 
Telefon de contact: 022 23 24 43, 

E-mail : lidia.virtan@mecc.gov.md, lidia.virtan@gmail.com 
 

 
 

 


