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Centrul Proiecte Internaţionale este o 
instituţie publică auxiliară a Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei, creată în ianuarie 2009 
conform art.79 al Codului pentru Ştiinţă şi 
Inovare al Republicii Moldova. Deschiderea lui 
este condiţionată de interesul sporit al partenerilor 
de peste hotare – numeroase organizaţii din sfera 
ştiinţei şi inovării – în a extinde colaborarea 
bilaterală cu AŞM.

Scopul Centrului este:
promovarea şi administrarea programelor  

bilaterale şi a proiectelor internaţionale în sfera 
ştiinţei şi inovării;

oferirea asistenţei manageriale, tehnice,   
fi nanciare şi juridice oamenilor de ştiinţă din 
Republica Moldova în formă de consultanţă, 
seminare, traininguri şi alte activităţi în cadrul 
proiectelor internaţionale şi bilaterale.

Centrul Proiecte Internaţionale, împreună 
cu Direcţia Integrare Europeană şi Cooperare 
Internaţională, sunt principalele structuri în 
promovarea relaţiilor de cooperare internaţională 
din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Începând cu anul 2005, în baza Acordurilor 
ştiinţifi ce bilaterale, semnate între AŞM şi 
instituţii similare de peste hotare, au fost iniţiate 
programe de granturi bilaterale cu următoarele 
instituţii:

Fondul Republican de Cercetări  
Fundamentale din Belarus (FRCFB).

În baza Acordului de cooperare dintre AŞM 
şi FRCFB sunt implementate 16 proiecte de 
cercetare pentru perioada 2008-2009. A fost 
lansat un nou concurs de proiecte cu FRCFB 
pentru anul 2010.

Ministerul Federal al Educaţiei şi  
Cercetării din Germania (BMBF).

În 2009, în baza Memorandumului de Intenţii 
privind cooperarea ştiinţifi că şi tehnologică 
semnat între AŞM şi BMBF în martie 2008, 
sunt în proces de implementare 10 proiecte 

de colaborare. A fost lansat un nou concurs de 
proiecte pentru anul 2010.

Autoritatea Naţională pentru Cercetare  
Ştiinţifi că din România (ANCS).

În octombrie 2008, între AŞM şi ANCS a 
fost semnat Programul de Colaborare Bilaterală 
în domeniul cercetării ştiinţifi ce, dezvoltării 
tehnologice şi inovării. Prin colaborarea comună 
se vor fi nanţa proiecte, desfăşurarea seminarelor 
ştiinţifi ce şi şcolilor de vară. Se preconizează 
anunţarea concursului în viitorul apropiat.

Fondul de Cercetări Fundamentale din  
Rusia (FCFR).

În baza Acordului bilateral de cooperare 
ştiinţifi că şi dezvoltare tehnologică dintre 
AŞM şi FCFR au fost fi nanţate 44 proiecte în 
perioada 2006-2007 şi  altele 45 de proiecte sunt 
implementate în 2008-2009.

Fondul Ştiinţifi c Umanitar din Federa- 
ţia Rusă (FŞUFR).

La 23 ianuarie 2009 a fost semnat un acord 
cu FŞUFR şi în luna martie 2009 a fost anunţat 
concursul de proiecte. Până la 30 aprilie 2009 
au fost recepţionate 24 de proiecte, care au 
fost înaintate spre expertiză. Rezultatele vor fi  
anunţate în luna iunie 2009.

Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din  
Ucraina (MEŞU).

La 2 decembrie 2008 AŞM a semnat Acordul 
de cooperare ştiinţifi că cu MEŞU, în baza 
căruia a fost anunţat în ianuarie 2009 concursul 
de granturi bilaterale. Au fost acceptate 72 de 
proiecte, iar rezultatele vor fi  anunţate în iunie 
2009.

Fundaţia SUA de Cercetare şi  
Dezvoltare Civilă (CRDF).

Un suport important pentru dezvoltarea 
ştiinţei în Moldova este oferit de către Fundaţia 
SUA de Cercetare şi Dezvoltare Civilă (CRDF) 
prin intermediul Asociaţiei de Cercetare şi 
Dezvoltare din Moldova (MRDA), care a fost 
creată în anul 2000 în cadrul Acordului de 
Cooperare între Guvernul Republicii Moldova 
şi CRDF.

De asemenea, Centrul Proiecte Internaţionale 
va fi  implicat în promovarea relaţiilor de 
cooperare cu fondurile din străinătate pentru a 
atrage mijloace fi nanciare în scopul oferirii unui 
suport sectorului ştiinţei şi inovării din Moldova, 
facilitând implementarea activităţilor acestora în 
Republica Moldova (programe, proiecte, diferite 
evenimente).
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