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Nr 
crt. 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Indicatori Termen 
limita 

Informații 

suplimentare 
1. Proiecte de 

infrastructuri de 
cercetare pentru 
instituţii publice de 
CD/ universităţi  

 
 
 
 
 
PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL  
COMPETITIVITATE 
, AP 1, OS 1.1,  
Acţiune 1.1.1)  

 

Creșterea capacității de 
cercetare prin sprijinirea 
participării la 
infrastructurile de 
cercetare de interes 
european din Roadmap-ul 
aprobat de European 
Strategy Forum on  
Research  
Infrastructures (ESFRI) și 
prin crearea sau 
modernizarea unor 
infrastructuri de interes 
național sau regional, 
astfel cum au fost selectate 
în lista/ Roadmap-ul 
infrastructurilor de 
cercetare ale României 
pentru perioada 2017-2025 

Institutele de cercetare 
de drept public   
Instituțiile de 
învăţământ superior 
de stat  
care fac parte din 
sistemul naţional de 
cercetaredezvoltare şi   
sunt conectate cu o 
structură economică 
de tip cluster (cluster, 
parc ştiinţific și 
tehnologic, pol de 
competitivitate sau 
asociații din domeniul 
infrastructurii de 
cercetare), existentă 
sau emergentă în 
vederea  
transferului și 
valorificării rezultatelor 
cercetării obținute cu 
aceste investiții, de 
către membrii structurii 
respective și  
 ale căror proiecte de 
infrastructură de 
cercetare sunt incluse 
în Roadmapul național 
al infrastructurilor de 
cercetare din România 
2017 – 2027 aprobat 
prin  
Ordinul ministrului 
cercetării și inovării nr.  
624/03.10.2017   

Se finanţează numai 
proiectele a căror arie de 
cercetare propusă prin 
proiect se concentrează 
pe următoarele domenii 
tematice prioritare:   
  

Domeniile de specializare 
inteligentă:   

• Bioeconomia   

• Tehnologia 
informaţiei şi a 
comunicaţiilor, spaţiu 
şi securitate   

• Energie, mediu şi 
schimbări climatice   

• Eco-nano-tehnologii 
şi materiale avansate   

  
Sănătate, domeniu 
prioritar de interes 
naţional.   

  
În cadrul prezentului apel 
de proiecte se va sprijini 
crearea și dotarea de noi 
laboratoare (fixe sau 
mobile), centre de 
cercetare noi sau 
modernizarea celor 
existente. 

Valoarea finanţării 
publice 
nerambursabil e 
pentru un proiect 
va fi cuprinsă între 
4.500.000 lei  
si 92.000.000  
lei    
  
Valoarea totală a 
proiectului nu 
poate depăşi  
230.000.000  
lei   

0% Indicatori 
prestabiliți de 
realizare la nivel 
de POC 
 
Este obligatorie 
alegerea a cel 
puțin unui 
indicator 
prestabilit de 
realizare din 
indicatorii de mai 
jos: 
 
CO24 - Număr de 
noi cercetători în 
entitatea care 
beneficiază de 
sprijin (locuri de 
muncă nou 
create) - 
(echivalent normă 
întreagă)*; 
CO25 – Număr de 
cercetători care 
lucrează în 
infrastructuri 
îmbunătățite de 
cercetare 
(echivalent normă 
întreagă)**; 
Indicatori 
prestabiliți de 
rezultat la nivel de 
POC 
 
Este obligatorie 
alegerea a cel 
puțin unui 
indicator 
prestabilit de 
rezultat din 
indicatorii de mai 
jos: 
 
3S1 - Co-publicații 
științifice public-
private la 1 milion 
de locuitori (număr 
articole/ 
mil.locuitori) 

19 
decembrie  
2018, ora  
09:00   

https://bit.ly/2 
CzScBI    
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Informații 
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3S2 - Contribuţie 
Orizont 2020 
atrasă de instituţii 
participante din 
România 
(mil.euro) 
 
Indicatori 
suplimentari de 
realizare  
 
Este obligatorie 
alegerea a 
minimum 2 
indicatori: 
 
 Locuri noi de 

muncă, altele 
decât CD, în 
entitatea 
sprijinită 

 Laboratoare 
CD 
modernizate 
ca urmare a 
proiectului 
(număr) 

 Laboratoare 
CD nou 
create prin 
proiect 
(număr) 

 Suprafața 
achiziționată 
(mp)  

 Suprafață 
modernizată 
(mp) 

 Active 
corporale 
achiziționate 
(număr) 

 Active 
necorporale 
achiziționate 
(număr). 

2. RO-CULTURA  

Susținerea 
expozițiilor 
inovative cu bunuri 

Reducerea  
disparităţilor economice şi 
sociale din Spaţiul  
Economic  

Instituție publică de 
cultură (muzeu, 
teatru, operă, 
operetă, filarmonică, 
bibliotecă, arhivă, 

• activități de 
restaurare și 
conservare a 
bunurilor culturale 
mobile;  

Minim 50.000  
Euro   

Maxim  
130.000 Euro 

0%  - Apel 
nelansat  

https://bit.ly/2 
CySnwZ   
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culturale mobile 
restaurate  

  

  

(MECANISMUL  
FINANCIAR AL  
SPAŢIULUI  
ECONOMIC  
EUROPEAN 
20142021)  

 

European;  

întărirea relațiilor bilaterale 
dintre  
statele donatoare și 
România  

consolidarea dezvoltării 
economice și sociale prin 
cooperare culturală, 
antreprenoriat  
cultural și  
managementul 
patrimoniului cultural 

centru cultural etc.) 
care deține calitatea 
de proprietar sau 
deține un alt drept 
real asupra bunurilor 
culturale mobile care 
urmează a fi 
restaurate, clasate și 
expuse în cadrul 
proiectului  

Parteneri de proiect 
din România:  
  
• organizație 

nonguvernament
ală;  

• societate 
comercială; 
societate 
cooperative; 

• instituție publică 
de cultură 
(muzeu, teatru, 
operă, operetă, 
filarmonică, 
bibliotecă, arhivă, 
centru cultural 
etc.);  

• instituție de 
cercetare;  

• instituție de 
învățământ.  

  
B. Parteneri de proiect 
din statele donatoare:  

orice entitate publică 
sau privată, 
comercială sau 
necomercială, inclusiv 
organizații 
nonguvernamentale 

• elaborarea și 
depunerea spre 
avizare a 
documentației de 
clasare a bunurilor 
culturale mobile 
restaurate;  

• activități de 
formare/dezvoltare 
profesională a 
membrilor echipei de 
proiect, prin activități 
de instruire formală și 
non-formală, 
observare directă la 
locul  

de muncă (job 
shadowing, 
mentorship   
etc.), vizite de 
studiu etc.;  

• amenajarea de 
expoziții inovative, de 
bază sau temporare, 
a bunurilor culturale 
mobile, inclusiv prin 
utilizarea noilor 
tehnologii;   

• organizarea de 
programe culturale în 
legătură cu bunurile 
culturale mobile 
restaurate;  

• activități de cercetare 
a bunurilor culturale 
mobile restaurate;   

• realizarea de 
prezentări specifice 
în cadrul unor 
evenimente științifice 
de specialitate 
(sesiuni de 
comunicări, colocvii 
etc.);  

• valorificarea științifică 
a bunurilor culturale 
mobile restaurate, de 
exemplu, prin 
publicarea de lucrări 



 

 

 

Nr 
crt. 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Indicatori Termen 
limita 

Informații 

suplimentare 
științifice (articole, 
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Alte activităţi decât cele de 
mai sus pot fi considerate 
eligibile dacă solicitantul 
justifică necesitatea 
derulării lor în scopul 
implementării proiectului 
în condiţii optime, 
respectând obiectivele și 
rezultatele Programului. 

3. Premierea  
participării la 
Orizont2020 

 

 

 

 

Guvernul României  

 

Creșterea vizibilității 
României la nivel 
internațional in domeniul 
cercetării si inovării;  

Consolidarea sistemului 
național de CDI prin 
intensificarea colaborării in 
cercetarea Europeană de 
excelenta;  

Creșterea calității 
proiectelor cu  
participanți romani la 
Orizont 2020, precum si a 
rolului jucat de către 
aceștia in viitoarele 
proiecte Orizont 2020;  

Creșterea  
sustenabilității participării  
instituțiilor romanești in 
proiecte cu finanțare 
internaționala;  

Creșterea ponderii 
finanțării externe in totalul 
cheltuielilor naționale de 
cercetaredezvoltare 

Organizații de 
cercetare de drept 
public sau privat din 
România care 
implementează 
proiectele câștigate la 
competițiile  
Orizont 2020 

Finanțarea naționala se 
aloca pentru activități 
suport in sprijinul 
activităților de cercetare 
(ex: costuri de personal, 
inclusiv burse de 
cercetare, cheltuieli cu 
logistica, participări la 
conferințe etc.). Aceasta 
finanțare va fi alocata  
departamentului din 
universitate sau 
institutului, care derulează 
proiectul finanțat de 
Comisia Europeană.  
  
Activitățile propuse trebuie 
sa conducă la 
consolidarea capacitații 
instituționale de a participa 
in mod susținut la noi 
competiții organizate in 
cadrul Programului Cadru 
Orizont 2020.  
   

Finanțarea 
naționala se aloca 
pentru activități 
suport in sprijinul 
activităților de 
cercetare (ex: 
costuri de 
personal, inclusiv 
burse de 
cercetare, 
cheltuieli cu 
logistica, 
participări la 
conferințe etc.). 
Aceasta finanțare 
va fi alocata  
departamentului 
din universitate 
sau institutului, 
care derulează 
proiectul finanțat 
de Comisia 
Europeană.  
  
Activitățile 
propuse trebuie sa 
conducă la 
consolidarea 
capacitații 
instituționale de a 
participa in mod 
susținut la noi 
competiții 
organizate in 
cadrul 

- - Depunere 
continuă  

http://uefiscdi. 
gov.ro/articole 
/4440/Premier 
ea-participariila- 
Orizont2020.h 
tml   
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2020.  

4. Schema de ajutor 
de stat „Finanțarea 
proiectelor CDI 
conform 
Programului  
 
Dezvoltarea 
sistemului național 
de cercetare 
dezvoltare 
 
Guvernul României 

Dezvoltarea resurselor 
umane, a infrastructurii si 
a  
instituțiilor de profil;  
  
creșterea eficientei 
utilizării resurselor in 
organizațiile publice, prin 
dezvoltarea mecanismelor 
de monitorizare si 
evaluare a calității si  
relevantei activităților CDI;  
  
creșterea  
atractivității  
sistemului si deschiderea 
organizațiilor de cercetare 
către comunitatea  
internaționala;  
  
modernizarea 
administrației publice din 
sectorul cercetării 

Unități de 
cercetaredezvoltare 
organizate ca  
întreprinderi  
  
Întreprinderi care 
realizează activități de  
cercetare-dezvoltare  
  
Instituții de învățământ 
superior private 
acreditate  
sau structuri ale 
acestora  
  
Organizații  
neguvernamentale 
care  
realizează activități de 
cercetare-dezvoltare  
  
Institute sau centre de 
cercetare-dezvoltare 
organizate in cadrul 
societăților naționale, 
companiilor naționale 
si regiilor autonome  
  
Centre internaționale 
de cercetare-
dezvoltare înființate in 
baza unor acorduri 
internaționale 

Partea din proiectul de 
cercetare, dezvoltare si 
inovare care beneficiază 
de ajutor trebuie sa se 
încadreze intr-una sau mai 
multe din categoriile 
următoare:  
  
-cercetare fundamentala;  
-cercetare industriala;  
-dezvoltare experimentala;  
-studii de fezabilitate;  
-activități de inovare.   
  
Tipurile de proiecte ce vor 
fi finanțate in cadrul 
schemei sunt:  
  
Proiecte de cercetare   

  
(Doctorat/ post-doctorat, 
stimulare constituire 
echipe independente, 
reintegrarea cercetătorilor 
din diaspora, burse pentru 
cercetători debutanți, 
mobilitatea cercetătorilor, 
premiere rezultate 
cercetare)  
  
Suport CDI   

  
(Dezvoltare instituționala, 
investiții, integrare si 
interconectare). 
 

Cercetare 
fundamentala – 
maxim 40 mil. 
euro;  

Cercetare 
industriala – 
maxim 20 mil. 
euro;  

Dezvoltare 
experimentala – 
maxim 15 mil. 
euro;  

Studii de 
fezabilitate – 
maxim 7,5 mil. 
euro;  

Activități de 
inovare – maxim 
7,5 mil. euro.  

 

0% pentru 
cercetare  
fundamentala;  
  
50% pentru 
cercetare 
industriala;  
  
75% pentru 
dezvoltare  
experimentala 
.  
  
Pentru 
cercetarea 
industriala si 
dezvoltarea 
experimentala 
se va acorda un 
bonus de 10% 
pentru  
întreprinderile 
mijlocii si de 
20% pentru  
întreprinderile 
mici, pana la o  
intensitate 
maxima a  
ajutorului de 
80%. 

 31 
decembrie  
2020  

http://www.res 
earch.ro/uploa 
ds/programenati
onale/pncdi-
iii/schemeajutor-
destat/schema1-
capacitatesiste
m.pdf  

5. ORIZONT 2020  
 
 

Dezvoltarea unei economii 
bazate pe cunoaștere si 
inovare in cadrul Uniunii 
Europene 

Întreprinzători privați  

Universități  

Centre de cercetare  

Structura Programului 
Cadru Orizont 2020:  
   
 Excelenta științifica  
Tehnologii viitoare si 
emergente  
Acțiunile Mărie Curie  
Infrastructuri de cercetare  
Consiliul European pentru 
Cercetare (ERC)  
   

Variabilă  Variabilă   Variabilă http://ec.europ 
a.eu/research/ 
participants/po 
rtal/desktop/e 
n/opportunitie 
s/h2020/mast 
er_calls.html  
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suplimentare 
Poziția de lider in sectorul 
industrial Tehnologiile 
informației si 
comunicațiilor (TIC)  
Nanotehnologii si 
materiale avansate  
Spațiu  
Accesul la finanțarea de 
risc  
Inovarea in IMM-uri  
Tehnologii generice 
esențiale (KET)  
   
Provocări societale  
Sănătate, schimbări 
demografice si bunăstare  
Surse de energie sigure, 
ecologice si eficiente 
Mijloace de transport 
inteligente, ecologice si 
integrate  
Combaterea schimbărilor 
climatice, utilizarea 
eficienta a resurselor si a 
materiilor prime Societăți 
favorabile incluziunii, 
inovatoare si reflexive  
Securitate alimentara, 
agricultura durabila, 
cercetare marina si 
maritima si bioeconomie  
Societăți sigure - 
protejarea libertății si 
securității  
Europei si cetățenilor săi  
   
Alte activități  
Răspândirea excelentei si 
lărgirea participării  
Știința cu si pentru 
societate 

6. PROGRAMUL  
ERASMUS+  
 

Îmbunătățirea șansele de 
angajare ale tinerilor prin 
dobândirea de competente 
suplimentare apreciate de 
angajatori, precum si 
îmbunătățirea 
competentelor lingvistice.   

Autorități publice  

  

Companii / 
întreprinderi  

  

Acțiuni gestionate de 
Agenția Naționala pentru 
Programe Comunitare in 
Domeniul Educației si 
Formarii Profesionale:  

• Proiecte de 
mobilitate   

Variabilă  Variabilă   Variabilă http://www.era 
smusplus.ro   

  

http://eacea.e 
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Instituții 
publice/private  

  

Instituții școlare  

  

Instituții universitare  

  

Organizații 
nonguvernamentale 

• Parteneriate 
strategice   

• Dialogul structurat - 
Întâlniri ale tinerilor 
cu responsabilii 
politicilor de tineret  

  
Acțiuni gestionate de 
Agenția Executiva pentru 
Educație, Audiovizual si 
Cultura de la Bruxelles:  

• ”Alianțele 
cunoașterii”   

• ”Alianțele 
competentelor 
sectoriale”  

•  Dezvoltarea 
capacitații 
instituționale in 
domeniul tineretului   

• Evenimente majore 
Serviciul European 
de  
Voluntariat   

• Jean Monet   
• Masterat in cotutela   
• Sprijin pentru politici 

   
Sport   

c.europa.eu/er 
asmusplus/fundi
ng_e n  

 

7. ORIZONT 2020  
 
ERC-2019-STG: 
ERC Starting Grant 

Granturile de inițiere ale 
ERC au rolul de a sprijini 
cercetătorii principali 
excelenți în etapa de 
carieră la care își încep 
propria echipă sau 
program independent de 
cercetare. Solicitantii 
principali Investigatorii 
trebuie să demonstreze 
caracterul, ambiția și 
fezabilitatea propunerii lor 
științifice. 

Instituții universitare 
 
Centre de cercetare 
Detalii: 
Investigator 
principal: cercetătorii 
principali pot fi de 
orice vârstă și 
naționalitate și pot 
locui în orice țară din 
lume în momentul 
depunerii cererii. Toți 
cercetătorii principali 
finanțați prin 
intermediul unei 
granturi ERC inițiale 
vor petrece cel puțin 
50% din timpul lor de 
lucru într-un stat 

Cercetătorul principal a 
obținut primul  doctorat cu 
cel puțin 2 ani și până la 7 
ani înainte de 1 ianuarie 
2019.  
Un Investigator Principal 
de Grant trebuie să fi 
demonstrat deja 
potențialul de 
independență a cercetării 
și dovezi de maturitate, de 
exemplu prin faptul că a 
produs cel puțin o 
publicație importantă ca 
autor principal sau fără 
participarea supervizorului 
de doctorat. Solicitanții 
cercetători principali ar 
trebui, de asemenea, să 

maximum 1 500 
000 EUR pentru o 
perioadă de 5 ani 

Variabilă - 17 
Octombrie 
2018 
17:00:00 
 

https://erc.europ
a.eu/funding/sta
rting-grants 

 

 



 

 

 

Nr 
crt. 

Program de 
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grantului 
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limita 

Informații 

suplimentare 
membru al UE sau 
într-o țară asociată și 
un minim de 50% din 
timpul lor de lucru pe 
proiectul CEC. 
 
Instituția gazdă: 
Instituția gazdă 
(entitatea juridică 
solicitantă) trebuie să 
angajeze și să 
găzduiască 
investigația 
(cercetătorii) principal 
(e) cel puțin pe durata 
proiectului, așa cum 
este definită în acordul 
de finanțare. El trebuie 
fie să fie stabilit într-un 
stat membru al UE sau 
într-o țară asociată ca 
entitate juridică creată 
în temeiul legislației 
naționale, fie poate fi o 
organizație 
internațională de 
interes european (cum 
ar fi CERN, EMBL 
etc.), Centrul Comun 
de Cercetare al 
Comisiei Europene 
(JRC ) sau orice altă 
entitate creată în 
temeiul legislației UE. 
Orice tip de persoană 
juridică, publică sau 
privată, inclusiv 
universități, organizații 
de cercetare și 
întreprinderi, poate 
găzdui cercetătorii 
principali și echipele 
acestora. 

poată demonstra o 
înregistrare promițătoare a 
realizărilor timpurii 
corespunzătoare 
domeniului lor de 
cercetare și etapei de 
carieră, inclusiv publicații 
importante (în calitate de 
autori principali) în marile 
reviste internaționale 
științifice multidisciplinare 
revizuite sau în topul 
internațional peer- reviste 
revizuite în domeniu. De 
asemenea, pot prezenta o 
prezentare a prezentărilor 
invitate în conferințe 
internaționale bine 
stabilite, brevete acordate, 
premii, premii etc. 
 
 
 
 

8.  
ORIZONT 2020  
 
Integrarea 
activităților pentru 
comunitățile 
avansate 

Comunitățile avansate 
sunt comunități științifice 
ale căror infrastructuri de 
cercetare prezintă un grad 
avansat de coordonare și 
rețele create pana  în 
prezent, obținute în 
special prin intermediul 

Cel puțin 3 entitati 
juridice diferite din 
statele membre UE si 
statele asociate. 

Activitatea de integrare 
combină, într-o manieră 
strâns coordonată: 
 
(i) activități de networking, 
pentru a încuraja o cultură 
a cooperării între 
infrastructurile de 

Domeniile sprijinite 
prin aceasta 
initiativa sunt: 
 
Științe sociale și 
umaniste 
Științe fizice 

15,000,000.00 
EURO pentru 
2019 

Variabilă 20 Martie  
2019 
17:00:00 

http://ec.europa.
eu/research/parti
cipants/portal/de
sktop/en/opportu
nities/h2020/topi
cs/infraia-01-
2018-2019.html 
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INFRAIA-01-2018-
2019 

activităților de integrare 
acordate în cadrul celui 
de-al șaptelea program-
cadru sau al apelurilor 
Orizont 2020 anterioare. 
 
 
O activitate de integrare 
va mobiliza un consorțiu 
cuprinzător de mai multe 
infrastructuri cheie de 
cercetare într-un anumit 
domeniu, precum și alte 
părți interesate (de 
exemplu, autoritățile 
publice, parteneri 
tehnologici, instituții de 
cercetare) din diferite 
state membre 

cercetare, comunitățile 
științifice, industriile și alte 
părți interesate, după caz, 
și pentru a contribui la 
dezvoltarea unui spațiu 
european de cercetare 
mai eficient și atractiv; 
 
(ii) activități de acces 
transnațional sau de acces 
virtual, pentru a sprijini 
comunitățile științifice în 
ceea ce privește accesul 
acestora la infrastructurile 
cheie de cercetare 
identificate; 
 
(iii) activități comune de 
cercetare, de 
îmbunătățire, în calitate și 
/ sau cantitate, a serviciilor 
integrate furnizate la nivel 
european de infrastructuri. 
 
Toate cele trei categorii 
de activități sunt 
obligatorii deoarece se 
așteaptă efecte sinergice 
din partea acestor 
componente diferite. 
 
Accesul ar trebui furnizat 
numai infrastructurilor 
cheie de cercetare de 
interes european, și 
anume acele infrastructuri 
capabile să atragă un 
număr semnificativ de 
utilizatori din alte țări decât 
țara în care se află. Alte 
infrastructuri naționale și 
regionale din Europa pot fi 
implicate, în special în 
activitățile de rețele, 
pentru schimbul de bune 
practici, fără a fi neapărat 
beneficiari în propunere. 

Științe materiale și 
facilități analitice 
Matematică și TIC 
Științele mediului 
și ale pământului 
Energie 
Științe Biologice și 
Medicale 

9. Cofinanțarea 
programelor 
regionale, naționale 
și internaționale 

Programul COFUND își 
propune să stimuleze 
programele regionale, 
naționale sau 

Fiecare propunere 
finanțată în cadrul 
sistemului COFUND 
trebuie să aibă un 

a) Programe de doctorat 
 
Programele doctorale 
abordează dezvoltarea și 

Variabilă Variabilă - 26 
Septembrie 
2019 
17:00:00 

http://ec.europa.
eu/research/parti
cipants/portal/de
sktop/en/opportu
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MSCA-COFUND-
2019 
 
Programul -Marie 
Skłodowska-Curie 

internaționale pentru a 
promova excelența în 
formarea, mobilitatea și 
dezvoltarea carierelor 
cercetătorilor, răspândind 
cele mai bune practici ale 
acțiunilor Marie 
Skłodowska-Curie. 
 
Acest lucru se va realiza 
prin cofinanțarea 
programelor regionale, 
naționale și internaționale 
noi sau existente pentru 
deschiderea și asigurarea 
formării internaționale, 
intersectoriale și 
interdisciplinare în 
domeniul cercetării, 
precum și a mobilității 
transnaționale și 
transsectoriale a 
cercetătorilor în toate 
etapele cariera lor. 

beneficiar unic care va 
fi responsabil pentru 
disponibilitatea 
fondurilor suplimentare 
necesare pentru 
executarea propunerii. 
 
Solicitanții prezintă 
propuneri multianuale 
pentru programe de 
doctorat noi sau 
existente sau 
programe de burse 
care se preconizează 
că vor avea un impact 
asupra creșterii 
resurselor umane 
legate de cercetare și 
inovare la nivel 
regional, național sau 
internațional. 

extinderea competențelor 
de cercetare ale 
cercetătorilor din stadiu 
incipient. Instruirea 
urmează principiile UE 
privind formarea doctorală 
inovatoare. Vor fi susținute 
module de pregătire 
substanțială, inclusiv cele 
digitale, care vizează 
abilitățile transferabile 
cheie comune tuturor 
domeniilor și care 
promovează cultura Open 
Science, inovarea și spiritul 
antreprenorial. Se va lua în 
considerare în mod pozitiv 
colaborarea cu un set mai 
larg de organizații 
partenere, inclusiv din 
sectorul non-academic, 
care ar putea oferi 
oportunități de găzduire 
sau de detașare sau 
formare în domeniul 
cercetării sau al 
competențelor 
transferabile, precum și 
elemente inovatoare și 
interdisciplinare ale 
programului propus în 
timpul evaluării. 
 
Fiecare cercetător trebuie 
să fie înscris într-un 
program de doctorat. Se 
acordă atenție calității 
măsurilor de supraveghere 
și mentorat, precum și 
orientării în carieră. 
Procedura de selecție 
pentru candidații la 
doctorat trebuie să fie 
deschisă, transparentă și 
bazată pe merit. Anunțul 
de post vacant trebuie să 
includă salariul minim brut 
oferit cercetătorului, astfel 
cum este prevăzut în 
propunere. 
 

nities/h2020/topi
cs/msca-cofund-
2019.html 
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B) Programe de bursă 
 
Programele de burse 
finanțează burse de 
cercetare individuale și 
burse de carieră pentru 
cercetători experimentați. 
Programele susținute ar 
trebui să aibă runde de 
selecție regulate în funcție 
de termene fixe sau date 
limită regulate, permițând o 
concurență loială între 
cercetătorii care aplică. 
Selecțiile ar trebui să se 
bazeze pe o competiție 
deschisă, publicată pe 
scară largă (anunțul privind 
postul vacant trebuie să 
includă salariul minim brut 
oferit cercetătorului, astfel 
cum este prevăzut în 
propunere), cu o evaluare 
transparentă la nivel 
internațional și selecția 
candidaților pe merit. 
Tipurile de mobilitate 
susținute de programele de 
părtășie pot fi similare celor 
susținute de bursele 
individuale Marie 
Skłodowska-Curie. Pe 
lângă mobilitatea 
transnațională, solicitanții 
sunt încurajați să includă în 
programele lor elemente 
ale mobilității 
transsectoriale și 
interdisciplinarității. 
Programele de burse ar 
trebui să se bazeze pe 
mobilitatea bazată pe 
individ, adică cercetătorii ar 
trebui să poată alege în 
mod liber un subiect de 
cercetare și organizația 
potrivită pentru a le găzdui, 
adaptându-și nevoile 
individuale. 
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10. Bursa de personal 

pentru cercetare și 
inovare 
MSCA-RISE-2019 
Programul -Marie 
Skłodowska-Curie 
 

Sistemul RISE 
promovează colaborarea 
internațională și 
transsectorială prin 
schimbul de personal de 
cercetare și inovare și prin 
schimbul de cunoștințe și 
idei de la cercetare la piață  
 
Schema promovează o 
cultură comună a cercetării 
și inovării care 
recompensează 
creativitatea și spiritul 
antreprenorial și ajută la 
transformarea ideilor 
creative în produse, servicii 
sau procese inovatoare. 

RISE implică 
organizații din 
sectoarele academice 
și non-academice (în 
special IMM-uri), cu 
sediul în Europa 
(statele membre ale 
UE și țările asociate 
Orizont 2020) și în 
afara Europei (țări 
terțe). 
 
Se oferă sprijin pentru 
dezvoltarea 
parteneriatelor sub 
forma unui proiect 
comun de cercetare și 
inovare. Aceasta 
vizează schimbul de 
cunoștințe prin 
intermediul mobilității 
internaționale și 
intersectoriale, pe 
baza detașării 
personalului de 
cercetare și inovare 
(schimburi) cu un 
mecanism de returnare 
încorporat. 
 
Organizațiile care 
constituie parteneriatul 
contribuie direct la 
punerea în aplicare a 
unui proiect comun de 
cercetare și inovare 
prin detașarea și / sau 
găzduirea membrilor 
personalului eligibil. 
Detașările se 
efectuează 
întotdeauna între 
entități juridice 
independente unul față 
de celălalt  

Prin activitatile propuse se 
urmareste: 
 
La nivelul membrilor 
personalului: 
 
Un set sporit de 
competențe, atât legate de 
cercetare, cât și 
transferabile, care conduc 
la îmbunătățirea capacității 
de angajare și a 
perspectivelor de carieră 
atât în mediul academic, 
cât și în afara acestuia 
Creșterea producției de 
impact R & I cu impact mai 
mare, mai multe 
cunoștințe și idei 
transformate în produse și 
servicii 
O contribuție mai mare la 
economia bazată pe 
cunoaștere și la societate 
La nivelul organizației: 
 
Îmbunătățirea cooperării și 
transferul de cunoștințe 
între sectoare și discipline 
Consolidarea rețelelor 
colaborative internaționale 
și intersectoriale 
Stimularea capacității de 
cercetare și inovare între 
organizațiile participante 
La nivel de sistem: 
 
Creșterea mobilității 
internaționale, 
interdisciplinare și 
intersectoriale a 
cercetătorilor din Europa 
Consolidarea bazei de 
capital uman în Europa în 
cercetare și dezvoltare 
Creșterea atractivității 
Europei ca destinație 
principală pentru cercetare 
și dezvoltare 
O mai bună calitate a 
activităților de cercetare și 

Variabilă Variabilă - 02 Aprilie 
2019 
17:00:00 

http://ec.europa
.eu/research/pa
rticipants/porta
l/desktop/en/op
portunities/h20
20/topics/msca-
rise-2019.html 
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dezvoltare contribuind la 
competitivitatea și 
creșterea economică a 
Europei 

11.  
Cercetătorii în 
situații de risc 
H2020-MSCA-RR-
2018 
Programul -Marie 
Skłodowska-Curie 
 

Facilitarea cooperării 
transnaționale între 
inițiative și programe 
europene și naționale în 
sprijinul cercetătorilor aflați 
în situații de risc, în 
vederea identificării și 
schimbului de bune 
practici și a creșterii 
standardului general de 
susținere a solicitanților, 
ținând seama de 
diversitatea actorilor. 

Finanțarea va fi 
acordată unui 
consorțiu de organizații 
cu  experiență în 
sprijinirea 
cercetătorilor aflați în 
situații de risc și  
cunoașterea 
programelor de 
finanțare în domeniul 
cercetării și dezvoltării 
la nivel european și 
național. "Cercetătorii 
aflați în situații de risc" 
se referă la cercetători 
care fie sunt expuși 
riscului în țările lor de 
origine (din cauza 
discriminării, 
persecuției, suferinței 
și / sau violenței), fie 
caută să se refugieze 
din aceste motive sau 
că au găsit recent 
refugiu în Europa. 
 
O atenție deosebită 
va fi acordată evaluării 
eficacității măsurilor 
existente în cadrul 
programelor europene 
și naționale de 
cercetare și dezvoltare 
și elaborarea de 
recomandări pentru 
factorii de decizie 
politică pentru 
programe eficiente 
care să vizeze 
sprijinirea 
cercetătorilor expuși 
riscului de a-și 
continua cariera 
științifică în Europa, 
expertiza și sprijinirea 
integrării lor în 
societate în Europa 

Consorțiul ar trebui, de 
asemenea, să consolideze 
cooperarea cu alte rețele 
conexe. De asemenea, ar 
trebui să crească 
vizibilitatea acestor 
programe de cercetare și 
dezvoltare potențialilor 
beneficiari, în special în 
sectorul non-academic. 
Prin urmare, ar trebui să 
se acorde o atenție 
deosebită și sistemelor de 
formare pentru cercetătorii 
aflați în situații de risc, în 
conformitate cu 
recomandarea prezentată 
în Raportul grupului 
independent la nivel înalt 
privind maximizarea 
impactului programelor UE 
de cercetare și inovare. 
 
 
Următoarele activități ar 
trebui, printre altele, să fie 
avute în vedere pentru a 
răspunde acestor 
obiective: 
 
Explorarea programelor 
naționale și europene de 
cercetare și dezvoltare 
disponibile pentru 
cercetătorii aflați în situații 
de risc și furnizațrea de 
materiale de orientare  
Instruirea și îndrumarea 
pentru procesul de 
solicitare a MSCA și a 
altor programe de sprijin 
relevante, 
Sprijin pentru dezvoltarea 
carierei pentru cercetătorii 
aflați în situații de risc, în 
sectorul academic și non-
academic, 

Variabilă Variabilă = 04 
Decembrie 
2018 
17:00:00 

http://ec.europa
.eu/research/pa
rticipants/porta
l/desktop/en/op
portunities/h20
20/topics/h2020
-msca-rr-
2018.html 
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Creșterea gradului de 
conștientizare privind 
finanțarea și oportunitățile 
de sprijin în rândul părților 
interesate din Europa prin 
ateliere și seminarii de 
formare, 
 

12. Rețele de instruire 
inovatoare 
MSCA-ITN-2019 
Programul -Marie 
Skłodowska-Curie 
 

Rețelele de formare 
inovatoare (ITN) urmăresc 
formarea unei noi generații 
de cercetători creativi, 
antreprenori și inovați în 
stadiu incipient, capabili să 
facă față provocărilor 
actuale și viitoare și să 
transforme cunoștințele și 
ideile în produse și servicii 
pentru beneficii economice 
și sociale. 
 
ITN va spori excelența și 
structura cercetării și 
pregătirii doctorale în 
Europa, extinderea 
setărilor tradiționale de 
formare în domeniul 
cercetării academice, 
încorporarea elementelor 
Open Science și 
echiparea cercetătorilor cu 
combinația corectă a 
competențelor legate de 
cercetare și transferabile. 
Acesta va oferi 
perspective de carieră 
îmbunătățite atât în 
sectoarele academice, cât 
și cele neacademice, prin 
mobilitatea internațională, 
interdisciplinară și 
intersectorială, orientat 
spre inovare 

ITN sprijină formarea 
comună de cercetare 
și / sau programe 
doctorale selectate în 
mod competitiv, 
implementate prin 
parteneriate între 
universități, institute 
de cercetare, 
infrastructuri de 
cercetare, 
întreprinderi, IMM-uri și 
alți actori socio-
economici din diferite 
țări din Europa și din 
afara ei 
 
Parteneriatele au 
forma unor rețele 
europene de formare 
în colaborare (ETN), a 
unor doctorate 
industriale europene 
(EID) sau a unor 
doctorate comune 
europene (EJD). 
 

Fiecare program ar trebui 
să aibă un consiliu de 
supraveghere clar 
identificat, care să 
coordoneze formarea la 
nivel de rețea și să 
stabilească o comunicare 
activă și continuă și 
schimbul de bune practici 
între organizațiile 
participante pentru a 
maximiza beneficiile 
parteneriatului. 
 
Programul ar trebui să 
exploateze competențele 
complementare ale 
organizațiilor participante 
și să permită schimbul de 
cunoștințe, activitățile de 
networking, organizarea de 
ateliere și conferințe. 
 
Vor fi susținute module de 
pregătire substanțială, 
inclusiv cele digitale, care 
vizează abilitățile 
transferabile cheie comune 
tuturor domeniilor și care 
promovează cultura Open 
Science, inovarea și spiritul 
antreprenorial. 
 
Pentru a reflecta noul 
modus operandi al 
cercetării care sprijină 
dezvoltarea științei 
deschise, formarea ar 
trebui să pregătească 
cercetători în stadiu 
incipient pentru colaborări 
sporite în domeniul 
cercetării și pentru 

Variabilă Variabilă - 15 Ianuarie 
2019 
17:00:00 

http://ec.europa
.eu/research/pa
rticipants/porta
l/desktop/en/op
portunities/h20
20/topics/msca-
itn-2019.html 
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schimbul de informații 
posibil prin noile tehnologii 
(digitale) (de exemplu, 
instrumente de colaborare, 
deschiderea accesului la 
publicații și la datele de 
cercetare, administrarea 
datelor FAIR [1], implicarea 
publicului și știința 
cetățenilor etc.). 
Un plan de dezvoltare a 
carierei ar trebui stabilit în 
comun de către 
supraveghetor (i) și fiecare 
cercetător în stadiu 
incipient recrutat de 
rețeaua selectată. Pe 
lângă obiectivele de 
cercetare, acest plan 
cuprinde nevoile de 
formare și de carieră ale 
cercetătorului, inclusiv 
formarea în materie de 
competențe transferabile, 
predare, planificare pentru 
publicații și participare la 
conferințe. 
 
Se acordă atenție calității 
măsurilor de supraveghere 
și mentorat, precum și 
orientării în carieră. 
Supravegherea în comun a 
cercetătorilor este 
obligatorie pentru EJD și 
EID și este încurajată în 
cadrul ETN. În EID, 
supravegherea comună a 
cercetătorului trebuie să fie 
asigurată de cel puțin un 
supraveghetor din sectorul 
academic și un 
supraveghetor din sectorul 
non-academic. Aceste 
aranjamente vor fi luate în 
considerare în cursul 
evaluării propunerii 

 

 


