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AGENDA WORKSHOP

Prezentarea variantelor de finanțare în cadrul Programului Orizont 2020
Excelenta, Impactul si Implementarea unui proiect Marie Sklodowska Curie-
Serban Stamatin- (Facultatea de Fizica-UB)
Prezentarea Programului Europa pentru cetateni, Programului Starting Grand
Concluzii şi discuţii



Programul ORIZONT 2020

Cadru general



Programul Orizont 2020

Cadru general

Perioda de desfasurare: 1 Ian, 2014 – 31 Dec, 2020

Buget: peste 71 mld Euro

Prioritati: 

Excellent Science - 32% (24.441 mld Euro)

Industrial Leadership – 22% (17.015 mld Euro)

Societal Challenges - 38% (29.679 mld Euro)

Altele – 8% 

Spreading Excellence and Widening Participation

Science with and for Society

Joint Research Center

Programe de lucru (Work Programms ) (WP) 

(WP curent 2018 – 2019)

Site-ul participantului

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


TIPURI DE ACTIUNI

1. Research and Innovation Actions

2. Innovation Actions

3. Coordination And Support Actions

4. SME Instrument

5. ERA-NET Cofund

6. Pre-Commercial Procurement (PCP) Cofund

7. Public Procurement of Innovative Solutions (PPI) Cofund



Research and Innovation actions

Obiective:

 Stabilirea de noi cunoștințe și / sau 

 Explorarea fezabilitatii unei tehnologii noi 

 Imbunătățire produs, proces, serviciu sau soluție

Cum:

 Cercetare fundamentală și aplicată,

 Dezvoltare tehnologica și de integrare,

 Testarea și validarea pe un prototip la scară mică într-un laborator sau mediu simulat



Innovation actions

Obiective:

 Activități care vizează în mod direct producerea de planuri și aranjamente sau proiecte 
pentru:

 Produse,
 Procese sau
 Servicii noi, modificate sau îmbunătățite

Cum?
 Prototipizare, 
 Testare
 Demonstratii pilot 
 Validare produs (scară largă)
 Replicare pe piață
 Proiectele pot include limitat, activitati de cercetare si dezvoltare



Coordination And Support Actions

Obiective: 

Actiuni si Activitati constand in principal din masuri pentru:

• Standardizare, 

• Diseminare, 

• Sensibilizare si comunicare (awareness-raising and communication), 

• Crearea de retele de relationare (networking), 

• Servicii de coordonare sau de asistență (coordination or support services), 

• Studii de proiectare pentru infrastructuri noi

• Activitati complementare de relationare si coordonare intre programe din diferite tari



Future and Emerging Technologies (FET)

• FET Open

 Toate tehnologiile, fara domenii impuse

 Schema de depunere simpla si rapia (un singur pas)

 Approx. 15 pagini, evaluare intr-o singura etapa

• FET Proactive - maturizarea noilor domenii si teme de cercetare, nepregatite inca sa fie incluse in circuitul
industrial

 Global Systems Science (GSS)

 Îmbunătățirea modul în care cunoștințele științifice pot stimula, ghida și  ajuta la evaluarea 
politicilor și răspunsurilor societatii la provocările globale

 Knowing, being, doing: cunoasterea dincolo de rezolvarea problemelor

 Spre Calcul de Inalta Performanta (Towards high performance computing)

• FET Flagships

 Dezvoltare proiecte EU majore

 Graphene

 Human Brain

WP 2018-2020



Excellent Science
Infrastructures

eInfrastructures

 Resurse și servicii pentru infrastructura de cercetare în domeniul ITC

Furnizarea de servicii de bază prin eInfrastructuri

Retele de Cercetare si Educationale – GEANT

eInfrastructuri pentru medii de cercetare virtuale

 Acces la si managementul datelor stiintifice

Management, conservare si calcul cu date masive (big data) de cercetare, 
Research Data Alliance

 Calcul de Inalta Performanta (High Performance Computing HPC)

 Infrastructuri pan-Europene pentru HPC si Servicii

Centre de excelenta pentru aplicatii de calcul

WP 2018-2020.



Excellent Science
Indicatori de Performanţă

 FET

Publicații în reviste peer-review de mare impact 

Cererile de brevet și brevetele acordate în domeniul tehnologiilor viitoare
și emergente

 Marie Skłodowska-Curie

Circulatia cercetatorilor intre tari si intre domenii de cercetare (incluzind
candidati PhD)

 Research infrastructures (incluzind eInfrastructures)

Numărul de cercetători care au acces la infrastructurile de cercetare



PRIORITATEA
Societal Challenges 

Obiective:

Răspunde direct politicilor de priorități și provocărilor societale care sunt 
identificate în Strategia Europa 2020

Vizează stimularea unei mase critice a eforturilor de cercetare și inovare 
necesare pentru atingerea obiectivelor politice ale Uniunii



PRIORITATEA
Societal Challenges 

Accentele principale:

• Activitățile vor avea o abordare bazată pe provocări, care pot include cercetarea de bază, cercetarea

aplicată, transferul de cunoștințe sau inovație, concentrându-se pe politicile de prioritati fără stabilirea, în

prealabil, a tehnologiilor sau soluțiilor care ar trebui dezvoltate

• Soluții bazate pe tehnologii pentru inovare in sisteme non-tehnologice, organizaționale precum și în

sectorul public

• Reunirea unei mase critice de resurse și cunoștințe în diferite domenii, tehnologii și discipline științifice și

infrastructuri de cercetare, pentru a face față provocărilor

• Activități care acoperă întregul ciclul de la cercetarea de baza la piață, cu o nouă perspectivă asupra

activităților legate de inovare, cum ar fi activitati pilot, activități demonstrative, bancuri de testare, sprijin

pentru achizițiile publice, conceperea, inovarea axată pe utilizatorul final, inovarea socială, transferul de

cunoștințe și preluarea pe piață a inovațiilor și standardizarilor



PRIORITATEA
Societal Challenges 

Specific Funding Objectives:

Health, demographic change and well-being; 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and 

inland water research, and the bio-economy; 

Secure, clean and efficient energy; 

Smart, green and integrated transport; 

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials; 

Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies; 

Secure societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens

WP 2018-2020:



PRIORITATEA
Societal Challenges 

Indicatori de Performanţă:

Publicații în reviste peer-review de mare impact in domeniile respective

Cererile de brevet și brevetele acordate în domeniile respective

Numarul prototipurilor

Numarul de publicatii public-privat comune



Programul ORIZONT 2020

Participare, Evaluare, Finanţare



Participare si Evaluare

A. Participare
◦ Minimum 3 entitati legale, fiecare dintr-o tara diferita (stat membru sau

asociat MS/AC)

B. Evaluare
◦ Experti Independenti
◦ Proces de evaluare intr-o etapa sau in doua etape (specific apelului)

C. Criterii de atribuire (fiecare criteriu 5 puncte, prag 3, finantare posibila
pentru total > 10 puncte)

◦ Excelenta
◦ Impact
◦ Calitatea si Eficienta implementarii proiectului

D. Rezultate
◦ Dupa cinci luni
◦ Trei luni pentru semnarea Grant Agreement



Modelul de Finanţare

Rata unică de rambursare dupa tipul actiunii (action type)

◦ Research and Innovation Actions: 100%

◦ Innovation Actions:

◦ Entitati non-profit: 100%

◦ Entitati orientate profit: 70%

Costuri Indirecte

◦ Flat rate: 25% din costurile directe totale



Instrumente de identificare parteneri internaționali

Comisia Europeană:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/partn
er_search.html

Puncte Naţionale de Contact:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_co
ntact_points.html

Helpdesk CE:

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/partner_search.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries


CEZARA ZBANCĂ

Thank you!


