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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) 

17 Ianuarie 
2019 
00:00:00 

https://bit.ly/2 
CzScBI    
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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 
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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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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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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. 
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programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Indicatori Termen 
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 
INFRAIA-01-2018-
2019 

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 
 



 

 

 

Nr 
crt. 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Indicatori Termen 
limita 

Informații 

suplimentare 
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, 

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



 

 

 

Nr 
crt. 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Indicatori Termen 
limita 

Informații 

suplimentare 
naționale și 
internaționale 
 
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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crt. 

Program de 
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Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 
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beneficiarului 
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limita 

Informații 

suplimentare 
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. 



 

 

 

Nr 
crt. 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Indicatori Termen 
limita 

Informații 

suplimentare 
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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suplimentare 
dezvoltare contribuind la 
competitivitatea și 
creșterea economică a 
Europei 

11. ORIZONT 2020 
 
DT-
TRANSFORMATIO
NS-02-2018-2019 

Scopul cererii este de a 
aborda provocarile legate 
de originea si efectele 
socio-economice si 
culturale complexe din 
Europa ale celei de-a 
patra revolutii industriale, 
in contextul globalizarii si 
al digitalizarii, si de a oferi 
optiuni politice alternative. 
Activitatile de cercetare si 
inovare vor oferi noi 
dovezi si optiuni de politica 
pentru a atenua sau 
sprijini aceste transformari 
in vederea cresterii 
diversitatii culturilor si a 
legaturilor sociale, a 
potentialelor sociale si 
culturale ale Europei 
existente sau emergente, 
precum si consolidarea 
caracterului social, cultural 
si economic al celei de-a 
patra revolutii industriale, 
daca este caz 

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

Utilizarea tehnologiilor 
revolutionare (cum ar fi 
tehnologia block-chain, 
analize ale bazelor mari 
de date, Internetul 
obiectelor, realitatea 
virtuala, realitatea 
augmentata, inteligenta 
artificiala, tehnici 
algoritmice, simulari si 
jocutiuni) in administratii 
publice, bunuri publice, 
guvernare publica, 
angajamentul public, 
parteneriatele public-
privat, parteneriatele 
sectorului public cu cel 
tertiar si evaluarea 
impactului politicilor care 
se dezvolta pot fi foarte 
benefice. Cu toate 
acestea, impactul real al 
acestor tehnologii si 
modurile in care acestea 
pot perturba/revolutiona 
peisajul existent al 
serviciilor publice, 
respectiv procedurile 
legale, si pot inlocui 
solutiile si procesele 
actuale sunt in mare 
masura necunoscute. 
Propunerile ar trebui sa 
puna in aplicare (intr-o 
varianta pilot) tehnologia 
respectiva si ar trebui sa 
angajeze parteneri 
multidisciplinari, parti 
interesate si utilizatori sa 
examineze modul in care 
tehnologiile emergente pot 
avea impact asupra 
sectorului public (inclusiv 
impactul asupra 
functionarilor publici si 
relatia dintre serviciile 
publice si cetateni) si sa 

Variabilă Variabilă - 14 martie 
2019 

http://ec.europa
.eu/research/pa
rticipants/porta
l/desktop/en/op
portunities/h20
20/topics/dt-
transformation
s-02-2018-2019-
2020.html 
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suplimentare 
exploreze intr-o maniera 
aprofundata utilizarea 
acestor tehnologii in 
sectorul public. 

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 
schimbul de informații 
posibil prin noile tehnologii 
(digitale) (de exemplu, 
instrumente de colaborare, 

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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suplimentare 
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 

14 ORIZONT 2020  
 
SwafS-09-2018-
2019 

Sprijinirea organizațiilor de 
cercetare să pună în 
aplicare planuri privind 
egalitatea de gen 

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

Acțiunea ar trebui să se 
concentreze asupra 
implementării planurilor de 
egalitate de gen (GEP) în 
organizațiile de cercetare 
și universități, ca "factori 
determinanțiai schimbărilor 
instituționale sistemice". 

Variabilă Variabilă -  
02 Aprile 
2019 
 

http://ec.europa.
eu/research/parti
cipants/portal/de
sktop/en/opportu
nities/h2020/topi
cs/swafs-09-
2018-2019.html 
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suplimentare 
GEP-urile ar trebui 
dezvoltate folosind o 
abordare coerentă, 
referindu-se la ghidul pas 
cu pas al instrumentului 
GEAR.Structura propusă 
va include cel puțin 
următoarele: 
 
• Efectuarea evaluării / 
auditului procedurilor și 
practicilor cu datele 
relevante pentru a 
identifica părtinirea de gen 
la nivel de organizație; 
 
• Implementarea unor 
acțiuni eficiente care să fie 
dezvoltate în timp, în 
conformitate cu părtinirea 
identificată; 
 
• Stabilirea obiective și 
monitorizarea progresele 
prinintermediul indicatorilor 
la nivel de organizație 

15. ORIZONT 2020  
 
SwafS-14-2018-
2019 

Sprijinirea dezvoltării 
cercetării și inovării 
teritoriale responsabile 

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

Consorțiile vor: 
 
-elabora propriul ecosistem 
teritorial de cercetare și 
inovare, ținând seama și 
completând exercițiile de 
cartografiereexistente, 
cum ar fi Platforma 
inteligentă de specializare 
[2], Observatorul european 
al clusterelor [3] și Tabloul 
de bord al inovării 
regionale [4]; 
 
-sa ia in considerare locul 
acestora într-un cadru 
societal, geografic, 
economic și de mediu mai 
amplu. 
 
- În consecință, propunerile 
ar trebui să dezvolte acțiuni 
concrete în cadrul 
organizațiilor individuale 
ale beneficiarilor (de 

Variabilă Variabilă - 02 Aprilie 
2019 

http://ec.europa
.eu/research/pa
rticipants/porta
l/desktop/en/op
portunities/h20
20/topics/swafs
-14-2018-
2019.html 
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suplimentare 
exemplu, stabilirea 
agendei și schimbări 
instituționale în domeniul 
egalității de șanse, etică, 
implicare publică, educație 
științifică și acces liber) și 
în contextul teritorial (de 
exemplu relațiile de 
guvernare locală și 
regională și procese 
decizionale). 
 

17. ORIZONT 2020  
 
SwafS-16-2019 

Etica inovării: provocarea 
noilor moduri de 
interacțiune 

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

Pentru a maximiza 
beneficiile sociale generate 
de inovare, acțiunea va 
evalua problemele etice, 
de reglementare și de 
guvernanță care pot 
apărea în acest context. 
Acțiunea ar trebui să 
identifice care ar fi 
elementele distinctive ale 
eticii inovatoare în acest 
context dinamic. 
 
Trebuie analizat rolul 
participării cetățenilor la 
inovare (inclusiv inovarea 
socială ) pentru a maximiza 
eficiența acestei participări 
pentru toți actorii, ținând 
seama de posibilele 
diferențe de gen. Trebuie 
identificate cele mai bune 
practici pentru o implicare 
activă a cetățenilor și a 
părților interesate 
relevante în procesele de 
inovare. Proiectarea și 
utilizarea instrumentelor IT 
ar trebui, de asemenea, 
luate în considerare pentru 
a optimiza participarea 
părților interesate. 
 
În plus, mediul juridic 
existentaplicabil participării 
cetățenilor la cercetare și 
inovare ar trebui identificat, 
cartografiat și analizat. Ar 
trebui descrise deficiențe 

Variabilă Variabilă - 02 Aprilie 
2019 

http://ec.europa
.eu/research/pa
rticipants/porta
l/desktop/en/op
portunities/h20
20/topics/swafs
-16-2019.html 
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suplimentare 
de reglementare și de 
reglementare legale 
(referitoare, de exemplu, la 
drepturile de proprietate 
intelectuală și dreptul de 
proprietate asupra datelor) 
și ar trebui prezentate 
propuneri concrete pentru 
a aborda lacunele 
evidențiate. 
Lucrările analitice nu ar 
trebui să se limiteze la 
aspectele juridice, ci și la 
practicile actuale (în UE și 
în afara ei) în vederea 
discutării dimensiunilor lor 
de etică și valori și luând în 
considerare lecțiile 
învățate astfel încât să fie 
capabile să identifice cele 
mai bune practici . În acest 
sens, ar trebui luate în 
considerare și practici de 
etică în afaceri. 

18. ORIZONT 2020  
 
SwafS-08-2019 

Cercetarea necesităților în 
materie de inovare și 
formarea competențelor în 
programele de doctorat 

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

Este necesar să se 
dezvolte un pachet larg de 
formare, integrare și 
inteligență în materie de 
competențe pentru 
cercetători și oameni de 
știință în toate etapele 
carierei. De preferință, 
proiecte pilot vor fi 
organizate de (sau în 
cooperare cu) proiecte cu 
experiență care au primit 
deja finanțare UE sau sunt 
finanțate în prezent în 
cadrul programelor 
Erasmus +, Horizon2020, 
ITN, MSCA. În toate 
cazurile, partenerii ar trebui 
să fie capabili să 
demonstreze dovada 
conceptului și impactului 
inițial al pregătirii doctorale 
și raționamentul pentru 
îmbunătățirea și integrarea 
formală a formării 
competențelor.  

Variabilă Variabilă - 02 Aprilie 
2019 

http://ec.europa
.eu/research/pa
rticipants/porta
l/desktop/en/op
portunities/h20
20/topics/swafs
-08-2019.html 
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19 ORIZONT 2020  

 
INFRASUPP-01-

2018-2019 

Măsuri de politică și de 
cooperare internațională 
pentru infrastructurile de 
cercetare 

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

Următoarele activități ar 
trebui abordate: 
 
- Contribuie la punerea în 
aplicare a European Cloud 
Science Open (EOSC) și a 
infrastructurii europene de 
date (EDI): 
 
prin încurajarea cooperării 
dintre comunitățile de 
cercetare europene și e-
infrastructurile; 
prin facilitarea 
interoperabilității care 
conduce la integrarea și 
consolidarea e-
infrastructurilor; 
prin creșterea implicării 
comunităților de utilizatori 
în EOSC și EDI / EuroHPC; 
și oferind o viziune 
independentă privind 
punerea în aplicare a 
politicilor UE relevante prin 
colectarea și agregarea 
punctelor de vedere ale 
actorilor relevanți; 
- să sprijine cooperarea cu 
ESFRI; 
- Organizarea de 
evenimente de informare 
pentru a sprijini Comisia, 
statele membre și țările 
asociate în activitățile de 
comunicare privind rolul, 
misiunea și punerea în 
aplicare a EDI / EuroHPC 
și EOSC. 
 
Propunerile ar trebui să 
demonstreze valoarea 
adăugată a activităților 
propuse în comparație cu 
activitățile altor organisme 
consultative și a granturilor 
anterioare ale UE. Pentru a 
permite cea mai bună 
realizare a activităților de 
mai sus, independența 
membrilor grupului e-IRG 

Variabilă Variabilă - 20 Martie 
2019 

http://ec.europa
.eu/research/pa
rticipants/porta
l/desktop/en/op
portunities/h20
20/topics/infras
upp-01-2018-
2019.html 
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suplimentare 
este de o importanță 
capitală. Prin urmare, 
propunerile ar trebui să 
demonstreze, de 
asemenea, independența 
și absența conflictului de 
interese în statutul de 
membru al grupului e-IRG 
care beneficiază de sprijin. 

20 ORIZONT 2020  
 
Guvernul 
României 
Proiectul privind 
Învățământul 
Secundar ROSE 

Sprijinirea studenților 
înmatriculați în instituțiile 
de învățământ superior 
publice și a elevilor din 
licee de stat, potențiali 
viitori studenți, care sunt 
expuși riscului de 
abandon în primul an de 
studii în ciclul de licență, 
aparținând cu 
precădere grupurilor 
dezavantajate. 

Facultățile din 
universitățile 
publice, în care sunt 
înmatriculați studenți la 
studii de licență, aflați 
în 
situație de risc, cu 
excepția 
universităților militare 

Schema de Granturi 
Necompetitive pentru 
Universități (SGU-N) 
Schema de granturi 
necompetitive are ca scop 
încurajarea facultăților 
publice eligibile de a 
dezvolta și aplica 
programe cum ar fi cele 
remediale, de îndrumare și 
sprijin, consiliere 
profesională și orientare în 
carieră, de coaching și 
dezvoltare personală, de 
dezvoltare a competențelor 
socio-emoționale sau 
workshopuri în domenii 
specifice, precum și 
campanii de sensibilizare 
adresate studenților cu risc 
ridicat de abandon în 
primul an de studii de 
licență. 
 
Schema de Granturi 
Competitive pentru 
Universități Programe de 
Vară de tip punte (SGCU-
PV) 
Granturile finanțate în 
cadrul Schemei de 
Granturi Competitive 
pentru Universități Școli de 
Vară (SGCU-SV) au ca 
scop sprijinirea 
universităților pentru a 
desfășura cursuri sau alte 
activități relevante, în 
special la nivelul 
campusului universitar, 
destinate elevilor de liceu, 

Maxim 
200.000 euro 

-  Schema de 
Granturi 
Competitive 
pentru 
Centre de 
învățare:  19 
noiembrie 
2018; 
Schema de 
Granturi 
Competitiv e 
pentru 
Programe de 
vară de tip 
punte: 21 
ianuarie 
2019; 
 
Schema de 
Granturi 
Necompetitv
e:  
 
1 aprilie 
2019 

http://proiecte.
pmu.ro/web/gu
est/rose 
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suplimentare 
cu precădere celor 
dezavantajați. 
 
Schema de Granturi 
Competitive pentru 
Universități - Centre de 
Învățare (SGCUCI) 
Sub-proiectele care vor fi 
finanțate în cadrul acestei 
scheme de granturi au ca 
scop crearea 
șioperaționalizarea de 
centre de învățare, ca 
unmecanism suplimentar 
de sprijin pentru studenții 
aflați în situație de risc. 

21 ORIZONT 2020  
 
TRANSFORMATIO
NS-16-2019 

Platformă socială privind 
evaluarea impactului și 
calitatea intervențiilor în 
mediul istoric european și 
în siturile de patrimoniu 
cultural 

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

Platforma ar trebui să 
reunească comunitățile de 
cercetare, profesioniștii din 
domeniul patrimoniului, 
actorii publici și privați și 
factorii de decizie politică la 
nivel local, regional, 
național și internațional 
implicați în evaluarea 
impactului și calitatea 
intervențiilor în mediul 
istoric și în siturile de 
patrimoniu cultural din 
Europa. Tineretul și 
patrimoniul cultural, 
peisajele și peisajele 
culturale, conservarea 
memoriei patrimoniului, 
identitățile culturale ale 
grupurilor, comunităților și 
minorităților, legislația, 
orientările și codurile de 
etică și guvernare ar trebui 
luate în considerare. 
Platforma ar trebui să 
reflecte problemele, 
practicile și decalajele 
existente și emergente 
legate de evaluarea 
impactului și de calitatea 
intervențiilor în mediul 
istoric și în siturile de 
patrimoniu cultural din 
Europa. Ar trebui să 
analizeze trecutul și 

aproximativ  1,5 
milioane euro 

- - 14 Martie 
2019 
17:00:00 

http://ec.europa
.eu/research/pa
rticipants/porta
l/desktop/en/op
portunities/h20
20/topics/transf
ormations-16-
2019.html 
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suplimentare 
cercetarea continuă și să 
colecteze, să compare, să 
analizeze și să promoveze 
cele mai bune practici din 
Europa și dincolo de 
aceasta, devenind astfel o 
referință importantă pentru 
crearea de rețele 
transnaționale și 
interdisciplinare în acest 
domeniu politic. Ar trebui 
avute în vedere programe 
educaționale și de 
sensibilizare a 
comunităților specializate 
și a publicului în general. 

22 ORIZONT 2020  
TRANSFORMATIO
NS-08-2019 

Valoarea societală a 
culturii și impactul politicilor 
culturale în Europa 

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

Propunerile ar trebui să 
evalueze și să dezvolte 
metodologii adecvate și să 
realizeze analize 
comparative calitative, 
participative și statistice la 
nivel național și la nivelul 
UE pentru a cartografia 
diversele forme de 
implicare culturală, pentru 
a evalua rolul participării 
culturale ca sursă de 
bunăstare și pentru a 
identifica beneficiile 
angajamentului cultural 
segmente de populație. 
Rolul istoric al culturii în 
integrarea și împărțirea 
Europei ar trebui abordat în 
scopul de a învăța mai 
multe despre condițiile 
specifice în care are loc 
integrarea culturală. Ar 
trebui, de asemenea, să se 
evalueze natura și gradul 
contribuțiilor care decurg 
din implicarea culturală în 
dialogul intercultural, 
identitatea culturală și 
clădirea comunității. Pe 
baza abordărilor 
inovatoare și a unei 
reprezentări geografice 
reprezentative a diferitelor 
părți ale Europei, 

aproximativ 
3 milioane de euro 

variabila - 14 Martie 
2019 
17:00:00 

http://ec.europa
.eu/research/pa
rticipants/porta
l/desktop/en/op
portunities/h20
20/topics/transf
ormations-08-
2019.html 
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suplimentare 
propunerile ar trebui să 
explice cum sunt construite 
valorile culturale în epoca 
social media, internet și 
televiziune în cadrul 
diferitelor grupuri socio-
economice. De asemenea, 
ar trebui să investigheze 
modul în care urbanizarea, 
segregarea spațială și 
socială, genul și 
diversitatea în creștere în 
societățile europene 
influențează formarea 
valorilor culturale. În plus, 
propunerile ar trebui să 
evalueze obiectivele, 
strategiile și eficacitatea 
politicilor și instituțiilor 
culturale în evocarea, 
transferul și menținerea 
valorii culturale, precum și 
abordarea unor aspecte 
precum diversitatea și 
incluziunea. 

23 ORIZONT 2020  
 
TRANSFORMATIO
NS-04-2019-2020 

Metode inovatoare de 
dezvoltare urbană și 
regională prin intermediul 
turismului cultural 

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

Propunerile ar trebui să 
evalueze comparativ 
modul în care prezența, 
dezvoltarea, declinul sau 
absența turismului cultural 
au afectat dezvoltarea 
regiunilor europene și a 
zonelor urbane. Ei ar trebui 
să investigheze motivele 
pentru turismul cultural și 
să evalueze eficacitatea și 
durabilitatea strategiilor, 
politicilor, tendințelor și 
practicilor pe mai multe 
niveluri în atragerea, 
gestionarea și 
diversificarea turismului 
cultural în Europa, în 
vederea identificării celor 
mai bune practici care ar 
trebui comunicate factorilor 
de decizie politică și 

Aproximativ 3 
milioane   euro 

- - 14 Martie 
2019 
17:00:00 

http://ec.europa
.eu/research/pa
rticipants/porta
l/desktop/en/op
portunities/h20
20/topics/transf
ormations-04-
2019-2020.html 
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suplimentare 
practicienilor. Acestea ar 
trebui să includă 
considerații privind 
strategiile specifice de 
promovare a turismului 
cultural la nivel regional, 
național și european, 
inclusiv utilizarea fondurilor 
structurale de investiții, 
după caz. Culturile și 
regiunile minorităților, 
precum și zonele urbane 
mai puțin atractive pentru 
turismul cultural ar trebui 
să beneficieze de o atenție 
deosebită. Perspectivele 
istorice, precum și 
compararea cu lecțiile 
învățate la nivel 
internațional cu privire la 
apariția anumitor forme de 
turism cultural sau a 
motivelor turismului 
cultural în anumite zone ar 
trebui, de asemenea, 
investigate. Trebuie 
dezvoltate și testate 
metode și tehnici 
inovatoare, inclusiv 
instrumente statistice și 
indicatori, pentru 
măsurarea și evaluarea 
diferitelor practici și 
impacturi ale turismului 
cultural. Propunerile ar 
trebui să implementeze 
abordări locale și 
participative pentru a 
investiga relația dintre 
turismul cultural intra-
european și europenizare 
și dacă influențează 
identitatea și apartenența. 

24 ORIZONT 2020  
 
SC1-BHC-31-2019 

Acțiuni pilot pentru a 
construi bazele unui atlas 
al celulelor umane 

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

Fiecare acțiune pilot ar 
trebui să demonstreze 
utilitatea unei platforme 
tehnologice / biologice 
interdisciplinare pentru 
generarea și integrarea 
seturilor de date 
moleculare, celulare, 

Intre 3 si 5 
milioane euro 

variabilă - 16 Aprilie 
2019 
17:00:00 

http://ec.europa
.eu/research/pa
rticipants/porta
l/desktop/en/op
portunities/h20
20/topics/sc1-
bhc-31-
2019.html 
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biochimice și de altă 
natură, care 
caracterizează celulele 
singulare sau 
componentele lor nucleare, 
interacțiunile lor și / sau 
localizarea spațială în 
țesuturile unui organ uman. 
Platformele care sprijină 
analiza țesuturilor 
provenite de la mai multe 
organe sunt, de 
asemenea, în domeniul de 
aplicare. Accentul principal 
ar trebui să se pună pe 
țesuturile sănătoase, deși 
compararea dintre 
țesuturile sănătoase și 
bolnave ar putea fi 
adecvată. Propunerile 
trebuie să furnizeze planuri 
detaliate pentru 
gestionarea calității 
achizițiilor de țesut și a 
datelor în conformitate cu 
legislația UE relevantă (de 
exemplu, etică, protecția 
datelor). Propunerile 
susținute în cadrul acestui 
subiect trebuie să respecte 
cu strictețe valorile, 
standardele și practicile 
HCA și să asigure 
coordonarea cu activitățile 
europene și internaționale 
în desfășurare. Trebuie 
incluse planuri de 
durabilitate a clădirilor 
dincolo de perioada de 
finanțare și de scalabilitate. 
Propunerile de acțiuni pilot 
în acest domeniu ar trebui 
să fie gata să producă 
rapid rezultate pentru HCA, 
prin urmare proiectul ar 
trebui să aibă o durată de 
doi ani. Pentru a asigura 
coerența și comunicarea 
între proiectele finanțate în 
cadrul acestui subiect și cu 
HCA, Comisia va asigura 
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un mecanism general de 
coordonare între proiecte. 
 

25 ORIZONT 2020  
 
RUR-18-2019 

Sprijin pentru inițiativa 
BIOEAST: stimularea 
cunoștințelor și a 
bioeconomiilor bazate pe 
inovare 

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

Această acțiune este de 
așteptat să contribuie la 
implementarea 
documentului de viziune 
"Inițiativa BIOEAST" cu 
planul de acțiune aferent. 
Acest lucru necesită 
alinierea și convergența în 
continuare a activităților 
naționale de cercetare, 
cunoaștere și inovare și a 
altor inițiative și investiții 
relevante cu diferiți actori și 
între diferite sectoare, între 
țările europene din 
macroregiunea CEE și 
întreaga UE. Propunerile 
ar trebui să sprijine 
inițiativa BIOEAST de a 
orienta dezvoltarea 
strategiilor și a politicilor 
bazate pe dovezi, de a 
identifica provocările 
comune și de a valida 
domenii de cercetare 
comune, de a cartografia și 
de a stabili un sprijin bazat 
pe date pentru elaborarea 
și implementarea politicilor, 
dezvoltarea sinergiilor 
dintre fondurile europene și 
naționale. În consecință, 
propunerile ar trebui să 
îmbunătățească sistemele 
agricole de cunoaștere și 
inovare (AKIS) din 
macroregiunea CEE, să le 
facă mai interconectate și 
mai structurate și să le 
încorporeze în spațiul 
european de cercetare 
(ERA) și în Parteneriatul 
european pentru inovare 
(EIP-AGRI). Activitățile ar 
trebui să consolideze 
comunitățile rurale care 
caută și lanțuri locale de 
valoare la scară mică, cu 

Aproximativ 3 
milioane de euro 

variabilă - 23 Ianuarie 
2019 
17:00:00 

http://ec.europa
.eu/research/pa
rticipants/porta
l/desktop/en/op
portunities/h20
20/topics/rur-
18-2019.html 
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suplimentare 
caracteristici puternice de 
dezvoltare rurală 

26 ORIZONT 2020  
 
MIGRATION-03-
2019 

Efectele sociale și 
economice ale migrației în 
Europa și politicile de 
integrare 

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

Propunerile ar trebui să 
analizeze efectele pe 
termen lung ale migrației la 
nivelul agregat și 
transnațional al UE asupra 
creșterii economice și a 
productivității, a nivelului 
de ocupare a forței de 
muncă și a salariilor, a 
antreprenoriatului și a 
impactului fiscal și al 
bunăstării. Acestea ar 
trebui să analizeze 
politicile legate de 
integrarea migranților, 
inclusiv a refugiaților. O 
atenție deosebită ar trebui 
acordată grupurilor de gen 
și grupurilor vulnerabile, 
cum ar fi copiii neînsoțiți și 
apatrizii. De asemenea, ar 
trebui să se acorde atenție 
factorilor economici, 
capitalului uman și cultural 
în raport cu rezultatele de 
integrare ale diferitelor 
grupuri de migranți și cu 
impactul social al 
segregării. În plus, 
propunerile ar trebui să 
analizeze dimensiunea 
locală și interactivă a 
proceselor de integrare și 
efectele acestora asupra 
furnizării serviciilor locale, 
a condițiilor la locul de 
muncă, a productivității și a 
inovării. Acestea ar trebui 
să analizeze comparativ 
politicile de integrare (piața 
forței de muncă, educația, 
sănătatea, drepturile civile, 
bunăstarea socială, 
locuințele, politicile 
familiale etc.) și rolul 
instituțiilor și rețelelor 
transnaționale în 
modelarea integrării la 
scară locală. În plus, 

Aproximativ 3 
milioane de euro 

variabilă - 14 Martie 
2019 
17:00:00 

http://ec.europa
.eu/research/pa
rticipants/porta
l/desktop/en/op
portunities/h20
20/topics/migra
tion-03-
2019.html 
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limita 
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suplimentare 
acestea ar trebui să 
estimeze eficiența, 
eficacitatea și impactul 
social al acestor politici și 
să evidențieze cele mai 
bune practici și repere 
relevante, pe baza 
cunoștințelor extinse 
existente deja în UE. În 
cele din urmă, ar trebui să 
se evalueze și o înțelegere 
a experiențelor anterioare 
și istorice privind 
integrarea comunităților de 
migranți și ceea ce ne pot 
spune despre provocările 
actuale. Este nevoie de 
cercetări interdisciplinare 
cu perspective combinate 
din discipline precum 
sociologie, economie, 
istorie, antropologie, studii 
culturale și psihologie. 

27 ORIZONT 2020  
 
ICT-30-2019-2020 

Obiectivul este de a sprijini 
acțiunile privind soluțiile de 
învățare mai inteligente, 
deschise, sigure și 
personalizate pentru a 
optimiza învățarea digitală 
și pentru a permite elevilor 
să se angajeze și să 
interacționeze cu 
conținutul și cu colegii. 

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

1.Acțiune de inovare: 
Incubatorul de învățare 
digitală 
Obiectivul acestei acțiuni 
este de a promova 
învățarea digitală 
personalizată și incluzivă 
printr-un ciclu de adoptare 
rapidă a soluțiilor 
tehnologice și 
metodologice. Activitatea 
se va baza pe legături 
încrucișate și pe progrese 
în diferitele domenii ale 
tehnologiilor NGI (cum ar fi 
învățarea automată, AR / 
VR, AI) și va stimula 
sinergiile între toți actorii 
relevanți de pe piață, 
cercetătorii și agenții 
educaționali care lucrează 
pe produse promițătoare și 
inovatoare . Acțiunea se va 
baza pe o strategie "push 
and pull", prin care actorii 
din cercetare împinge cele 
mai bune proiecte de 
cercetare pentru a intra în 

variabilă variabilă - 28 Martie 
2019 
17:00:00 

http://ec.europa
.eu/research/pa
rticipants/porta
l/desktop/en/op
portunities/h20
20/topics/ict-
30-2019-
2020.html 
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beneficiarului 
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limita 

Informații 

suplimentare 
ciclul de inovare, iar actorii 
de pe piață își propun ideile 
cu cea mai bună tracțiune 
a pieței. 
2. Acțiune de coordonare și 
sprijin în domeniul învățării 
digitale 
Acțiunea va trebui să: 
- să stimuleze colaborarea 
dintre toate proiectele 
finanțate de UE în cadrul 
PC7 și H2020 privind 
învățarea digitală, să 
analizeze rezultatele și 
cele mai bune practici 
realizate în cadrul acestor 
proiecte, să sprijine 
diseminarea rezultatelor 
acestora și să asigure 
integrarea acestora în 
cadrul Next Generation 
Initiative și legătura cu alte 
măsuri de sprijin. 
- să identifice: a) 
provocările emergente din 
domeniul cercetării, în 
special cele care decurg 
din certificarea digitală a 
rezultatelor învățării și 
tehnologiile de tip 
blockchain și adoptarea 
acestora pentru o învățare 
mai incluzivă și 
personalizată; b) să 
abordeze provocările 
juridice, organizaționale și 
tehnologice care stau la 
baza adoptării soluțiilor 
propuse, în special în ceea 
ce privește scalabilitatea 
acestora; c) să facă 
recomandări politice în 
vederea priorităților 
următorului program de 
cercetare, inovare și 
implementare. 
 
 
 



 

 

 

Nr 
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finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
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suplimentare 
28 ORIZONT 2020  

 
GOVERNANCE-01-
2019 

Încredere în guvernare Cel puțin 3 entitati 
juridice diferite din 
statele membre UE si 
statele asociate 

 
Propunerile trebuie să 
reevalueze definițiile și 
abordările referitoare la  
încredere în și între 
guverne, autoritățile 
publice și alte instituții 
publice, precum și actorii 
privați, având în vedere 
bazele filosofice, etice și 
psihologice ale încrederii și 
credibilității. Acestea ar 
trebui să includă, printre 
altele, UE, euro, partidele 
politice și sistemele 
financiare și pot include 
piețe și instituții de 
reglementare, mass-
media, precum și expertize 
științifice și instituții. 
Propunerile ar trebui, de 
asemenea, să 
investigheze eventualele 
corelații între nivelurile de 
încredere în guvernele 
naționale și în UE, precum 
și dinamica lor 
fundamentală. Relația 
dintre încredere și 
neîncredere ar trebui 
clarificată pentru a 
identifica nivelurile care 
favorizează relațiile și 
guvernanța socială stabile, 
durabile și echitabile, 
precum și prosperitatea 
cetățenilor. Trebuie 
investigati factorii care 
contribuie la influențarea 
încrederii în guvernare la 
diferite niveluri, inclusiv 
transparența și 
responsabilitatea. 
 

variabilă variabilă - 14 Martie 
2019 
17:00:00 

http://ec.europa
.eu/research/pa
rticipants/porta
l/desktop/en/op
portunities/h20
20/topics/gover
nance-01-
2019.html 

29 H2020 
SwafS-19-2018-
2019 

Realizarea și 
reexaminarea rolului 
comunicării științifice 

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

 
Acest  topic are scopul de 
a înțelege mai bine cum 
sunt comunicate și 
percepute de către cetățeni 
rezultatele studiilor și 
metodologiilor științifice 

variabilă variabilă - 10 Aprilie 
2019 
17:00:00 

http://ec.europa
.eu/research/pa
rticipants/porta
l/desktop/en/op
portunities/h20
20/topics/swafs
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suplimentare 
(luând în considerare 
vârsta, sexul și statutul 
socio-economic), 
dezvoltarea de modalități 
îmbunătățite de măsurare 
și evaluare a comunicării 
științifice și identificarea de 
bunele practici și politici  
pentru a spori acuratețea 
comunicării științifice (și, 
prin urmare, încredere în). 
Acesta va spori 
cunoștințele despre 
comunicarea științifică la 
nivel internațional, la 
nivelul UE și al statelor 
membre. Acesta va 
propune modalități 
inovatoare de deschidere a 
științei și inovării în general 
către societate prin 
îmbunătățirea calității și 
eficacității interacțiunilor 
dintre oamenii de știință și 
alte părți interesate din 
domeniul cercetării și 
inovării, mass-media și 
public. Acesta va examina 
predarea comunicării 
științifice în cadrul 
disciplinelor științifice și ca 
disciplină academică 
dedicată. De asemenea, 
va acorda atenție 
structurilor de stimulare (și 
de descurajare) existente 
pentru oamenii de știință și 
alte părți interesate în 
domeniul cercetării și 
inovării pentru a se angaja 
în comunicarea științifică, 
de exemplu în ceea ce 
privește cariera și reputația 
științifică. Solicitanții sunt 
bineveniți să propună alte 
idei inovatoare în legătură 
cu provocările specifice de 
mai sus. Pentru a aborda 
această provocare 
specifică, propunerile vor 
include o echipă 

-19-2018-
2019.html 
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suplimentare 
multidisciplinară capabilă 
să exploreze strategii de 
comunicare bine definite 
(jurnaliști, comunicatori 
științifici, oameni de știință 
și alți factori implicați în 
cercetare și inovare, 
educatori, întreprinderi, 
economiști, societatea 
civilă / cetățeni, experți 
juridici etc.).Trebuie luate 
în considerare și 
specificitățile legate de 
gen, cultură, contextul 
teritorial și mediu. 

30 ORIZONT 2020  
 
SwafS-11-2019 

Scenarii pentru un sistem 
de acordare / certificare a 
egalității de gen în cadrul 
organizațiilor de cercetare 
și al universităților din 
Europa 

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

Acțiunea va consta într-un 
studiu de fezabilitate al 
unui sistem european de 
atribuire / certificare a 
egalității de gen în 
organizațiile de cercetare, 
inclusiv în universități. Mai 
multe opțiuni ar trebui 
investigate.  
-se va desfășura o 
evaluare aprofundată 
calitativă și cantitativă a 
sistemelor naționale de 
acordare / certificare 
existente pentru egalitatea 
de gen în organizațiile de 
cercetare și universități. O 
atenție deosebită va fi 
acordată contextului 
național în ceea ce privește 
mediul legislativ, al 
politicilor și al finanțării 
cercetării pentru a înțelege 
impactul planificat și cel 
neprevăzut al fiecărei 
scheme de evaluare 
evaluate. 
- va trebui să ofere un 
cadru clar pentru cel puțin 
3 opțiuni diferite ale unui 
sistem european de 
atribuire / certificare care 
să cuprindă cele trei 
obiective privind egalitatea 
de gen în ERA, și anume 
carierele științifice privind 

variabilă variabilă - 02 Aprilie 
2019 

http://ec.europa
.eu/research/pa
rticipants/porta
l/desktop/en/op
portunities/h20
20/topics/swafs
-11-2019.html 
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suplimentare 
egalitatea de gen, 
echilibrul între femei și 
bărbați în pozițiile 
decizionale și integrarea 
dimensiunii de gen în 
conținutul R & I. Opțiunile 
ar trebui să țină seama de 
posibilele sinergii și 
legături cu actuala 
strategie de resurse 
umane pentru cercetători 
(HRS4R). 
 

31 ORIZONT 2020 
 
SwafS-01-2018-
2019  

Open schooling  
-colaborarea în domeniul 
educației științifice 

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

Acțiunea propusă vizează 
crearea de noi parteneriate 
în comunitățile locale 
pentru a promova educația 
științifică îmbunătățită 
pentru toți cetățenii. 
Această acțiune urmărește 
să sprijine o serie de 
activități bazate pe 
colaborarea dintre 
furnizorii de educație 
științifică formală, non-
formală și informală, 
întreprinderi și societatea 
civilă pentru a integra 
conceptul de învățământ 
deschis, inclusiv toate 
nivelurile educaționale, în 
educația științifică. 
eschiderea școlii", în care 
școlile, în cooperare cu alte 
părți interesate, devin un 
agent al bunăstării 
comunității, vor fi 
promovate; familiile ar 
trebui încurajate să devină 
parteneri reali în viața și 
activitățile școlare; 
profesioniștii din 
întreprinderi și societatea 
civilă și mai largă ar trebui 
să fie implicați activ în 
aducerea proiectelor de 
viață reală în sala de clasă. 
De asemenea, factorii de 
decizie relevanți ar trebui 
să fie implicați, pentru a 
încuraja achiziționarea de 

variabilă variabilă - 02 Aprilie 
2019 
17:00:00 

http://ec.europa
.eu/research/pa
rticipants/porta
l/desktop/en/op
portunities/h20
20/topics/swafs
-01-2018-
2019.html 
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suplimentare 
politici și integrarea 
bunelor practici și a 
perspectivelor în politicile 
și, prin urmare, 
durabilitatea și impactul 
dincolo de durata finanțării. 
Trebuie luate în 
considerare diferențele de 
gen, socio-economice și 
geografice. 

32  
ORIZONT 2020 
 
 
SwafS-12-2019 

Perspectiva de gen a 
științei, tehnologiei și 
inovării (STI) în dialogul cu 
țările terțe 

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

Proiectul va investiga 
modul în care aspectele 
egalității de gen sunt luate 
în considerare la diferite 
niveluri de cooperare 
internațională în domeniul 
științei, tehnologiei și 
inovării între UE și un 
ansamblu selectat de țări 
terțe, de-a lungul a trei 
obiective, și anume 
egalitatea în carierele 
științifice, în luarea 
deciziilor și integrarea 
dimensiunii de gen în 
conținutul de cercetare și 
inovare. Proiectul se va 
baza pe munca depusă de 
grupurile legate de ERA 
care se ocupă de 
egalitatea de gen și de 
cooperarea internațională, 
precum și de proiectele 
finanțate de UE. Acesta va 
oferi o cartografiere și o 
analiză ulterioară a 
modului în care egalitatea 
de gen este luată în 
considerare și promovată: 
 
-în acordurile formale 
bilaterale și multilaterale 
din domeniul STI între 
statele membre ale UE și 
țările asociate, pe de o 
parte, și țările terțe 
selectate, pe de altă parte; 
 
-în activitățile de 
implementare bilaterală și 
multilaterală a STI, inclusiv 

variabilă variabilă - 02 Aprilie 
2019 
17:00:00 

http://ec.europa
.eu/research/pa
rticipants/porta
l/desktop/en/op
portunities/h20
20/topics/swafs
-12-2019.html 
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suplimentare 
accesul la granturi și 
procesul de evaluare; 
 
în diseminarea și 
promovarea rezultatelor 
dialogurilor și cooperării 
internaționale. 
 
Proiectul va formula, de 
asemenea, recomandări 
pentru consolidarea 
integrării obiectivelor 
privind egalitatea de gen în 
diferitele etape menționate 
mai sus. 

33 ORIZONT 2020 
SwafS-15-2018-
2019 

Explorarea și sprijinirea 
științei cetățenilor 

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

Propunerile se pot 
concentra pe un anumit 
domeniu de cercetare 
științifică sau pot aborda 
mai multe, deși abordările 
transdisciplinare ar trebui 
să fie favorizate. Activitățile 
vizate ar trebui să fie clar 
definite și să ducă la 
dezvoltarea de noi 
cunoștințe, noi tehnologii 
sau noi mijloace de 
utilizare mai bună a 
inovațiilor tehnologice sau 
sociale existente. 
Activitățile pot explora 
modul în care știința 
cetățenilor dezvoltă abilități 
și competențe științifice, 
acționează ca un 
instrument de educație 
științifică informală și 
formală a tinerilor și 
adulților, contractează 
atitudini anti-intelectuale în 
societate, ridică 
cunoștințele științifice ale 
cetățenilor europeni și 
promovează incluziunea 
socială și angajare. Factorii 
de gen, geografici și socio-
economici ar trebui luați în 
considerare pentru a 
asigura că activitățile sunt 
deschise persoanelor din 
toate mediile. Trebuie 

variabilă variabilă - 02 Aprilie 
2019 
17:00:00 

http://ec.europa
.eu/research/pa
rticipants/porta
l/desktop/en/op
portunities/h20
20/topics/swafs
-15-2018-
2019.html 
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suplimentare 
depuse eforturi pentru a 
evalua impactul asupra 
societății, democrației, 
economiei, științei în sine și 
a oamenilor de știință 
cetățeni implicați în 
activități. Trebuie create 
linii de comunicare cu alte 
proiecte relevante SwafS 
pentru a împărtăși datele 
de evaluare și datele care 
provin din știința cetățenilor 
în spiritul științei deschise. 

34 ORIZONT 2020 
 
SU-ICT-02-2020 

Algoritmii, sistemele 
software și hardware 
trebuie concepute având în 
vedere siguranța, 
confidențialitatea, protecția 
datelor și responsabilitatea 
din faza de proiectare într-
o manieră măsurabilă. 

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

Provocările relevante 
includ: (a) dezvoltarea unor 
mecanisme care măsoară 
performanța sistemelor 
TIC în ceea ce privește 
securitatea informatică și 
viața privată și (b) 
consolidarea controlului și 
a încrederii consumatorului 
de produse și servicii 
digitale cu instrumente 
inovatoare care vizează 
asigurarea responsabilității 
securitatea și nivelul de 
confidențialitate în 
algoritmi, în software și, în 
cele din urmă, în sistemele, 
produsele și serviciile TIC 
din întregul lanț de 
aprovizionare. 

variabilă variabilă - 19 
Noiembrie 
2019 
17:00:00 

http://ec.europa
.eu/research/pa
rticipants/porta
l/desktop/en/op
portunities/h20
20/topics/su-
ict-02-
2020.html 

35  
ORIZONT 2020 
 
SFS-32-2018 

Sprijinirea coordonării 
microbiome și a Forumului 
Internațional de 
Bioeconomie 

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

Propunerile ar trebui să 
vizeze o platformă de 
colaborare și coordonare 
în cadrul diferitelor 
programe de cercetare și 
inovare legate de 
microbiome, atât în Europa 
cât și în întreaga lume, în 
sistemele alimentare și în 
afara acestora, incluzând 
atât mediile terestre, cât și 
cele acvatice (de exemplu, 
legăturile dintre lucrările 
microbiome din plante, 
solului, sănătății marine și 
umane). Acestea ar trebui 
să reflecte situația actuală 
în diferitele state membre, 

variabilă variabilă - 13 Februarie 
2019 
17:00:00 

http://ec.europa
.eu/research/pa
rticipants/porta
l/desktop/en/op
portunities/h20
20/topics/sfs-
32-2018.html 
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suplimentare 
țările asociate și țările terțe 
care participă la IBF și să 
propună agende de 
cercetare strategică pentru 
viitoarele activități. 

36 ORIZONT 2020 
 
SU-DS05-2018-
2019 

Securitatea digitală, 
protecția datelor și 
responsabilitatea în 
sectoarele critice 

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

Printre sectoarele critice 
menționate în Directiva 
privind NIS propunerile ar 
trebui să trateze aspecte 
generice pentru cel puțin 
două dintre acestea, prin 
identificarea amenințărilor 
și a atacurilor comune și 
prin dezvoltarea unor 
dovezi de concepte pentru 
gestionarea riscurilor de 
securitate cibernetică și a 
vieții private. În plus, 
propunerile ar trebui să 
trateze aspecte specifice 
pentru unul dintre cele trei 
sectoare sau domenii 
critice menționate sub-
subiecte, cum ar fi 
transportul, sănătatea și 
finanțele, prin identificarea 
vulnerabilităților specifice, 
a efectelor de propagare și 
a contramăsurilor prin 
dezvoltarea și testarea 
soluțiilor bazate pe 
inovarea cibernetică și 
validarea acestora în piloți 
/ demonstranți. În timpul 
etapelor de concepție și de 
dezvoltare, ar trebui luate 
în considerare 
specificitățile critice ale 
sectoarelor / domeniilor, 
cum ar fi complexitatea 
infrastructurii și amploarea 
acestora. Acești piloți / 
demonstranți sunt 
încurajați să utilizeze 
infrastructurile cibernetice 
transversale pertinente și 
capacitățile dezvoltate în 
alte proiecte. 
  

variabilă variabilă - 22 August 
2019 
17:00:00 

http://ec.europa
.eu/research/pa
rticipants/porta
l/desktop/en/op
portunities/h20
20/topics/su-
ds05-2018-
2019.html 
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37  

ORIZONT 2020 
DT-
TRANSFORMATIO
NS-07-2019 

Impactul transformărilor 
tehnologice asupra copiilor 
și tinerilor 

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

Această acțiune de 
coordonare și sprijin ar 
trebui să vizeze crearea 
unei platforme 
paneuropene pentru 
coordonarea activităților de 
cercetare în statele 
membre ale UE și în țările 
asociate, în scopul 
dezvoltării unei baze de 
cunoștințe și al eliminării 
lacunelor actuale în modul 
în care copiii și tinerii să se 
comporte și să 
interacționeze online, 
precum și riscurile pe care 
le pot întâmpina online. 
Propunerile ar trebui să 
acorde o atenție deosebită 
vulnerabilității copiilor și 
tinerilor în mediul digital și 
să propună soluții pentru 
construirea rezistenței 
online, luând în 
considerare în același timp 
problemele culturale și de 
gen. Prin intermediul 
platformei propuse, 
cercetătorii din diferite țări, 
discipline și abordări ar 
trebui să împărtășească 
cunoștințele existente, să 
umple golurile de 
cercetare, să construiască 
capacități și să lucreze 
pentru un cadru 
consensual pentru munca 
viitoare. Pe baza bazei de 
dovezi, ar trebui dezvoltate 
recomandări privind modul 
în care să se protejeze cel 
mai bine și să se asigure 
experiențe online pozitive 
pentru copii și tineri. În 
plus, ar trebui abordate 
aspecte emergente, cum 
ar fi creșterea discursului 
de ură și a radicalizării. 

variabilă variabilă - 14 Martie 
2019 
17:00:00 

http://ec.europa
.eu/research/pa
rticipants/porta
l/desktop/en/op
portunities/h20
20/topics/dt-
transformation
s-07-2019.html 

38  
ORIZONT 2020 
 

Abordări colaborative in 
patrimoniul cultural pentru 
coeziunea socială 

Cel puțin 3 entitati 
juridice diferite din 

Propunerile trebuie să 
dezvolte strategii pentru 
promovarea abordărilor 

variabilă variabilă - 14 Martie 
2019 
17:00:00 

http://ec.europa
.eu/research/pa
rticipants/porta
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DT-
TRANSFORMATIO
NS-11-2019 

statele membre UE si 
statele asociate 

colaborative și participative 
ale întâlnirilor culturale prin 
intermediul canalelor de 
comunicare, cum ar fi 
platformele sociale media, 
abordările participative, 
activitățile de artă 
Propunerile ar trebui să ia 
în considerare atât 
patrimoniul tangibil cât și 
cel intangibil, cercetarea 
unor noi aplicații și 
instrumente care să 
permită o abordare mai 
cuprinzătoare, cum ar fi 
etichetarea digitală a 
obiectelor.Trebuie 
promovată implicarea și 
angajarea activă a 
diferitelor grupuri sau 
comunități, cum ar fi 
migranții și alte comunități 
expuse riscului de 
excludere. Propunerile ar 
trebui să conceapă opțiuni 
pentru aceste grupuri 
sociale de a revizui sau de 
a modela conținutul 
contemporan și istoric, de 
a contribui la noi materiale 
sau de a personaliza și 
personaliza un patrimoniu 
cultural și un conținut 
umanist digital într-un mod 
semnificativ și eficient. 
Instrumentele și aplicațiile 
de colaborare ar trebui să 
ajute sectoarele turismului 
cultural și instituțiile de 
patrimoniu cultural, ONG-
urile, organizațiile 
comunitare etc. în Europa 
și în afara ei, pentru a spori 
analiza și înțelegerea 
culturilor și a comunităților. 

l/desktop/en/op
portunities/h20
20/topics/dt-
transformation
s-11-2019.html 

39 ORIZONT 2020 
TRANSFORMATIO
NS-13-2019 
 

Folosirea big data în 
domeniul elaborării 
politicilor de cercetare și 
inovare 

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

Propunerile ar trebui să 
vizeze exploatarea 
potențialului datelor mari 
de a produce informații 
privind activitatea de 
cercetare și inovare, 

variabilă variabilă - 14 Martie 
2019 
17:00:00 

http://ec.europa
.eu/research/pa
rticipants/porta
l/desktop/en/op
portunities/h20
20/topics/transf
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performanța, producția și / 
sau impactul care poate fi 
disponibil în timp real, 
concentrându-se în special 
pe investițiile în cercetare 
și inovare în sectorul privat, 
- cooperarea privată și 
difuzarea tehnologiilor între 
actorii privați. Propunerile 
ar trebui, de asemenea, să 
ia în considerare aspectele 
legate de acuratețea 
datelor și de securitatea 
datelor. 

ormations-13-
2019.html 

40 ORIZONT 2020 
 
TRANSFORMATIO
NS-17-2019 

Provocările societale și 
artele 

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

Propunerile ar trebui să 
identifice și să studieze 
producțiile artistice care au 
generat o nouă gândire, 
implicare și, eventual, 
acțiuni în legătură cu 
provocările societale 
contemporane, așa cum au 
fost experimentate în 
Europa. În acest sens, ar 
trebui să surprindă și să 
analizeze motivațiile, 
filosofiile, modurile de 
angajare și impactul dintr-o 
perspectivă comparativă, 
echilibrată din punct de 
vedere geografic și 
multidisciplinară. Aceștia 
ar trebui să identifice și să 
analizeze proiectele și 
acțiunile care au reușit să 
mobilizeze membrii 
societății noastre pentru o 
cauză comună, incluzând 
secțiuni ale societății care 
altfel ar putea fi îndepărtate 
de astfel de inițiative și 
identificând factorii lor de 
succes ca bază pentru 
recomandări pentru factorii 
de decizie politică. O 
atenție deosebită ar trebui 
acordată producțiilor 
artistice, inclusiv celor 
participative, care dau 
voce grupurilor și indivizilor 
marginalizați sau 

variabilă variabilă - 14 Martie 
2019 
17:00:00 

http://ec.europa
.eu/research/pa
rticipants/porta
l/desktop/en/op
portunities/h20
20/topics/transf
ormations-17-
2019.html 
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dezangajați. Pătrunderea 
comunității și mecanismele 
de difuzare, inclusiv rolul 
tehnologiilor digitale pentru 
asigurarea accesului la 
artă, ar trebui studiate și ar 
trebui să fie bariere în 
calea implicării. Ar trebui 
abordată relația dintre artă 
și democrație și între artă și 
reziliența individuală sau 
comunitară. Propunerile ar 
trebui să ia în considerare 
și rolul identităților și 
tradițiilor locale, regionale 
și naționale, al tendințelor 
intelectuale globale și 
europene și al mișcărilor 
sociale în modelarea 
reprezentărilor artistice. 
Analiza istorică și alte 
abordări relevante din 
domeniul științelor sociale 
și umaniste ar putea fi 
folosite ca fiind relevante. 
Antreprenoriatul artistic, 
precum și legăturile cu 
industriile culturale și 
creative ar putea fi 
abordate, de asemenea. 
După caz, ar putea fi luată 
în considerare impactul 
politicilor și al finanțării UE, 
naționale, regionale sau 
locale asupra artelor. 

 

 


