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NEWSLETTER  

NUMĂRUL1/Martie 2019 

I. Finanțări Orizont 2020 

1. WORK PROGRAMME: 

 European research infrastructures (including e-Infrastructure)  

Denumire apel: Development and long-term sustainability of new pan-European 

research infrastructures 

Cod apel: H2020-INFRADEV-2018-2020 

 Lansarea apelului: 25 iulie 2019 

Deadline:   12 noiembrie 2019, 17:00:00 ora Bruxelles 

Acest apel va sprijini dezvoltarea unor noi infrastructuri de cercetare de nivel mondial 

care vor ajuta Europa să răspundă marilor provocări din domeniul științei, al industriei 

și al societății. Apelul va facilita și sprijini implementarea și sustenabilitatea pe termen 

lung a infrastructurilor de cercetare identificate de Forumul strategic european pentru 

infrastructuri de cercetare (ESFRI) și de alte infrastructuri de cercetare de nivel 

mondial. Mai mult decât atât, prin studiile de proiectare, va identifica următoarea 

generație de noi infrastructuri de cercetare. 

Studiile de proiectare ar trebui să abordeze toate întrebările-cheie referitoare la 

fezabilitatea tehnică și conceptuală a unor facilități de cercetare noi sau modernizate 

(propunerile care se referă doar la o componentă a infrastructurilor de cercetare nu 

sunt vizate de acest subiect). O propunere de studiu de proiectare ar trebui să 

demonstreze relevanța și progresul în ceea ce privește stadiul tehnicii infrastructurii 

propuse. Ar trebui să indice lacunele din peisajul infrastructurii de cercetare pe care o 

va acoperi noua facilitate, precum și provocările în materie de cercetare pe care le va 

putea face față. Toate domeniile de cercetare sunt luate în considerare. 

Valoarea indicativă a unui proiect: între 1.000.000 euro și 3.000.000 euro 

Buget apel: 20.000.000 euro 

 

Priorități transversale: Științe sociale și umaniste 
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http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-infrastructures_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/infradev-01-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047824;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/ftags/ssh.html#c,topics=flags/s/SSH/1/1&+callStatus/asc
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2. Work Programme: Marie Skłodowska-Curie actions 
 
Denumire apel:Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 
Cod apel: H2020-MSCA-IF-2019 

Lansarea apelului: 11 aprilie 2019 

Deadline:   11 septembrie 2019, 17:00:00 ora Bruxelles 

 

Bursele individuale Marie Skłodowska-Curie oferă oportunități cercetătorilor de orice naționalitate să dobândească și să 

transfere noi cunoștințe și să lucreze la cercetare și inovare în Europa (statele membre ale UE și țările asociate Orizont 2020) 

și dincolo de acestea. Schema sprijină în special revenirea și (re) integrarea cercetătorilor europeni din afara Europei și a 

celor care au lucrat anterior aici. De asemenea, promovează reluarea carierei cercetătorilor individuali care prezintă un mare 

potențial. 

Buget apel: 294,5 milioane euro 

Priorități transversale: 

- Cooperare internațională 

- Open Science 

- RRI (Cercetare responsabilă și inovare) 

 

II. Finanțări Justice Programme (JUST) 

WORK PROGRAMME:JUST-2019 

1. Denumire apel: Proiecte naționale și trans-naționale e-Justice 

Cod apel:  JUST-JACC-EJU-AG-2019 

Deadline:   13 Iunie 2019, 17:00:00 ora Bruxelles 

Apelul urmărește să sprijine dezvoltarea de soluții și servicii electronice paneuropene în domeniul justiției, care au 

potențialul de a produce rezultate de valoare adăugată tangibilă. În 2019, obiectivul este de a sprijini Strategia europeană 

privind e-justiția și planul de acțiune pentru perioada 2019-2023. Mai precis, urmărește să sprijine implementarea 

proiectelor de e-justiție în cadrul portalului european e-justiție și la nivel național, atâta timp cât acestea au o dimensiune 

europeană.  

Activitățile proiectului în cadrul acestei solicitări ar include în principiu: 

- activități analitice, conceptuale, de proiectare, 

- dezvoltarea de software IT, 

- asigurarea calității, inclusiv măsurile auxiliare aferente necesare pentru crearea de noi sisteme informatice, 

- extinderea și adaptarea soluțiilor naționale și transnaționale existente pentru a răspunde obiectivelor apelului. 

 

Valoarea indicativă a unui proiect: min.75.000 euro. Nu există limită maximă. Cofinanțare U.E. max.90%. 

Buget apel: 2.200.000 euro 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047824;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=deadline;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/ftags/international_cooperation.html#c,topics=flags/s/IntlCoop/1/1&+callStatus/asc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/ftags/open_science.html#c,topics=flags/s/OpenScience/1/1&+callStatus/asc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/ftags/rri.html#c,topics=flags/s/RRI/1/1&+callStatus/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp/justice-awp-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-jacc-eju-ag-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=JUST;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/06/eu-continues-developing-european-e-justice/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/06/eu-continues-developing-european-e-justice/
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2.Denumire apel: Granturi de acțiune pentru susținerea proiectelor transnaționale de formare judiciară care acoperă 

dreptul civil, dreptul penal sau drepturile fundamentale 

 

Cod apel: JUST-JTRA-EJTR-AG-2019 

Deadline: 27 iunie 2019, 17:00:00 ora Bruxelles 

Obiectivul este de a contribui la aplicarea eficientă și coerentă a legislației UE în domeniile dreptului civil, dreptului penal 
și drepturilor fundamentale, eticii judiciare și statului de drept, prin abordarea nevoilor de formare ale profesioniștilor din 
domeniul justiției în aceste domenii. Acesta vizează, de asemenea, nevoile specifice de instruire ale personalului instanțelor 
judecătorești și ale executorilor judecătorești, precum și ale personalului din penitenciare și de probațiune. 
 
Valoarea indicativă a unui proiect: min.75.000 euro. Nu există limită maximă. Cofinanțare U.E. max.90%  
Buget apel: 5.350.000 euro 

3.Denumire apel: Granturi pentru sprijinirea proiectelor transnaționale pentru consolidarea drepturilor persoanelor 

suspectate sau acuzate de infracțiuni și a drepturilor victimelor infracțiunilor 

Cod apel: JUST-JACC-AG-2019 

Deadline: 15 mai 2019, 17:00:00 ora Bruxelles 

Obiectivele acestui apel sunt: 

- să contribuie la aplicarea eficientă și coerentă a dreptului penal al UE în domeniul drepturilor persoanelor 

suspectate sau acuzate de infracțiuni (prioritate în materie de drepturi procedurale); 

- să contribuie la aplicarea eficientă și coerentă a dreptului penal al UE în domeniul drepturilor victimelor 

infracțiunilor (prioritatea drepturilor victimelor). 

Valoarea indicativă a unui proiect: min.75.000 euro. Nu există limită maximă. Cofinanțare U.E. max.90%  
Buget apel: 3.600.000 euro 

 

III. Finanțări Rights, Equality and Citizenship Programme 

Work Programme: REC-2019 

1.Denumire apel: Promovarea aplicării eficiente a principiului nediscriminării 

Cod apel: REC-RDIS-DISC-AG-2019 

Deadline: 20 iunie 2019, 17:00:00 ora Bruxelles 

 

Apelul va finanța proiecte axate pe una sau mai multe dintre următoarele activități: 

- colectarea, cercetarea, monitorizarea și raportarea implementării legislației privind nediscriminarea, sprijinirea 

victimelor discriminării; 

- consolidarea capacităților, formarea profesională și abilitarea; 

- învățarea reciprocă, schimbul de bune practici, cooperarea, inclusiv identificarea celor mai bune practici care 

pot fi transferabile în alte țări participante; 

- acțiuni de diseminare și sensibilizare (inclusiv la nivel local), cum ar fi prin intermediul conferințelor, 

campaniilor sau a presei sociale; 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-jtra-ejtr-ag-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=JUST;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-jacc-ag-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=JUST;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/wp/rec-awp-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdis-disc-ag-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
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- acțiuni de înființare și consolidare a platformelor naționale ale romilor, care să implice toate părțile interesate 

relevante, cu accent pe punerea în aplicare și monitorizarea strategiilor naționale de integrare a romilor; 

- întâlniri, grupuri de lucru, seminarii, evenimente la nivel național, regional sau local; cu discuții tematice 

precum educația, ocuparea forței de muncă, sănătatea, locuința, reprezentarea etc .; 

- evaluarea și revizuirea strategiilor naționale de integrare a romilor și a măsurilor de integrare a romilor, 

schimbul și transferul de practici care s-au dovedit eficiente la nivel local; 

- schimbul transnațional între diferitele platforme naționale ale romilor pentru a promova învățarea politicilor și 

transferul bunelor practici. 

 
Valoarea indicativă a unui proiect: min.100.000 euro, maxim 250.000 euro. Cofinanțare U.E. max.80%  
Buget apel: 4.000.000 euro 

 

2.Denumire apel: Prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență împotriva copiilor, a tinerilor și a femeilor 

Cod apel: REC-RDAP-GBV-AG-2019 

Deadline:13 iunie 2019, 17:00:00 ora Bruxelles 

Acest apel vizează finanțarea unor proiecte specifice și concrete, care să asigure beneficii și efecte demonstrabile și maxime 

asupra vieților beneficiarilor. Activitățile de cercetare nu sunt excluse, dar accentul este pus pe aspectul practic, iar proiectele 

ar trebui să includă o combinație de elemente pentru a forma un întreg coerent. În timp ce proiectele ar trebui să se bazeze 

pe dovezile a ceea ce funcționează (de exemplu, din cercetarea disponibilă anterior), acestea ar trebui să aibă un caracter 

aplicabil și să ducă la aplicații practice. Proiectele ar trebui să elaboreze nu numai o metodologie solidă care să utilizeze 

dovezile disponibile și să admită bunele practici recunoscute sau modelele de intervenție încercate și testate, dar să includă, 

de asemenea, o mare parte a măsurilor și rezultatelor practice de punere în aplicare.  

Este încurajată implicarea unei autorități publice, inclusiv a autorităților regionale și locale, care să 

participe activ în proiecte. Pentru proiectele legate de violența bazată pe gen, aceste autorități publice pot fi ministerele 

/ agențiile / organismele de promovare a egalității de gen și / sau prestatori de servicii pentru victimele violenței sau 

autorilor violenței; organele de poliție, judiciare, de sănătate sau de educație etc., după caz. Pentru proiectele legate de copii, 

aceste autorități publice pot fi ministerele și / sau agențiile responsabile de copii (de exemplu, agențiile și serviciile pentru 

protecția copilului,  protecția copilului, educația, sănătatea, protecția socială, justiția, / sau instituții naționale pentru 

drepturile omului pentru copii, autorități regionale responsabile, autorități de aplicare a legii etc.). 

Valoarea indicativă a unui proiect: min.75.000 euro. Nu există limită maximă. Cofinanțare U.E. max.80%  
Buget apel: 11.700.000 euro 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdap-gbv-ag-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
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Acest newsletter a a fost elaborat de către  Serviciul pentru Administrarea Proiectelor de Cercetare Științifică 

din cadrul UAIC 

 

Pe cine puteți contacta pentru a 

obține sprijin în inițierea și 

formularea unui proiect de cercetare? 

Elena FELICE 
Șef  Serviciu pentru Administrarea Proiectelor de 

Cercetare Științifică 

  

eradu@uaic.ro 

Corp A, Rectorat, et. 2, cam. 13 

Tel.: 0232 201024 

 

 

Diana LINA 
Administrator financiar Serviciul pentru 

Administrarea Proiectelor de Cercetare Științifică 

  

diana.lina@uaic.ro  

Cămin C5, cam.10 

Tel.:0232 202560  

 

 


