
 

Pag.| 1 SERVICIUL PENTRU MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 

 
NEWSLETTER  
NUMĂRUL 1/Martie 2021 
 
Justice Programme (JUST) 2021-2027- oportunități finanțare 

I.JUST-2021-JCOO  

Work Programme JUST-2021 

Termen limită: 06 May 2021, 17:00:00 Brussels time 

 Obiective: 

Principalele obiective sunt de a facilita și sprijini cooperarea judiciară în 

materie civilă și penală și de a promova statul de drept, independența și 

imparțialitatea sistemului judiciar, inclusiv prin sprijinirea eforturilor de 

îmbunătățire a eficacității sistemelor de justiție naționale și a aplicării 

efective decizii. 

Există patru priorități pentru cererea de propuneri pentru acțiuni în 2021 

pentru promovarea cooperării judiciare în materie civilă și penală: 

1. Cooperarea judiciară în materie civilă 

Scopul este de a promova cooperarea judiciară în materie civilă și de a 

contribui la aplicarea eficientă și coerentă a instrumentelor UE. 

2. Cooperarea judiciară în materie penală 

Scopul este de a promova cooperarea judiciară în materie penală și de a 

contribui la aplicarea eficientă și coerentă a instrumentelor UE de 

recunoaștere reciprocă în materie penală. 

3. Sprijin pentru statele membre pentru înființarea și consolidarea 

rețelelor naționale active în domeniul cooperării judiciare în materie civilă și 

penală. 

Obiectivul principal este de a contribui la aplicarea eficientă și coerentă a 

acquis-ului UE referitor la cooperarea judiciară în materie civilă, comercială 

și penală. 

4. Sprijin pentru statele membre pentru conectarea lor la sistemul 

ECRIS-TCN ((European Criminal Record Information System – Third 

Country Nationals) 

Obiectivul principal al acestei priorități este sprijinirea proiectelor care 

implementează adaptările necesare ale sistemelor naționale de cazier judiciar 

pentru conectarea și schimbul de amprente digitale cu sistemul central 

ECRIS-TCN. 

Activități eligibile: 

- facilitarea cooperării între autoritățile și agențiile competente, practicienii 

în drept și / sau furnizorii de servicii (inclusiv rețele multidisciplinare la nivel 

internațional, național, regional sau local); 

- învățarea reciprocă, identificarea și schimbul de bune practici, dezvoltarea 

metodelor de lucru care pot fi transferabile către alte țări participante; 
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https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders_en
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- activități analitice, inclusiv colectarea de date, sondaje, cercetare etc .; 

- schimbul și furnizarea de informații și dezvoltarea instrumentelor de informare; 

- consolidarea capacităților pentru profesioniști; 

- activități de diseminare și sensibilizare; 

- activitățile de formare pot fi, de asemenea, finanțate în cadrul acestei cereri, cu condiția ca acestea să 

fie de natură auxiliară și să nu constituie scopul principal al proiectului 

Participanți eligibili (țări eligibile) 

 să fie persoane juridice (organisme publice sau private): 

 să fie stabilit în una dintre țările eligibile, adică: 

 Stat membru al UE (inclusiv țările și teritoriile de peste mări , cu excepția Danemarcei) 

țări din afara UE: 

 țări asociate programului de justiție (țări asociate) 

 sau țări aflate în negocieri în curs pentru un acord de asociere și în cazul în care acordul intră în vigoare 

înainte de semnarea grantului. 

Pentru a fi eligibile, cererile de finanțare trebuie să respecte toate criteriile următoare: 

a) pentru prioritățile 1 și 2: 

i. solicitanții trebuie să fie entități publice sau organizații private, în mod corespunzător stabilite într-una dintre țările 

participante la program sau o organizație internațională. Organizațiile orientate spre profit trebuie să depună cereri în 

parteneriat cu entități publice sau organizații private nonprofit; 

ii. cererile trebuie să fie transnaționale și să implice organizații din cel puțin două țări participante. 

b).pentru prioritatea 3: 

i. în domeniul problemelor civile și comerciale, cererea trebuie să fie depusă de membrii oficial numiți ai EJN 

(European Judicial Network) în domeniul civil și comercial sau de către autoritățile naționale, instanțele judecătorești 

și asociațiile profesionale care reprezintă membrii oficial numiți ai EJN în materie civilă și comercială. 

ii. în domeniul penal, cererea trebuie depusă de autoritățile naționale, instanțele, serviciile de urmărire penală și 

asociații profesionale care îi reprezintă. 

O singură cerere pentru fiecare țară participantă va fi acceptată. Proiectele nu trebuie să aibă un aspect transnațional. 

c) pentru prioritatea 4, cererea trebuie depusă de autoritățile naționale responsabile de sistemele care leagă bazele de 

date naționale de cazier judiciar, precum și bazele de date cu amprente digitale, la sistemul central ECRIS-TCN. O 

singură cerere pentru fiecare țară participantă va fi acceptată. Proiectele nu trebuie să aibă un aspect transnațional. 

Componența consorțiului 

- pentru prioritățile 1 și 2, numărul minim de solicitanți este 2. Propunerile trebuie depuse de un consorțiu care 

îndeplinește următoarele condiții: cererile trebuie să implice minimum 2 entități din diferite țări eligibile. 

Consorțiul trebuie să includă cel puțin un organism public, organizație privată non-profit sau organizație 

internațională ca beneficiar. 

- pentru prioritățile 3 și 4, sunt permise propunerile unor solicitanți unici. 

Durată proiectului: între 12 și 24 de luni 

Bugetul proiectului 

Suma solicitată nu poate fi mai mică de 75 000 EUR. Nu există o limită superioară. 

Rata de finanțare: 90% 

Bugetul disponibil pentru apel este de 6 650 000 EUR. 

Cheltuieli eligibile: 

A. Cheltuieli de personal 

B. Costuri de subcontractare 

C. Costuri de achiziție 

             C.1 Deplasări - costuri unitare 

             C.2 Echipamente 

             C.3 Alte bunuri, lucrări și servicii 
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D. Alte categorii de costuri - nu se aplică 

 E. Costuri indirecte: 7% din costurile directe eligibile (categoriile A-D) 

Pentru mai multe informații vizitați pagina programului Justice and Consumers și pagina rezultatelor 

proiectelor finanțate prin acest program . 

     

  

  II. JUST-2021-JTRA granturi pentru sprijinirea proiectelor 

transnaționale de formare a profesioniștilor din domeniul justiției care acoperă 

dreptul civil, dreptul penal sau drepturile fundamentale 

 Work Programme JUST-2021 ,  

Termen limită: 06 May 2021, 17:00:00 Brussels time 

Activitățile pot acoperi legislația civilă, penală și a drepturilor fundamentale a UE, sistemele juridice ale statelor 

membre și statul de drept. 

Principii pentru activitățile de  formare judiciară: 

Formarea ar trebui să fie concepută și planificată în cooperare cu furnizorii de formare profesională din justiție, 

asociațiile sau organizațiile profesionale din justiție sau autoritățile judiciare. 

Instruirea ar trebui să fie oferită în primul rând de profesioniștii din domeniul justiției care au fost pregătiți 

anterior în acest scop, implicând experți nejudiciari numai acolo unde este relevant, folosind tehnici de învățare 

activă și modernă pentru adulți. 

Prioritatea va fi acordată în special formării pe următoarele subiecte: 

 Drepturile fundamentale și statul de drept 

Drepturile victimelor, în conformitate cu Comunicarea Strategia UE privind drepturile victimelor (2020-2025) (COM 

/ 2020/258 final) 

 Digitalizare 

Includeți în activitățile de instruire, acolo unde este relevant, instruirea cu privire la sistemele de informații și 

comunicare utilizate în domeniu; 

De exemplu: pe instrumentele și informațiile disponibile pe portalul european de justiție electronică, cum ar fi site-ul 

web al Rețelei judiciare europene în materie civilă și comercială, Atlasul judiciar, formulare online, registre, baza de 

date a instanțelor, motorul de căutare european de jurisprudență, etc .; 

 Drept civil 

Instrumente juridice în materie civilă și comercială 

Interacțiunea dintre diferitele instrumente juridice în materie de familie 

 Drept penal 

Acordul comercial și de cooperare între UE și Marea Britanie 

Instrumente de cooperare judiciară în materie penală 

Toate instrumentele privind drepturile procedurale în procedurile penale 

 Protejarea datelor 

 

Grupul țintă vizat 

Acest apel sprijină formarea personalului justiției și a personalului judiciar, adică judecătorii, procurorii, personalul 

parchetelor, alți profesioniști din justiție asociați cu sistemul judiciar, precum avocații din cabinetele private, notarii, 

https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-results;programCode=JUST
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-results;programCode=JUST
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-2021-jtra;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252386;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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executorii judecătorești, practicienii în insolvență și mediatorii, precum și interpreți și traducători judiciari, personalul 

din închisori. Profesioniștii din afara justiției nu pot participa la activitățile de formare ca participanți decât dacă există 

o excepție justificată în mod corespunzător recunoscută în momentul acordării grantului. 

Acest apel poate sprijini activități de formare, cum ar fi: 

 activități de formare inițială transfrontalieră (online, activități față în față sau schimburi), acoperind cât mai 

multe state membre posibil, pentru a crea o cultură judiciară europeană comună din momentul intrării într-o 

profesie din justiție; 

 activități de formare continuă interactivă, orientată spre practică, transfrontalieră; 

 schimburi multilaterale între profesioniștii din domeniul justiției; 

 vizite de studiu comune la instanțele UE sau la instituțiile legate de justiție pentru justiție 

 activități de instruire legate de îmbunătățirea utilizării audierilor la distanță și a utilizării mărturiilor video; 

 crearea de materiale de instruire, fie pentru învățarea on spot, învățarea mixtă sau e-learning, gata de utilizare 

fie de către formatori, fie de către practicieni pentru autoînvățare, în combinație cu organizarea activităților 

de formare, pentru a răspunde nevoilor imediate ale profesioniștilor din domeniul justiției în contextul unui 

caz concret; 

 actualizarea și / sau traducerea materialelor de instruire existente,  în combinație cu organizarea activităților 

de formare transfrontaliere; 

 crearea de instrumente sau activități pentru furnizorii de formare (de exemplu: formarea formatorilor cu 

tehnici de învățare activă și modernă a adulților, instruirea formatorilor cu privire la abilitățile și instrumentele 

de formare online, instrumente pentru susținerea organizării formării transfrontaliere, formarea cu privire la 

modul de a oferi instruire online etc.) inclusiv pentru a facilita cooperarea lor la nivelul UE; 

Participanți eligibili (țări eligibile) 

 să fie persoane juridice (organisme publice sau private): 

 să fie stabilit în una dintre țările eligibile, adică: 

 Stat membru al UE (inclusiv țările și teritoriile de peste mări , cu excepția Danemarcei) 

țări din afara UE: 

 țări asociate programului de justiție (țări asociate) 

 sau țări aflate în negocieri în curs pentru un acord de asociere și în cazul în care acordul intră în vigoare 

înainte de semnarea grantului. 

Pentru a fi eligibili: 

(a) solicitanții trebuie să fie entități publice sau organizații private, stabilite în mod corespunzător într-una dintre țările 

participante la program, sau organizații internaționale. Organizațiile orientate spre profit trebuie să depună cereri în 

parteneriat cu entități publice sau organizații private fără profil; 

(b) cererea trebuie să fie transnațională și să implice organizații din cel puțin două țări participante; 

(c) grantul  solicitat nu poate fi mai mic de 75 000 EUR. 

Componența consorțiului 

Propunerile trebuie depuse de un consorțiu format din cel puțin 2 solicitanți, care respectă următoarele 

condiții: cererile trebuie să implice cel puțin 2 entități (beneficiari) din diferite țări eligibile. 

Consorțiul trebuie să includă cel puțin un organism public, organizație privată non-profit sau organizație 

internațională ca beneficiar.  

Durată proiectului: între 12 și 36 de luni 

Bugetul proiectului 

Suma solicitată nu poate fi mai mică de 75 000 EUR.  

Rata de finanțare: 90% 

Bugetul disponibil pentru apel este de 5 350 000 EUR 

Cheltuieli eligibile 
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A. Cheltuieli de personal 

B. Costuri de subcontractare 

C. Costuri de achiziție 

             C.1 Deplasări - costuri unitare 

             C.2 Echipamente 

             C.3 Alte bunuri, lucrări și servicii 

D. Alte categorii de costuri - nu se aplică 

 E. Costuri indirecte: 7% din costurile directe eligibile (categoriile A-D) 

 

 

III. JUST-2021-JACC granturi pentru proiecte transnaționale pentru 

consolidarea drepturile persoanelor suspectate sau acuzate de infracțiuni și a 

drepturilor victimelor infracțiunilor  

Work Programme JUST-2021 ,  

Termen limită: 09 September 2021,  17:00:00 Brussels time 

 

Principalele objective  urmăresc facilitarea accesului efectiv și nediscriminatoriu la justiție pentru toți, și căile 

de atac eficiente, inclusiv prin mijloace electronice (e-justiție), prin promovarea procedurilor civile și penale 

eficiente, prin promovarea și susținerea drepturilor tuturor victimelor infracțiunilor, precum și drepturile 

procedurale ale suspecților și persoanelor acuzate în proceduri penale. 

 

Obiectivele acestui apel pentru 2021 și 2022 sunt: 

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

suspectate sau acuzate de infracțiuni (prioritatea drepturilor procedurale); 

(b) să contribuie la aplicarea eficientă și coerentă a legislației UE în domeniul drepturilor victimelor 

infracțiunilor, în conformitate cu Strategia UE privind drepturile victimelor (2020-2025) (prioritatea 

drepturilor victimelor). 

Priorități vizate de finanțare 

1. Prioritatea drepturilor procedurale 

2.  Prioritatea drepturilor victimelor 

Proiectul ar trebui să acopere una sau mai multe dintre următoarele activități: 

- învățarea reciprocă, schimbul de bune practici, dezvoltarea metodelor de lucru care pot fi transferabile către 

alte țări participante; 

- schimbul și furnizarea de informații și dezvoltarea instrumentelor de informare; 

- consolidarea capacităților pentru profesioniști; 

- facilitarea cooperării între autoritățile competente (inclusiv acolo unde sunt relevanți experți sau agenții 

naționale care se ocupă de aspectele acoperite de prezenta cerere) și / sau practicanți juridici și / sau furnizori 

de servicii (inclusiv rețele multidisciplinare la nivel european sau internațional, național, regional sau local); 

- activități de comunicare, inclusiv diseminarea informațiilor despre drepturi și activități de sensibilizare a 

normelor existente privind drepturile la nivel european și național, relevante pentru prioritățile apelului; 

- activități de formare, atâta timp cât acestea sunt de natură auxiliară și nu scopul principal al proiectului; 

- activități analitice, cum ar fi colectarea de date și crearea de baze de date, anchete, cercetări etc. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-2021-jacc;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252386;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Participanți eligibili (țări eligibile) 

 să fie persoane juridice (organisme publice sau private): 

 să fie stabilit în una dintre țările eligibile, adică: 

Stat membru al UE (inclusiv țările și teritoriile de peste mări , cu excepția Danemarcei) 

țări din afara UE: 

 țări asociate programului de justiție (țări asociate) 

 sau țări aflate în negocieri în curs pentru un acord de asociere și în cazul în care acordul intră în vigoare 

înainte de semnarea grantului. 

Pentru a fi eligibili: 

(a) solicitanții trebuie să fie entități publice sau organizații private, stabilite în mod corespunzător într-una 

dintre țările participante la program, sau organizații internaționale. Organizațiile orientate spre profit trebuie 

să depună cereri în parteneriat cu entități publice sau organizații private fără profil; 

(b) cererea trebuie să fie transnațională și să implice organizații din cel puțin două țări participante; 

(c)  grantul  solicitat nu poate fi mai mic de 75 000 EUR. 

Componența consorțiului 

Propunerile trebuie depuse de un consorțiu format din cel puțin 2 solicitanți, care respectă următoarele 

condiții: cererile trebuie să implice cel puțin 2 entități (beneficiari) din diferite țări eligibile. 

Consorțiul trebuie să includă cel puțin un organism public, organizație privată non-profit sau organizație 

internațională ca beneficiar.  

Durată proiectului: între 12 și 24 de luni 

Bugetul proiectului 

Suma solicitată nu poate fi mai mică de 75 000 EUR.  

Rata de finanțare: 90% 

Bugetul disponibil pentru apel este de 6 200 000 EUR 

Cheltuieli eligibile 

A. Cheltuieli de personal 

B. Costuri de subcontractare 

C. Costuri de achiziție 

             C.1 Deplasări - costuri unitare 

             C.2 Echipamente 

             C.3 Alte bunuri, lucrări și servicii 

D. Alte categorii de costuri - nu se aplică 

 E. Costuri indirecte: 7% din costurile directe eligibile (categoriile A-D) 
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Persoane de contact: 

 Elena FELICE,  Șef  Serviciu pentru Managementul Activităților de Cercetare Științifică, eradu@uaic.ro,  

Corp A, Rectorat, et. 2, cam. 13, Tel.: 0232 201024  

Diana LINA, administrator financiar Serviciul pentru pentru Managementul Activităților de Cercetare 

Științifică, diana.lina@uaic.ro, , Cămin C5, cam.10, Tel.:0232 202560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unde puteți obține mai multe informații privind Justice 

Programme și depunerea unei aplicații pe acest program? 

 

Platforma online pentru depunerea aplicației: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
search 
 
Documentele apelurilor: 
JUST-2021-JCOO 
JUST-2021-JTRA 
JUST-2021-JACC 
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mailto:diana.lina@uaic.ro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/just/wp-call/2021-2022/call-fiche_just-2021-jcoo_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/just/wp-call/2021-2022/call-fiche_just-2021-jtra_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/just/wp-call/2021-2022/call-fiche_just-2021-jacc_en.pdf

