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Această a șaptea ediție a concursului de 

granturi pentru cercetătorii aflați la 

începutul carierei este prima care se 

desfășoară în cadrul programului Orizont 

2020 al UE. Concursul a atras 3 273 de 

cereri, dintre care 10% au fost acceptate. 

Dintre beneficiarii granturilor, 143 

activează în domeniul „științe fizice și 

inginerie”, 124 în domeniul „științe ale 

vieții” și 61 în domeniul „științe sociale și 

umaniste”. În acest an, proporția femeilor 

în rândul beneficiarilor a crescut la 33%, 

față de 30% anul trecut. 

 

Finanțarea le va permite beneficiarilor de 

granturi să-și creeze propriile echipe de 

cercetare, angajând în total peste 1 400 

de doctoranzi și postdoctoranzi ca membri 

ai echipelor. CEC contribuie astfel la 

sprijinirea apariției unei noi generații de 

cercetători de vârf în Europa. 

 

Granturile CEC pentru cercetători aflați la 

începutul carierei sunt acordate 

cercetătorilor de orice naționalitate cu o 

experiență de 2-7 ani după finalizarea 

doctoratului (sau echivalent) și cu o 

evoluție foarte promițătoare a carierei lor 

științifice. Cercetarea trebuie să se 

desfășoare într-o organizație de cercetare 

publică sau privată cu sediul într-unul 

dintre statele membre ale UE sau în țările 

asociate. Finanțarea (maximum 2 milioane 

de euro per grant) este furnizată pe o 

perioadă de până la cinci ani. 

 

Creat în 2007 de către UE, Consiliul 

European pentru Cercetare (CEC) este 

prima organizație europeană de finanțare 

a cercetării de vârf în domenii de 

frontieră. În fiecare an, se selectează și se 

finanțează cei mai buni și mai creativi 

cercetători indiferent de naționalitate și de 

vârstă, pentru a desfășura în Europa 

proiecte de cinci ani. De asemenea, CEC 

se străduiește să atragă în Europa 

cercetători de nivel înalt din întreaga 

lume. Până în prezent, Consiliul European 

pentru Cercetare a finanțat peste 4 500 de 

cercetători de nivel înalt aflați în diferite 

etape ale carierei lor. 

 

Site-ul Consiliului European pentru 

Cercetare : http://erc.europa.eu/  

  

Concursul de granturi pentru cercetători 

http://erc.europa.eu/
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”Orizont 2020” este cel mai important 

program al Uniunii Europene pentru 

cercetare si inovare care se va desfasura 

in perioada 2014-2020. Pe langa 

investitiile private pe care le va atrage 

programul, acesta va furniza si capitalul 

de pornire necesar stimularii progreselor 

si descoperirilor tehnologice, facilitand 

transpunerea ideilor inovatoare in produse 

si servicii. Bugetul programului Orizont 

2020 este de aproape 80 miliarde de euro, 

pentru perioada 2014-2020.  

Finantarea oferita de programul ”Orizont 

2020” va fi mai usor accesibila datorita 

faptului ca acest program are o structura 

mai simpla. Orizont 2020 va insemna 

simplificarea considerabila a rambursarii 

prin introducerea unei rate forfetare unice 

pentru costurile indirecte, pe langa 

stabilirea a doua rate de finantare - 

pentru cercetare si, respectiv, pentru 

activitati de piata. Programul va avea un 

punct unic de acces pentru participanti, 

mai putine formalitati administrative in 

pregatirea propunerilor si se va renunta la 

controalele si auditurile inutile. Un 

obiectiv-cheie este reducerea cu 100 de 

zile, in medie, a intervalului de timp 

dintre solicitarea unui grant si primirea 

finantarii, ceea ce inseamna ca proiectele 

pot fi initiate mai devreme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul  

Orizont 2020 
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Comisia Europeană a adoptat primele 

două programe operaționale 2014-2020 

pentru România, axate pe sporirea 

competitivității și asistența tehnică în 

implementarea fondurilor europene. Cele 

două programe reprezintă o investiție 

totală de 1,53 miliarde de euro în 

economia reală a României. 

 

Programul Operațional Asistență Tehnică, 

în valoare de 251 milioane euro, a fost 

adoptat joi, 18 decembrie, pentru a întări 

capacitatea administrativă a României de 

a coordona, desfășura și supraveghea 

Fondurile Europene Structurale și de 

Investiție. 

 

Programul  Operaţional va sprijini atât 

administrația implicată în managementul 

fondurilor europene, cât și pe beneficiarii 

acestora, prin întărirea capacității acestora 

de a pregăti și de a implementa proiecte. 

 

Programul Operațional pentru 

Competitivitate, adoptat vineri, 19 

decembrie, reprezintă o investiție de 1,58 

miliarde de euro pentru creşterea 

competitivităţii economiei. O primă 

prioritate a programului o reprezintă 

investiţiile în cercetare și dezvoltare 

(952,6 milioane Euro), gândite să 

răspundă nevoilor mediului de afaceri şi să 

întărească legăturile dintre acesta şi 

institutele de cercetare. 

 

În egală măsură, Programul Operațional 

se concentrează pe creșterea calității și a 

utilizării serviciilor publice electronice 

(630,2 milioane de euro). Vor fi susținute 

folosirea tehnologiilor informatice și de 

comunicare în educație, cultură și 

sănătate. Programul va sprijini 

dezvoltarea infrastructurii broadband în 

întreaga țară, creând legături esențiale 

între mediul rural și mediul urban. 

 

„Adoptarea rapidă a acestor programe 

este un semnal puternic de sprijin pe care 

Comisia îl transmite României. Programul 

de Asistenţă Tehnică vine în sprijinul 

eforturilor administraţiei de a creşte rata 

de absorbţie a fondurilor europene, iar 

Programul pentru Competitivitate îşi 

propune să stimuleze inovaţia care 

răspunde nevoilor reale ale economiei. Fac 

un apel către Guvernul României pentru a 

începe implementarea în perioada 2014-

2020 cu proiecte concentrate pe calitate și 

pe obținerea celor mai bune rezultate 

pentru economia țării”, a declarat Corina 

Crețu, comisar european pentru politici 

regionale. 

 

Ambele programe vor fi coordonate de 

Ministerul Fondurilor Europene. Pentru 

programul Asistența Tehnică contribuția 

europeană este de 212 milioane de euro, 

iar contribuția românească de 38 milioane 

euro. Programul Competitivitate are 

valoarea totală de 1,58 miliarde de euro, 

din care 1,32 miliarde este contribuția 

europeană. 

Detalii pe: http://www.fonduri-ue.ro/  

Bani pentru creșterea 

competitivității economiei și 

pentru implementarea eficientă 

a fondurilor europene 

http://www.fonduri-ue.ro/
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 Comisia Europeană a aprobat programul 

operațional prezentat de România în 

vederea utilizării noului Fond de ajutor 

european pentru cele mai defavorizate 

persoane (FEAD). România va primi peste 

441 de milioane de euro (la prețurile 

actuale) în perioada 2014-2020 pentru a 

oferi produse alimentare persoanelor care 

au cea mai mare nevoie de acestea, 

precum și articole de uz școlar copiilor 

aflați în dificultate. Finanțarea UE va fi 

completată cu peste 75 milioane de euro 

din resursele naționale. 

 

Comisarul european pentru ocuparea 

forței de muncă, afaceri sociale, 

competențe și mobilitate profesională, 

Marianne Thyssen, a declarat: „Salut 

călduros adoptarea programului FEAD 

pentru România. Având în vedere faptul 

că, în prezent, aprovizionarea cu alimente 

este planificată înainte de venirea iernii, 

fondul va oferi un sprijin vital persoanelor 

care trec prin momente grele. Sunt, de 

asemenea, bucuroasă că programul se 

concentrează asupra copiilor vulnerabili, 

astfel încât oportunitățile lor de învățare 

să nu fie afectate de lipsurile materiale din 

familie”. 

 

Începerea aprovizionării cu alimente este 

prevăzută pentru această iarnă și, din 

2015, va avea loc de două ori pe an. Vor 

beneficia de ajutor persoanele asistate 

social, pensionarii cu pensii mici și 

persoanele al căror venit este sub 45% 

din salariul minim pe economie la nivel 

național. 

 

Pachetele cu produse alimentare vor fi 

completate cu măsuri menite să 

înlesnească incluziunea socială, precum 

educația sanitară și alimentară, acces 

sporit la serviciile medicale sau de 

consiliere juridică, îndrumare către 

serviciile sociale, consiliere profesională și 

sprijin în căutarea unui loc de muncă. 

 

Începând cu 2015, articolele de uz școlar 

vor fi furnizate o dată pe an. Acestea vor 

fi oferite copiilor care provin din familii cu 

un venit lunar sub 50% din salariul minim 

pe economie la nivel național. 

 

Alimentele și articolele de uz școlar vor fi 

distribuite prin intermediul autorităților 

locale și al școlilor. ONG-urile vor fi 

implicate în furnizarea produselor 

alimentare persoanelor cu dificultăți de 

deplasare și în aplicarea măsurilor de 

incluziune socială aferente. 

 

 

România înregistrează unul dintre cele mai 

ridicate niveluri de sărăcie din UE, 

aproximativ 30% din populație suferind de 

lipsuri materiale severe. Programul 

operațional adoptat va contribui la 

atingerea obiectivului național de a ajuta 

580 000 de oameni să iasă din sărăcie. 

 

Fondul de ajutor european 

pentru cele mai defavorizate 

persoane (FEAD) 
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Lansat în luna ianuarie 2014, Fondul de 

ajutor european pentru cele mai 

defavorizate persoane (FEAD) este un 

puternic simbol al solidarității europene. 

Principalul său scop este ruperea cercului 

vicios al sărăciei și precarității, oferind 

asistență nefinanciară unora dintre 

cetățenii europeni cei mai vulnerabili. 

FEAD se ridică la o valoare reală de 3,8 

miliarde de euro în perioada 2014-2020. 

 

Fondul va contribui la consolidarea 

coeziunii sociale prin atenuarea celor mai 

severe forme de sărăcie, precum și la 

atingerea obiectivului EUROPA 2020 de a 

reduce cu cel puțin 20 de milioane 

numărul de persoane afectate sau 

amenințate de sărăcie și excluziune 

socială, până în 2020. 

 

FEAD va sprijini acțiunile inițiate de toate 

cele 28 de state membre în vederea 

acordării unei game largi de ajutoare 

nefinanciare persoanelor celor mai 

defavorizate, indiferent dacă este vorba 

despre persoane individuale, familii, 

gospodării sau grupuri de persoane. 

Asistența de acest tip poate consta în 

produse alimentare, îmbrăcăminte și alte 

bunuri de uz personal esențiale, cum ar fi 

încălțămintea, săpunul sau șamponul. 

Ajutorul financiar poate fi utilizat la 

desfășurarea acțiunilor care încurajează 

integrarea socială. 

 

Fiecare stat membru va defini grupul-țintă 

de „persoane cele mai defavorizate” în 

programul său operațional național. 

Statele membre pot alege tipul de 

asistență pe care doresc să o ofere 

(produse alimentare sau articole de bază 

sau o combinație între cele două) și 

modelul preferat de procurare și 

distribuție a alimentelor și bunurilor, în 

funcție de situația lor specifică și 

preferințe. 

 

Începând cu 1987, Programul UE de 

distribuire a alimentelor către cele mai 

defavorizate persoane (CDP) a fost o 

sursă importantă de provizii pentru 

organizațiile care lucrează în contact direct 

cu cei mai puțin norocoși membri ai 

societății, oferindu-le alimente. A fost 

creat pentru a folosi în mod optim 

surplusul agricol obținut atunci. Având în 

vedere epuizarea stocurilor de intervenție 

preconizată, precum și imprevizibilitatea 

lor ridicată în perioada 2011-2020, ca o 

consecință a reformelor succesive ale 

politicii agricole comune, CDP a fost 

întrerupt la sfârșitul anului 2013, fiind 

înlocuit de FEAD. 
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 Uniunea Europeană speră ca, prin 

Conferința Națiunilor Unite asupra 

schimbărilor climatice, care va avea loc în 

perioada 1-12 decembrie la Lima (Peru), 

să se pregătească terenul pentru 

adoptarea la Paris, anul viitor, a unui nou 

acord global privind clima, obligatoriu din 

punct de vedere juridic. UE este 

încrezătoare că noul acord va consolida și 

va extinde în mod semnificativ eforturile 

colective internaționale de combatere a 

schimbărilor climatice. Convenirea de 

către liderii UE, în luna octombrie, a 

obiectivului de reducere cu 40 % a 

emisiilor de gaze cu efect de seră, urmată, 

la scurt timp după aceea, de anunțarea de 

către SUA și China a obiectivelor lor 

viitoare, reprezintă dovezi clare ale 

gradului de hotărâre la nivel mondial. 

Discuțiile de la Lima privind schimbările 

climatice - un pas crucial către acordul din 

2015 

UE va fi reprezentată la Conferința de la 

Lima de către Gian Luca Galletti, ministrul 

mediului din Italia, țară care deține în 

prezent președinția Consiliului Uniunii 

Europene, și de Miguel Arias Cañete, 

comisarul UE pentru politici climatice și 

energie. 

 

Ministrul Galletti a declarat: „Trebuie să 

profităm de impulsul tot mai puternic în 

favoarea unui acord global privind clima. 

Toate țările trebuie să își prezinte 

obiectivele cât mai curând posibil în 2015, 

pentru a permite desfășurarea unui proces 

de evaluare transparent. Trebuie să ne 

asigurăm că angajamentele corespund 

datelor științifice și că ne aflăm în 

continuare pe drumul cel bun pentru a 

menține încălzirea globală sub 2 grade 

Celsius.” 

Jean-Claude Juncker, președintele 

Comisiei Europene, a inclus construirea 

unei „uniuni a energiei reziliente, cu o 

politică privind schimbările climatice 

orientată spre viitor” printre cele zece 

priorități ale actualei Comisii. Maroš 

Šefčovič, vicepreședintele pentru uniunea 

energiei, a declarat: „Conferința de la 

Lima ne trimite un mesaj de speranță. E 

un semnal că nu e prea târziu să 

întoarcem lucrurile în favoarea noastră și 

să respectăm limita de 2 grade convenită 

la nivel internațional. Prin noul nostru 

pachet de măsuri privind clima și energia, 

ne-am confirmat încă o dată încrederea 

într-o economie mai eficientă din punct de 

vedere energetic și cu emisii scăzute de 

dioxid de carbon, care constituie piatra de 

temelie a uniunii energiei. Dacă arătăm 

mai multă ambiție în politicile noastre 

interne și dacă intensificăm cooperarea 

internațională, putem transforma acest 

deziderat în realitate: e doar o chestiune 

de voință politică.” 

Miguel Arias Cañete, comisarul UE pentru 

politici climatice și energie, a adăugat: 

„Conferința de la Lima este o etapă 

crucială, care ne aduce mai aproape de 

Conferința de la Paris, unde ni se va oferi 

ocazia istorică de a găsi o soluție la cea 

mai mare provocare cu care se confruntă 

planeta noastră astăzi. Acordul final care 

va fi convenit la Paris trebuie să reflecte 

Conferința de la Lima privind 

schimbările climatice - un pas 

crucial către acordul din 2015 
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realitățile economice ale lumii 

contemporane. Pentru aceasta este nevoie 

ca fiecare economie majoră să se implice 

activ. Europa a fost prima care și-a 

anunțat obiectivele; China și SUA au 

reacționat curând după aceea. Acum 

așteptăm ca și celelalte economii cu emisii 

mari de gaze cu efect de seră să ni se 

alăture. Suntem în ceasul al 

douăsprezecelea: trebuie să trecem la 

fapte.” 

Acordul din 2015 

 Un acord ambițios 

UE invită toate părțile să prezinte 

obiective ambițioase de atenuare a 

schimbărilor climatice până la sfârșitul 

lunii martie 2015. În acest fel se va putea 

respecta calendarul convenit și se va 

putea desfășura un proces care va 

permite analizarea și evaluarea nivelului 

de ambiție al eforturilor individuale și 

agregate înainte de Conferința de la Paris. 

Astfel, comunitatea mondială va înțelege 

ce acțiuni și eforturi sunt necesare pentru 

a rămâne în grafic în ceea ce privește 

obiectivul de menținere a creșterii 

temperaturii globale sub 2 grade. 

 Un acord transparent 

Metodele convenite pentru a urmări 

progresele în privința angajamentelor de 

reducere a emisiilor asumate la Paris vor 

permite părților să evalueze ritmul 

progreselor colective în direcția atingerii 

acestui obiectiv. De asemenea, grație 

acestor metode, se va putea monitoriza, 

într-un mod comparabil, eficacitatea și 

caracterul adecvat al politicilor interne.     

 

 Un acord durabil 

Noul acord privind clima trebuie astfel 

construit încât să reziste în timp. UE 

dorește ca acordul din 2015 să integreze 

un proces de consolidare periodică a 

angajamentelor de reducere a emisiilor. 

Acest lucru ar permite părților să 

reacționeze în funcție de cele mai recente 

date științifice și să ia în considerare 

creșterea nivelului de ambiție în lumina 

noilor evoluții tehnologice. Scopul este de 

a se asigura că, prin intermediul 

acordului, planeta va rămâne pe termen 

lung pe o traiectorie care permite 

menținerea creșterii temperaturii globale 

sub 2 grade. 

 Un acord echilibrat 

Cu toate că reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră se află în centrul negocierilor 

internaționale în domeniul climei, UE 

recunoaște că adaptarea la schimbările 

climatice și finanțarea măsurilor de 

combatere a acestora sunt, la rândul lor, 

componente esențiale ale unui acord 

echilibrat care va fi convenit în 2015. 

Ce rezultate așteaptă UE de la 

Conferința de la Lima? 

Conferința privind schimbările climatice de 

la Lima va reprezenta o etapă crucială în 

direcția obținerii unui rezultat pozitiv la 

Conferința de la Paris. În acest sens, la 

Lima trebuie să se garanteze că: 
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 se ajunge la un acord asupra 

elementelor esențiale ale acordului 

din 2015 și că acestea vor constitui 

punctul de plecare pentru noi 

negocieri în cursul anului 2015; 

 se ajunge la un acord asupra unei 

decizii care să garanteze faptul că 

angajamentele pe care țările le vor 

prezenta în lunile următoare în 

materie de reducere a emisiilor de 

gaze cu efect de seră sunt 

transparente, cuantificabile și 

comparabile; 

 înainte de Conferința de la Paris din 

2015, se va desfășura un proces 

internațional care să evalueze și să 

analizeze nivelul de ambiție și 

caracterul adecvat al contribuțiilor 

individuale și agregate în raport cu 

obiectivul de a menține creșterea 

temperaturii globale sub 2 grade; 

 se continuă eforturile în vederea 

creșterii nivelului de ambiție înainte 

de 2020. 

Fondurile UE destinate politicilor 

climatice în 2014 

Fiind cel mai important furnizor de 

asistență oficială pentru dezvoltare, UE, 

împreună cu statele membre, va prezenta 

la Lima informații cu privire la acordarea 

constantă de finanțare pentru politicile 

climatice în favoarea țărilor în curs de 

dezvoltare. Numai în 2013, UE și statele 

sale membre au pus la dispoziție fonduri 

cu o valoare totală de 9,5 miliarde de euro 

pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare 

în eforturile de combatere a schimbărilor 

climatice. UE își menține angajamentul de 

a oferi ajutor țărilor celor mai vulnerabile 

în fața schimbărilor climatice și țărilor care 

dispun de mijloace minime pentru a le 

face față. 

Conferințele de presă ale UE la Lima 

Delegația UE va susține cu regularitate 

conferințe de presă, care vor fi transmise 

pe internet, atât în direct, cât și „la 

cerere”, la adresa http://www.unfccc.int/ . 

 

Orele exacte ale conferințelor de presă pot 

fi verificate la adresa: 

 

https://grandreserva.unfccc.int/grandrese

rva/public/schedule?conference_id=61&m

eeting_type=145&refresh_interval=120  

 

 

http://www.unfccc.int/
https://grandreserva.unfccc.int/grandreserva/public/schedule?conference_id=61&meeting_type=145&refresh_interval=120
https://grandreserva.unfccc.int/grandreserva/public/schedule?conference_id=61&meeting_type=145&refresh_interval=120
https://grandreserva.unfccc.int/grandreserva/public/schedule?conference_id=61&meeting_type=145&refresh_interval=120
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  Ziua europeană a persoanelor cu 

handicap: orașul suedez Borås 

câștigă premiul „Access City” 2015 

acordat orașelor cu cele mai bune 

facilități pentru persoanele cu 

handicap 

http://ec.europa.eu/romania/news/031

22014_ziua_europeana_a_persoanelo

r_cu_handicap_ro.htm     

 Autostrăzile României- o prioritate 

pentru Uniunea Europeană  

http://ec.europa.eu/romania/news/201

114_finantare_autostrazi_ro.htm      

 Sondaj Eurobarometru standard din 

toamna anului 2014: crește încrederea 

în Uniunea Europeană 

http://ec.europa.eu/romania/news/171

22014_sondaj_eurobarometru_creste

_increderea_in_uniunea_europeana_r

o.htm  

 Un nou început: planul de lucru al 

Comisiei Europene pentru locuri de 

muncă, creștere economică și investiții 

http://ec.europa.eu/romania/news/171

22014_planul_de_lucru_al_comisiei_e

uropene_ro.htm  

 Primele trei programe de dezvoltare 

rurală au undă verde 

http://ec.europa.eu/romania/news/121

22014_programe_dezvoltare_rurala_r

o.htm  

 Analiza anuală a creșterii în UE pentru 

2015: un nou impuls pentru crearea 

de locuri de muncă, pentru creștere și 

investiții 

http://ec.europa.eu/romania/news/281

12014_analiza_anuala_a_cresterii_in_

ue_pentru_2015_ro.htm  

  

 

Știri din UE 

http://ec.europa.eu/romania/news/03122014_ziua_europeana_a_persoanelor_cu_handicap_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/03122014_ziua_europeana_a_persoanelor_cu_handicap_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/03122014_ziua_europeana_a_persoanelor_cu_handicap_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/201114_finantare_autostrazi_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/201114_finantare_autostrazi_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/17122014_sondaj_eurobarometru_creste_increderea_in_uniunea_europeana_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/17122014_sondaj_eurobarometru_creste_increderea_in_uniunea_europeana_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/17122014_sondaj_eurobarometru_creste_increderea_in_uniunea_europeana_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/17122014_sondaj_eurobarometru_creste_increderea_in_uniunea_europeana_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/17122014_planul_de_lucru_al_comisiei_europene_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/17122014_planul_de_lucru_al_comisiei_europene_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/17122014_planul_de_lucru_al_comisiei_europene_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/12122014_programe_dezvoltare_rurala_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/12122014_programe_dezvoltare_rurala_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/12122014_programe_dezvoltare_rurala_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/28112014_analiza_anuala_a_cresterii_in_ue_pentru_2015_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/28112014_analiza_anuala_a_cresterii_in_ue_pentru_2015_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/28112014_analiza_anuala_a_cresterii_in_ue_pentru_2015_ro.htm
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