
Noutati in contextul COVID-19 
Sursa: Ministrul Educatiei si Cercetarii, martie 2020 
 
1. Cercetarea răspunde apelului la mobilizare în lupta cu noul coronavirus, 

alocând 25 milioane de lei pentru finanțarea unor proiecte de cercetare 
  
Ministerul Educației și Cercetării a alocat, în acest moment, suma de 25 
miloane lei pentru finanțarea unor proiecte de cercetare privind limitarea 
extinderii și combaterea epidemiei de SARS-COV-2. 
 

Detalii gasiti la link: 

http://www.research.gov.ro/ro/articol/5172/minister-comunicare-cercetarea-

raspunde-apelului-la-mobilizare-in-lupta-cu-noul-coronavirus-alocand-25-

milioane-de-lei-pentru-finan-area-unor-proiecte-de-cercetare 

 

2. H2020 în contextul răspândirii COVID 19 - activitatea proiectelor europene 
  
Activitatea proiectelor H2020 nu se opreste din cauza COVID19, dar 
calatoriile DA! 
 

Detalii gasiti la link: 

http://www.research.gov.ro/ro/articol/5171/programe-europene-programul-

cadru-orizont-2020-h2020-in-contextul-raspandirii-covid-19-activitatea-

proiectelor-europene 

 

3. H2020 în contextul răspândirii COVID 19 – extinderea datei limită de 
depunere a propunerilor de proiecte 

  
Referitor la apelurile H2020, în contextul răspândirii COVID 19, Comisia 
Europeană face o serie de precizări pe pagina Funding and Tenders Portal cu 
privire la extinderea datei limită de depunere a aplicațiilor, pentru o serie de 
apeluri și topici H2020. 

 

http://www.research.gov.ro/ro/articol/5172/minister-comunicare-cercetarea-raspunde-apelului-la-mobilizare-in-lupta-cu-noul-coronavirus-alocand-25-milioane-de-lei-pentru-finan-area-unor-proiecte-de-cercetare
http://www.research.gov.ro/ro/articol/5172/minister-comunicare-cercetarea-raspunde-apelului-la-mobilizare-in-lupta-cu-noul-coronavirus-alocand-25-milioane-de-lei-pentru-finan-area-unor-proiecte-de-cercetare
http://www.research.gov.ro/ro/articol/5172/minister-comunicare-cercetarea-raspunde-apelului-la-mobilizare-in-lupta-cu-noul-coronavirus-alocand-25-milioane-de-lei-pentru-finan-area-unor-proiecte-de-cercetare
http://www.research.gov.ro/ro/articol/5171/programe-europene-programul-cadru-orizont-2020-h2020-in-contextul-raspandirii-covid-19-activitatea-proiectelor-europene
http://www.research.gov.ro/ro/articol/5171/programe-europene-programul-cadru-orizont-2020-h2020-in-contextul-raspandirii-covid-19-activitatea-proiectelor-europene
http://www.research.gov.ro/ro/articol/5171/programe-europene-programul-cadru-orizont-2020-h2020-in-contextul-raspandirii-covid-19-activitatea-proiectelor-europene
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Detalii gasiti la link: 

http://www.research.gov.ro/ro/articol/5170/programe-europene-programul-

cadru-orizont-2020-h2020-in-contextul-raspandirii-covid-19-extinderea-datei-

limita-de-depunere-a-propunerilor-de-proiecte 

4. H2020 în contextul răspândirii COVID 19 - clauza de “forță majoră” în 
contractele de grant 

 
Recenta izbucnire a virusului Corona în UE și în alte părți poate împiedica sau 
întârzia beneficiarii să își îndeplinească obligațiile în cadrul acțiunii/proiectului 
sau chiar să efectueze activități într-o zonă afectată de virus, în special din 
cauza indisponibilității personalului cheie. 
  
De asemenea, poate avea implicații pentru participarea persoanelor la întâlniri 
și evenimente organizate de beneficiari în scopul acțiunilor în curs de 
desfășurare a programului-cadru Orizont 2020 și pentru implementarea 
acestora, de exemplu, poate obliga beneficiarii să anuleze o întâlnire, deoarece 
majoritatea participanților nu pot participa. 
  
Articolul 51 din modelul Acordului de grant (MGA) Orizont 2020 stabilește 
condițiile în care poate fi folosită clauza de forță majoră. „Forța majoră” se 
referă la un eveniment sau situație extraordinară și imprevizibilă care este în 
afara controlului beneficiarilor și care îi împiedică să își îndeplinească obligațiile 
în cadrul acțiunii/proiectului (de exemplu, să desfășoare lucrări așa cum erau 
prevăzute în anexa 1 din MGA). Dacă apare o astfel de situație, beneficiarii 
trebuie să informeze imediat Comisia / Agenția, care va examina, de la caz la 
caz, posibila aplicare a normelor de forță majoră. 

 

Detalii gasiti la link: 

http://www.research.gov.ro/ro/articol/5169/programe-europene-programul-

cadru-orizont-2020-h2020-in-contextul-raspandirii-covid-19-clauza-de-for-a-

majora-in-contractele-de-grant 

http://www.research.gov.ro/ro/articol/5170/programe-europene-programul-cadru-orizont-2020-h2020-in-contextul-raspandirii-covid-19-extinderea-datei-limita-de-depunere-a-propunerilor-de-proiecte
http://www.research.gov.ro/ro/articol/5170/programe-europene-programul-cadru-orizont-2020-h2020-in-contextul-raspandirii-covid-19-extinderea-datei-limita-de-depunere-a-propunerilor-de-proiecte
http://www.research.gov.ro/ro/articol/5170/programe-europene-programul-cadru-orizont-2020-h2020-in-contextul-raspandirii-covid-19-extinderea-datei-limita-de-depunere-a-propunerilor-de-proiecte
http://www.research.gov.ro/ro/articol/5169/programe-europene-programul-cadru-orizont-2020-h2020-in-contextul-raspandirii-covid-19-clauza-de-for-a-majora-in-contractele-de-grant
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http://www.research.gov.ro/ro/articol/5169/programe-europene-programul-cadru-orizont-2020-h2020-in-contextul-raspandirii-covid-19-clauza-de-for-a-majora-in-contractele-de-grant

