
LANSAREA PROIECTELOR COMUNE ÎN CADRUL ACORDULUI DE COLABORARE 

ŞTIINŢIFICĂ ŞI TEHNOLOGICĂ DINTRE ACADEMIA ROMÂNĂ ŞI VALONIA BRUXELLES 

INTERNATIONAL (WBI) – FONDUL NAŢIONAL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ (FNRS) 

PENTRU PERIOADA 2019-2021 

 

Vă informăm că, în perioada 25 mai – 7 septembrie 2018, cercetătorii români sunt invitaţi să depună 

la Academia Română cereri de propuneri de proiecte în parteneriat cu cercetători din Belgia – 

Wallonie Bruxelles/FNRS. Tot în această perioadă, cercetătorii belgieni sunt invitaţi să depună 

propuneri de proiecte comune de cercetare cu cercetători români la Wallonie-Bruxelles International 

din Belgia, 2, Place Sanctelette, 1080 Bruxelles. Şef Serviciu pentru România este domnul Jonathan 

Bangels (j.bangels@wbi.be) 

Condiţiile de derulare ale acestui acord: 

1. Schimbul de cercetători din partea Academiei Române şi a WBI/FNRS se va desfăşura în 

cadrul proiectelor de cercetare în parteneriat, selecţionate şi aprobate atât de Academia 

Română cât şi de WBI/FNRS; 

2. Participarea la conferinţe, seminarii sau colocvii, la invitaţia unei dintre părţi (fără suportarea 

de către instituţie a taxei de participare), este eligibilă; 

3. Volumul de schimb al întregului acord este de 20 de săptămâni pe an. Săptămânile neutilizate 

într-un an nu pot fi reportate în anul următor; 

4. Stagiile sunt de scurtă durată (7 zile) sau de durată mijlocie (max. 14 zile) şi volumul maxim 

de zile pe echipa de proiect/an este de 14 zile. 

Pentru selecţionarea proiectelor comune de către Academia Română şi WBI/FNRS, se va proceda 

astfel: 

1. Cercetătorii români vor depune la Academia Română formularul anexat completat în limba 

franceză, copia proiectului depus de partenerul belgian la WBI/FNRS, precum şi o adresă 

oficială din partea conducerii instituţiei sale privind acordul de participare la proiect (original 

şi scan prin e-mail); 

2. Data limită de depunere a proiectelor comune la Academia Română şi la WBI/FNRS este 7 

septembrie 2018; 

3. Vor fi selecţionate numai proiectele de cercetare în parteneriat. Dacă ramân disponibile 

săptămâni, se acceptă şi participarea la conferinţe sau seminarii, la invitaţia uneia dintre părţi. 

 

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la Serviciul relaţii externe al Academiei Române, doamna 

Mihaela Păduraru (tel. 021 210 5316 sau e-mail: mihaela.paduraru@acad.ro) 

http://academiaromana.ro/relExterne/doc2018/Bruxelles-FormulaireAppel-WBI-FNRS.doc
mailto:mihaela.paduraru@acad.ro

