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LANSAREA APELULUI 

pentru propuneri de 

PROIECTE COMUNE DE CERCETARE 2023-2025 

în cadrul 

ACORDULUI DE COOPERARE  ŞTIINŢIFICĂ 

dintre 

ACADEMIA ROMÂNĂ și CONSILIUL NAŢIONAL AL CERCETĂRII – ITALIA  

 

1. Informații generale 

 

Apelul pentru proiecte comune de cercetare (Joint Research Projects) are ca bază Acordul de 

cooperare științifică și Programul de cooperare, încheiate în anul 2019 între Academia 

Română (AR) și Consiliul Național al Cercetării din Italia/Il Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR).  

 

Perioada depunerii propunerilor: 20 septembrie-2 noiembrie 2022. 

 

2. Criterii de eligibilitate  
 

• Propunerile de proiecte pot fi realizate doar de către:  

o cercetători din Institute ale Academiei Române, pentru partea română; 

o cercetători din Institute ale Consiliului Național al Cercetării din Italia, 

pentru partea italiană (Research institutes | Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(cnr.it). 

• Sunt acceptate propuneri din toate domeniile de cercetare.  

• Un responsabil de proiect poate depune o singură propunere în cadrul aceluiași Apel. 

 

3. Condițiile derulării acordului 
 

• Durata maximă a unui proiect este de 3 ani.  

• Acordul dintre Consiglio Nazionale delle Ricerche și Academia Română prevede 

finanțarea a maximum cinci proiecte, cu o contribuție anuală de 4.000 EUR pentru 

fiecare proiect, din partea fiecărei instituții științifice, pentru propria echipă. 

• Proiectele selectate şi aprobate de ambele părţi se vor derula începând cu data de 1 ianuarie 

2023. 

• Conform procedurilor interne ale Academiei Române, în vederea alocării finanțării de către 

Academia Română, temele proiectelor trebuie să facă parte din planul anual de cercetare al 

institutului. 

• Proiectul nu va fi implementat decât dacă este aprobat în urma finalizării competiției. 

• Respingerea proiectului de cercetare comun în urma finalizării competiției nu va afecta în 

niciun fel evaluarea institutului sau bugetul acestuia.  

https://www.cnr.it/en/institutes
https://www.cnr.it/en/institutes
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• Drepturile de proprietate intelectuală aparțin cercetătorilor și instituțiilor în care aceștia 

sunt angajați. Va fi specificată sursa de finanțare în toate publicațiile rezultate din 

cooperarea bilaterală.   

 

4. Dispoziții financiare 

 

• În cazul proiectelor aprobate, costurile aferente deplasărilor (transport internațional, 

transport intern, cazare, diurnă şi asigurare medicală) sunt suportate de partea 

trimiţătoare.  

• Finanțarea este de 4000 EUR/proiect/an. 

• Echipele de cercetare pot aplica pentru surse de finanțare complementare din partea altor 

instituții. 

 

5. Depunerea propunerilor de proiect 

 

Propunerile de proiect trebuie depuse la ambele instituții partenere: echipele din România vor 

depune propunerile la Academia Română, echipele din Italia, la Consiglio Nazionale delle 

Ricerche. 

 

Echipele de cercetare din România vor depune următoarele documente:   

• adresă din partea directorului institutului în care lucrează coordonatorul echipei 

române, prin care se solicită înscrierea propunerii de proiect în competiția proiectelor 

de cercetare, în cadrul Acordului dintre Academia Română şi CNR pentru perioada 

2023-2025;  

• formularul de aplicație completat în limba engleză (APPLICATION FORM);  

• CV-ul coordonatorului român*; 

• CV-ul  coordonatorului italian*; 

• CV-urile tuturor colaboratorilor români şi italieni*;  
• invitatia partenerului italian în care se specifică acordul privind programul de 

cercetare şi se indică perioada vizitei. 
 
* CV-urile vor fi întocmite în limba engleză, după modelul european, nu vor depăşi 4 pagini, inclusiv 
lista publicaţiilor relevante, și vor fi semnate.  
 

Echipele de cercetare din Italia vor depune propunerile de proiecte folosind procedura online 

„Acorduri bilaterale”, https://attivitainternazionali.cnr.it. Informațiile suplimentare vor fi 

furnizate echipei italiene de către persoana de contact din partea CNR.  
 

6. Evaluare și selecție 

 

Procesul de evaluare a candidaturilor constă în două etape: 

• la nivel național, fiecare instituție parteneră evaluează propunerile de proiect pe baza 

regulilor interne; 

• la nivel bilateral, cele două instituții partenere își vor comunica reciproc rezultatele 

propriilor evaluări și vor selecta proiectele comune de cercetare urmând a primi finanțare, 

https://acad.ro/relExterne/doc2022/Italia-CNR-Formular2023-2025.doc
https://attivitainternazionali.cnr.it/
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ținând cont de evaluările științifice ale ambelor părți și de prevederile Acordului și 

Programului de cooperare (lista proiectelor finanțate va fi publicată de către fiecare 

instituție pe site-ul oficial). 

 

Criterii de evaluare a propunerii de proiect 

 

• Calitatea științifică a proiectului (max. 5 p): 

- relevanța științifică (concept, originalitate și caracter inovativ, calitatea obiectivelor); 

- metodologia, planificarea activităților și rezultatele așteptate; 

- complementaritate în ceea ce privește conținutul, metodologia și echipamentele 

proiectului; 

- impactul, diseminarea și utilizarea rezultatelor; 

• Echipa de cercetare (max. 5 p): 

- calificări, competență și grad de specializare, justificarea colaborării; 

• Oportunitatea și motivarea planului de lucru (max. 5 p); 

• Valoarea adăugată și impactul în aria de cercetare vizată, ca urmare a cooperării bilaterale 

(max. 5 p). 

 

7.  Calendar 

 

20 septembrie 2022 Publicarea apelulului pentru propuneri de proiecte de cercetare 

bilaterale 

2 noiembrie 2022 Termenul limită pentru depunerea propunerilor 

3-30 noiembrie 2022 Evaluarea la nivel național. 

Aprobarea și comunicarea internă a rezultatelor finale de către 

ambele Academii partenere. 

Decembrie 2022 Evaluarea la nivel bilateral. 

Anunțarea rezultatelor către cercetători. 

 

8.  Persoane de contact 
 

Pentru cercetătorii din ROMÂNIA Pentru cercetătorii din ITALIA 

Dl. Florin Balotescu Dr. Maria Gerunda 

Academia Română 

Serviciul Relații Externe 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Unità ‘Relazioni Europee e Internazionali’ 

Adresa Calea Victoriei, nr. 125, sector 1 

București, cod 010071, România 

Address Piazzale Aldo Moro,  

7 - 00185 Roma, Italia 

Tel. +021 2128647, int.189 Tel. +390649932469 

E-mail florin.balotescu@acad.ro      E-mail maria.gerunda@cnr.it 

Web Academia Română - Institutia 

 

Web https://www.cnr.it/en/bilateral-

agreements/agreement/39/ra-the-

romanian-academy  

 

mailto:florin.balotescu@acad.ro
https://acad.ro/institutia/acorduri_apeluri.html
https://www.cnr.it/en/bilateral-agreements/agreement/39/ra-the-romanian-academy
https://www.cnr.it/en/bilateral-agreements/agreement/39/ra-the-romanian-academy
https://www.cnr.it/en/bilateral-agreements/agreement/39/ra-the-romanian-academy

