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Acordul de cooperare științifică dintre Academia Română şi Academia Ungară de Ştiinţe 

prevede, în primul rând, susținerea proiectelor comune de cercetare. În acest sens, cele două părți 

propun deschiderea unei noi competiţii de proiecte pentru perioada 2023-2025. 

 
Colaborarea prin proiecte comune de cercetare, în baza Acordului dintre Academia Română şi 

Academia Ungară de Ştiinţe, se desfăşoară în următoarele condiții: 

 
− Proiectele comune de cercetare au o durată de 3 ani. 

− La elaborarea proiectelor pot participa cercetători din institutele şi centrele Academiei Române 

și din unitățile de cercetare desemnate de către Academia Ungară de Științe. 

− Proiectele vor fi elaborate în comun de echipe de cercetători din cele două ţări, fiecare echipă 

urmând să depună proiectul pentru evaluare la academia din ţara sa. 

− Evaluarea proiectelor va avea două etape: 

• La nivel național, fiecare Academie parteneră evaluează proiectele propuse pe baza 

regulilor interne. 

• După evaluarea la nivel național, Academiile partenere își vor comunica reciproc lista cu 

proiectele selectate și vor stabili de comun acord proiectele care urmează să fie finanțate. 

− La finalul perioadei de cercetare, fiecare coordonator de proiect va depune un raport complet 

la academia din țara sa. 

− Lista cu proiectele aprobate va face obiectul unei anexe la Protocolul de colaborare dintre cele 

două academii, distinctă de lista proiectelor în curs de derulare pentru perioada 2022-2024. 

− Condiții financiare: 

• Partea trimițătoare suportă cheltuielile pentru transport internațional și asigurare medicală. 

• Partea primitoare suportă cheltuielile de cazare, diurnă și transport local. 



 

Documente necesare pentru transmiterea propunerii: 

 
− Scrisoare semnată de directorul 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 Academia Ungară de Ştiinţe pentru perioada 2023-2025; 

−  Formularul ataşat completat în limba engleză; 

− CV-ul coordonatorului echipei române şi lista publicaţiilor sale; 

− CV-ul coordonatorului echipei din Ungaria şi lista publicaţiilor sale; 

− CV-urile tuturor colaboratorilor români şi maghiari; 

− Acordul scris al partenerului din Ungaria de a participa la realizarea proiectului; 

− Raportul privind rezultatele cercetărilor din cadrul proiectului în derulare, în cazul în care se 

doreşte prelungirea proiectului. 

 

Data-limită pentru depunerea proiectelor: 30 septembrie 2022. 

Responsabil colaborare cu Academia Ungară de Ştiinţe: 

Florin-Cristian Balotescu, Serviciul relaţii externe 

telefon: 021 212 86 47 

e-mail: florin.balotescu@acad.ro. 

https://acad.ro/relExterne/doc2022/Ungaria-ApplicationFormProjects2023-2025.doc
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