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Ce (NU) este ORIZONT 2020 ? 



• … principalul instrument de implementare al politicilor de 
cercetare la nivelul Uniunii Europene (ca entitate politică 
unitară) 
 

• … modalitate de integrare a activităților de cercetare de la 
nivel național la nivel european, pentru chestiuni de interes 
european 
 

• … program de colaborare europeană în știință și tehnologie, 
cu deschidere globală  

H 2020 ESTE … 



-  … o sursă de fonduri de cercetare-dezvoltare pentru România sau 
state membre 
 

- Nu exista proiecte “românești” ci proiecte cu “consorții europene” 
 

- … gestionat de o A.M. (sau O.I.) ci direct de Comisia UE 
 

- …. program dedicat EXCLUSIV infrastructurilor de cercetare  
 

H 2020 NU ESTE … 



• … extrem de puțin birocratic comparativ cu Fondurile 
Structurale 
 

• .. foarte flexibil în ceea ce privește realizarea activităților, în 
sensul cercetării științifice 
 

• … program cu un singur tip de contract de finanțare și reguli 
unice în toate țările 
 

• … program cu raportări facile, ușor de realizat dar care 
necesită ATENȚIE, CORECTITUDINE și LEGALITATE 

H 2020 ESTE … 



- .. un program din care sa finanțăm EXCLUSIV o organizație de 
cercetare sau companie 
 

- … o sursă de cunoaștere (IPR) gratuită  
 

- … apanajul exclusiv al unor cluburi, dar este locul unde CALITATEA 
și EXCELENȚA unicele criterii de apreciere a activităților 
 

- … sursă de profit ci sursă pentru dezvoltare bazată pe cunoaștere 

H 2020 NU ESTE … 



Câteva “cuvinte” despre ….. FP 7 
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Câteva “cuvinte” despre ….. FP 7 (2) 
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Câteva “cuvinte” despre ….. FP 7 (3) 
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Câteva “cuvinte” despre ….. FP 7 (4) 
Tema Contributia CE pentru participantii 

romani (euro) 

1 Tehnologii de informare și comunicare 19.047.440 
2 Nanoștiințe, nanotehnologii, materiale și noi 

tehnologii de producție  13.584.019 
3 Potențial de cercetare 13.333.609 

4 Transport (inclusiv aeronautică) 12.285.792 
5 Cercetare în beneficiul IMM-urilor 10.688.451 
6 Mediu (inclusiv schimbările climatice) 8.098.733 
7 Acțiunile Marie-Curie 7.865.679 
8 Sănătate 6.506.053 
9 Securitate 2.828.891 

10 Energie 1.965.258 
      



Vă mulțumesc pentru atenție 


