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Portalul participanților: 
Funding and tenders opportunities

Daniela Vasile, GeoEcoMar 
Cristina Anania, MCID

24.11.2022

Funding & Tender Opportunities
- unic instrument de lucru al CE pentru programele destinate cercetarii, cunoscut si sub

numele de:

PARTICIPANT PORTAL – in H2020
SEDIA - Single Electronic Data Interchange Area
ECAS – European Commission Authentication System
SYGMA – System for Grant Management
SEP - Proposal submission and evaluation system
EMI - Expert Management Internal
COMPASS - workflow system
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www.slido.com

cod eveniment: 1445984

CUPRINS:

• Interfata Generala

• Interfata Depunere Propunere Proiect

• Interfata Contractare

• Interfata Implementare Proiect
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Interfata Generala

Funding & Tender Opportunities

Funding and Tender portal

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

https://ec.europa.eu/info/funding‐tenders/opportunities/portal/screen/how‐to‐participate/org‐
details/998405966
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Înregistrare Organizație in F&T si înregistrare LEAR

Cristina ANANIA
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Ce este un LEAR (Legal Entity Appointed Representative) și care sunt drepturile și sarcinile LEAR? 
• LEAR ‐ reprezentantul desemnat al persoanei juridice este o persoană, de obicei un membru al personalului administrativ din

administrația centrală, desemnată de reprezentantul legal al organizației (CEO, rectorul, directorul general etc.).

• Sarcinile sale sunt:

• păstrarea unei imagini de ansamblu asupra tuturor propunerilor/proiectelor/contractelor în care este implicată

organizația;

• gestionarea tuturor informațiilor juridice și financiare despre organizație;

• gestionarea drepturilor de acces la nivel de organizație (și acces numai pentru citire la nivel de proiect);

• numirea persoanelor care vor putea semna electronic granturi/contracte (Semnatarii Legali — LSIGN‐uri) și declarațiile de

cost/facturile (Semnatarii Financiari — FSIGN‐ur.

• După validarea instituției, participantului i se va cere să desemneze un LEAR și să accepte utilizarea platformei ”Funding & tender

opportunities” ca sistem electronic de schimb de informații (Single Electronic Data Interchange Area ‐ SEDIA) denumit „Funding

& tender opportunities”.

• Numirea LEAR este obligatorie pentru toți participanții validați

Ce este un LEAR (Legal Entity Appointed Representative) și care sunt drepturile și sarcinile LEAR? 

• Regulamentul financiar al UE nr. 1046/2018 impune ca toți beneficiarii fondurilor UE („participanți”) să fie validați și să

demonstreze că au o capacitate financiară și operațională suficientă pentru a desfășura acțiunea/proiectul.

• Validarea persoanei juridice cuprinde două acțiuni distincte:

a) verificarea existenței participantului ca entitate juridică și faptul că datele juridice ale participantului sunt corecte

(forma juridică, adresă etc.) și

b) verificarea anumitor situații juridice speciale care sunt utilizate în programele de finanțare ale UE.

• În conformitate cu ”Regulile pentru validarea persoanei juridice, numirea LEAR și evaluarea capacității financiare”, o

„entitate juridică” este orice persoană fizică sau juridică creată și recunoscută ca atare în temeiul dreptului național sau

al dreptului internațional. Ea trebuie să aibă personalitate juridică și, acționând în nume propriu, să poată exercita

drepturi și să fie supusă unor obligații.

• Personalitatea juridică înseamnă în practică că entitatea este îndreptățită să acționeze pe cont propriu și în nume propriu!
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Ce este un LEAR (Legal Entity Appointed Representative) și care sunt drepturile și sarcinile LEAR? 
• Nominalizarea LEAR se efectuează de către reprezentantul legal, versiunea scanată a următoarelor documente trebuie încărcată

în contul entității juridice auto‐înregistrate sunt:

1. Scrisoare de numire LEAR (inclusiv rolurile și atribuțiile LEAR; generată ca un singur document; completată, datată și

semnată de reprezentantul legal și de LEAR);

2. Declarația de consimțământ privind termenii și condițiile portalului ”Funding & tender opportunities” (completată, datată

și semnată de reprezentantul legal)

3. Copii ale unei dovezi de identitate oficial valabile (carte de identitate, pașaport, cu fotografie și semnătură) ale:

i. reprezentantul legal şi

ii. reprezentantul desemnat (LEAR)

4. Un document(e) care să ateste că reprezentantul (reprezentanții) legal(i) care desemnează LEAR este/sunt împuterniciți ca

atare, care trebuie să:

o indice clar rolul/funcția în cadrul organizației ca fiind reprezentant legal

o fie identificați și desemnați (prin indicarea datelor sale personale) pentru acel rol.



29.11.2022

13

Name and email shall match 
name and email of the linked EU 

Login account

New LEAR or new email = new
EU Login account!
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Interfata Depunere Propunere Proiect
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PLANUL DE EGALITATE DE GEN ‐ GEP

Planurile de egalitate de gen reprezintă criteriu de eligibilitate în Orizont Europa
Cerințe obligatorii pentru un GEP:

 Document public: GEP ar trebui să fie un document formal semnat de conducerea instituției și diseminat în cadrul instituției;

 Ar trebui să demonstreze un angajament față de egalitatea de gen, să stabilească obiective clare și acțiuni și măsuri

detaliate pentru a le atinge;

 Au resurse dedicate: resursele pentru proiectarea, implementarea și monitorizarea GEP‐urilor pot include finanțare pentru

poziții specifice, cum ar fi ofițeri pentru egalitate sau echipe de egalitate de gen, precum și timp de lucru alocat pentru

personalul academic, de management și administrativ;

 Aranjamente pentru colectarea și monitorizarea datelor: GEP‐urile trebuie să se bazeze pe dovezi și să se bazeze pe date de

referință defalcate în funcție de sex sau de gen, colectate pentru toate categoriile de personal.

 Să fie susținut de formare și consolidare a capacităților: acțiunile pot include dezvoltarea competenței de gen și abordarea

părtinirilor inconștiente de gen în rândul personalului, liderilor și factorilor de decizie, stabilirea de grupuri de lucru dedicate

unor subiecte specifice și creșterea gradului de conștientizare prin ateliere și activități de comunicare.
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PLANUL DE EGALITATE DE GEN ‐ GEP

Pe lângă cerințele obligatorii legate de proces, următoarele 5 arii tematice sunt recomandate pentru conținut.

 echilibrul dintre viața profesională și viața privată și cultura organizațională
 echilibrul de gen în conducere și luare a deciziilor
 egalitatea de gen în recrutare și progres în carieră
 integrarea dimensiunii de gen în conținutul de cercetare și predare
 măsuri împotriva violenței bazate pe gen, inclusiv hărțuirea sexuală

Când este necesar un GEP?

 La prima etapă de depunere a propunerii, se solicită o autodeclarare printr‐un chestionar dedicat.
 Este posibil ca o organizație să nu aibă încă un GEP în etapa de depunere a propunerii, dar trebuie să aibă un GEP

în vigoare la momentul semnării acordului de grant.
 Modelul de acord de grant obligă beneficiarii să ia toate măsurile pentru a promova egalitatea de șanse între

bărbați și femei în implementarea acțiunii și, după caz, în conformitate cu GEP‐ul lor.

PLANUL DE EGALITATE DE GEN ‐ GEP

A fost elaborat un document de orientare pentru a sprijini organizațiile să îndeplinească criteriul de

eligibilitate GEP Orizont Europa.

Acest ghid prezintă fiecare „bloc de bază” obligatoriu și arie tematică recomandată, explică ce înseamnă

aceste cerințe în practică atunci când se dezvoltă și se implementează un GEP sau se revizuiește

echivalența planurilor sau politicilor existente și oferă exemple practice concrete, bazându‐se pe

materialele existente, bunele practici. și diverse resurse care sprijină egalitatea de gen în cercetare și

inovare la nivel național și instituțional.

https://op.europa.eu/en/publication‐detail/‐/publication/ffcb06c3‐200a‐11ec‐bd8e‐

01aa75ed71a1/language‐en/format‐PDF/source‐232129669
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PLANUL DE EGALITATE DE GEN ‐ GEP

A fost elaborat un document de orientare pentru a sprijini organizațiile să îndeplinească criteriul de

eligibilitate GEP Orizont Europa.

Acest ghid prezintă fiecare „bloc de bază” obligatoriu și arie tematică recomandată, explică ce înseamnă

aceste cerințe în practică atunci când se dezvoltă și se implementează un GEP sau se revizuiește

echivalența planurilor sau politicilor existente și oferă exemple practice concrete, bazându‐se pe

materialele existente, bunele practici. și diverse resurse care sprijină egalitatea de gen în cercetare și

inovare la nivel național și instituțional.

https://op.europa.eu/en/publication‐detail/‐/publication/ffcb06c3‐200a‐11ec‐bd8e‐

01aa75ed71a1/language‐en/format‐PDF/source‐232129669

Declararea planului de egalitate de gen

● Accesare portal ‐ log in
● Selectati organizatia (pasul 1)
● Selectati butonul actiuni (pasul 2) ‐> Modificare organizație (pasul 3)
● Selectati tab‐ul‐> informații legale (pasul 4)
● Selectați editare informații legale (pasul 5) ‐> modificare GEP (pasul 6)
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Template Part B
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https://ec.europa.eu/info/funding‐
tenders/opportunities/docs/2021‐
2027/common/guidance/om_en.pdf

PROCESUL DE EVALUARE

Propunerea se depune in numele instituției, cu APROBAREA 
CONDUCERII INSTITUTIEI
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PROCESUL DE EVALUARE

RIA&IA CSA COFUND FIRST STAGE propossal EIC Pathfinder

45 30 70 10 17

Limită de pagini : Reducere substanțială față de H2020:

 Criterii de atribuire a finanțării: „Excelență”, „Impact” și „Calitatea și eficiența în implementare”. 

 Criteriile pot fi adaptate tipului de proiect (RIA, IA, CSA…).

 Punctaj: 0 până la 5 puncte pentru fiecare criteriu

 Praguri de 3/5 pentru fiecare criteriu și un total de 10/15

 Impactul poate avea o pondere mai mare în faza de clasare

PROCESUL DE EVALUARE ‐ PUNCTAJUL

 0 ‐ Propunerea nu reușește să abordeze criteriul sau nu poate fi evaluată din cauza informațiilor lipsă sau 

incomplete.

 1‐ Poor: Criteriul nu este abordat în mod adecvat sau există slăbiciuni inerente grave.

 2‐ Fair: Propunerea abordează în linii mari criteriul, dar există puncte slabe semnificative.

 3 – Good: Propunerea abordează bine criteriul, dar există o serie de neajunsuri.

 4 – Very good: Propunerea abordează foarte bine criteriul, dar există un număr mic de neajunsuri.

 5 – Excellent: Propunerea abordează cu succes toate aspectele relevante ale criteriului. Orice neajunsuri sunt 

minore.
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PROCESUL DE EVALUARE

Recepția 
propunerilor

Verificarea 
admisibilității/e

ligibilității. 
Alocarea 

propunerilor 
către 

evaluatori

Evaluarea 
individuală

Experții evaluează 
propuneri 

individual. Minim 
trei experți per 
propunere (dar 
adesea mai mult 

de trei).

Reacții*

Consens

Toți experții 
individuali 
discută 

împreună 
pentru a 

conveni asupra 
unei poziții 
comune, 
inclusiv 

comentarii și 
punctaj pentru 

fiecare 
propunere.

Evaluarea în 
panel

Grupul de 
experți ajunge 
la un acord 
asupra

punctajelor și 
comentariilor 
pentru toate 
propunerile în 
cadrul unui 

apel

Finalizare

Comisia/Agenți
a revizuiește 
rezultatele 
evaluării și 
alcătuiește 
clasamentul 

final

*Dreptul la reacție (Rebuttal) ● Obiectivul este creșterea transparenței, corectarea oricăror neînțelegeri din partea experților într‐
un stadiu incipient și furnizarea de feedback mai detaliat solicitanților. ● Solicitanții își vor trimite reacțiile la proiectele de 
comentarii ● Experții vor lua în considerare reacția solicitanților înainte de a finaliza evaluarea finală.

RAPORT SCURT DE EVALUARE – ESR și scrisoarea de invitație

Lucrarea 
propusă/pr
oiectul 

trebuie să 
se încadreze 
în domeniul 
de aplicare 
al unui 

subiect al 
programului 
de lucru

Ideea 
trebuiesă

fie 
ambițioasă 
și depășește 

stadiul 
tehnicii

Metodologi
a științifică 
trebuie să 
țină cont de 
practicile 
interdiscipli
nare, de 
gen și de 
știința 
deschise

Trebuie 
demonstrat 
cum ar 
putea 

contribui 
proiectul la 
rezultatele 
și impactul 
descris în 
programul 
de lucru

Trebuie 
descrise 
măsurile 
planificate 
pentru a 
maximiza 
impactul 
proiectului 
(„plan 
pentru 

diseminare 
și 

exploatare, 
inclusiv 

activități de 
comunicare

”)

Trebuie 
demonstrat
ă calitatea 
planului de 
lucru, a 

resurselor și 
a 

participanțil
or

Este documentul pe care îl veți primi după evaluarea proiectului, cu comentariile și punctajul evaluatorilor
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CALENDAR

Calendarul pentru apeluri și procesul de aplicare sunt definite în programele de lucru și la nivelul 

apelurilor. 

 Termenul de acordare a finanțării este:  

 Maximum 5 luni pentru informarea tuturor solicitanților cu privire la rezultatul evaluării cererii lor 

de la data limită de depunere a propunerilor complete

 Maximum 8 luni pentru semnarea acordurilor de grant cu solicitanții de la data limită de depunere 

a propunerilor complete 

ESR / Invitation Letter

Invitation Letter 
including the 

information out of 
ranking
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ESR

ESR
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Interfata Contractare

Grant Agreement 
Declaration
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Grant Agreement 
Declaration
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Daca nu sunt erori de validare si part B este încărcată, sesiunea se trimite apoi către CE

 Sistemul pregătește acordul de finanțare pentru semnare (document PDF, sigilat digital pentru a garanta securitatea, fiabilitatea

și autenticitatea acestuia);

 Coordonatorul semnează acordul de finanțare – PLSIGN (Project Legal Signatory) al coordonatorului se conectează în Portal

Proiectele mele > Acțiuni > Gestionare proiect > Gestionare propuneri și pregătire grant > Semnați;

 După semnare, sistemul creează o nouă versiune a documentului PDF (cu un sigiliu digital, o ștampilă de timp și acreditările EU

Login ale semnatarului pe substituentul semnăturii);

 Acordul de finanțare poate fi previzualizat, descărcat sau tipărit (înainte sau după semnare) din ecranul Documente, dacă se

dorește;

 LEAR‐ul coordonatorului și ceilalți beneficiari sunt informați că, Coordonatorul a semnat acordul de finanțare;

 Autoritatea care acordă finanțarea semnează acordul de finanțare;

 Participanții vor fi informați, iar acordul de finanțare contrasemnat va fi disponibil în Biblioteca din portal ( Proiectele mele >

Acțiuni > Gestionare proiect > Biblioteca documente ).

 Participanții semnează Formularele de Aderare

 PLSIGN‐urile tuturor celorlalți beneficiari sunt rugați să semneze formularele de aderare (aceeași procedură prezentata mai sus)

— în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare;

SEMNAREA ACORDULUI DE GRANT
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Declaratia de onoare (Declaration of honour)

 Coordonatorul și fiecare beneficiar/partener semnează DoU ‐ LSIGN

Acordul de finanțare (Grant Agreement)

● Coordonatorul semnează primul reprezentat de PLSIGN

● UE / Agenția CE Agency 

Formularele de acces (Accession Forms)

● Fiecare beneficiar – reprezentat de PLSIGN

CONCLUZII
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Interfata Implementare Proiect
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Continous Reporting
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‐ Tabs for Researchers involved in the project, Publications, Comm & Diss activities, 
Impact, etc.
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Financial Reporting

‐fill in info in Form C, in F&T Portal
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RATELE DE FINANȚARE

TIPUL ACTIUNII RATA DE FINANTARE

Actiuni de cercetare si inovare ‐ RIA 100%

Actiuni de inovare ‐ IA
70% (cu exceptia entitatilor legale non‐profit, unde se 

aplica o rata de pana la 100%)

Actiuni de coordonare si suport ‐ CSA 100%

Actiuni co‐finantate Intre 30% si 70%

Inovare si implementare pe piata
70% (cu exceptia entitatilor legale non‐profit, unde se 

aplica o rata de pana la 100%)

Actiuni de formare si mobilitate 100%

Achizitii publice pre‐comerciale 100%

Achizitii publice de solutii inovatoare 50%

FORMELE CONTRIBUTIEI UNIUNII ‐ TIPURI DE COSTURI

costuri actuale
suportate efectiv • reale,  NU estimate, bugetate sau imputate si suportate definitiv si autentic de 

catre beneficiar/entitatea afiliata

costuri unitare

toate categoriile specifice de costuri
eligibile sau anumite categorii care
sunt clar identificate in prealabil
printr‐o trimitere la o suma pe
unitate

• date statistice sau mijloace obiective similare 
sau
• o abordare de la beneficiar la beneficiar, bazata pe date istorice certificate sau 

verificabile ale beneficiarului ori pe practicile sale obisnuite de contabilitate

sume forfetare 
(lump sums)

toate categoriile specifice de costuri
eligibile sau anumite categorii care
sunt clar identificate in prealabil

• trebuie sa corespunda cu valoarea stabilita in anexa 2
• lucrarile ‐ efectuate in conformitate cu anexa 1
• rezultatul care declanseaza plata sumei forfetare trebuie sa fi fost realizat pe 

durata actiunii
• inregistrarile si documentele justificative trebuie sa arate ca sarcinile de 

actiune au fost indeplinite conform descrierii din anexa 1
!!! Costurile reale ale lucrarii/activitatii nu sunt relevante

finantari forfetare 
(flat‐rate 
financing)

categorii specifice de costuri
eligibile, identificate clar in prealabil
prin aplicarea unui procentaj

• evidentele si documentele justificative trebuie sa arate ca sunt eligibile 
costurile carora li se aplica cota forfetara
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COSTURI DIRECTE

A. COSTURI DE PERSONAL
1. Costuri cu angajatii sau echivalent
2. Costurile pentru persoanele fizice care lucreaza in baza unui contract direct, altul decat un contract de munca
3. Costurile pentru persoanele detasate de catre un tert contra plata
4. Activitatea proprietarilor de IMM‐urilor

B. COSTURI CU SUBCONTRACTAREA
C. COSTURI DE ACHIZITIE

1. Calatorii si subzistenta
2. Echipamente
3. Alte bunuri, lucrari si servicii

D. ALTE CATEGORII DE COSTURI
1. Sprijin financiar pentru terti (FSTP)
2. Bunuri si servicii facturate intern
3. Accesul transnational la infrastructuri de cercetare
4. Accesul virtual la infrastructuri de cercetare
5. Costuri de achizitie PCP / PPI: achizitii publice comune pre‐comerciale si achizitii publice comune sau coordonate de bunuri si

servicii inovatoare
6. Euratom Cofund – mobilitati
7. ERC ‐ finantare suplimentara: costuri pentru echipamente majore, acces la facilitati mari, costuri majore experimentale si de lucru

pe teren + subcontracte, FSTP, etc.)

COSTURI INDIRECTE

Costurile indirecte vor fi rambursate cu o cota forfetara de 25% din costurile directe eligibile (A+C+D), cu 

excepția costurilor de subcontractare (B), sprijinul financiar acordat terților (D1) si categoriile de costuri 

specifice, daca exista)

Costuri indirecte sunt costuri care nu pot fi identificate ca fiind costuri specifice direct legate de 

realizarea acțiunii

In practica, acestea sunt costuri a căror legătură cu acțiunea NU poate fi (sau nu a fost) măsurată direct, 

ci doar prin intermediul unor factori determinanți
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CERTIFICATUL PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE (CFS)

 Daca este solicitat de autoritatea care acorda finantarea, beneficiarii trebuie sa furnizeze certificate privind situatiile

financiare (CFS), in conformitate cu calendarul, pragul si conditiile stabilite in fisa tehnica a proiectului.

 Coordonatorul trebuie sa prezinte CFS‐urile ca parte a raportului periodic. 

STANDARD
• Pragul „standard” pentru depunerea unui CFS este de 430 000 € in
HE

CONTRIBUTIA UE

• Pragul CFS se va baza pe contributia UE solicitata calculata pentru
toate costurile, nu numai pentru costurile efective si costurile
unitare calculate in conformitate cu practicile obisnuite de
contabilitate a costurilor

725 000 € in HE
• Pragul CFS pentru beneficiarii cu o clasificare cu risc scazut [dupa
procesul de audit al sistemului (SPA)] va fi de 725 000 € in HE

VERIFICARI, EXAMINARI, AUDITURI SI INVESTIGATII ‐ EXTINDEREA CONSTATARILOR

 in timpul actiunii sau ulterior – se poate verifica implementarea corecta si respectarea obligatiilor care decurg din acord,

inclusiv evaluarea costurilor si contributiilor, livrabilelor si rapoartelor;

 revizuiri generale ale proiectelor sau analize specifice;

 autoritatea care acorda ajutorul poate fi asistata de experti externi independenti;

 informatiile furnizate de beneficiar trebuie sa fie exacte, precise si complete, in formatul solicitat, inclusiv in format

electronic;

 pe baza constatarilor auditului, va fi intocmit un proiect de raport de audit;

 auditorii vor notifica in mod oficial proiectul de raport de audit, beneficiarul are la dispozitie 30 de zile de la primirea

notificarii pentru a transmite observatii/completari (procedura de audit contradictorie);

 raportul de audit final va lua in considerare observatiile/completarile – notificare oficiala;

 verificarile, examinarile, auditurile sau investigatiile care constata erori sistemice sau recurente, nereguli, fraude sau

incalcarea obligatiilor in orice grant UE, pot duce, de asemenea, la consecinte in alte granturi UE acordate in conditii

similare („extension of findings”)

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/audit/h2020‐iap_en.pdf
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USEFUL LINKS:

Funding & Tender
https://ec.europa.eu/info/funding‐tenders/opportunities/portal/screen/home

Horizon Online Manual
https://webgate.ec.europa.eu/funding‐tenders‐opportunities/display/OM/Online+Manual

Health draft Work Programme 2023
https://sciencebusiness.net/sites/default/files/inline‐files/WP%2023‐
24%20Cluster%20Health%20V2.0%20for%20PC%204%20March%202022.pdf

http://www.cesp.ro/
contact@cesp.ro; centru.suport@geoecomar.ro
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Va multumesc pentru atenție!

Cristina ANANIA

cristina.anania@research.gov.ro

+ 40 21 303 21 28/2; + 40 21 303 41 99/int. 802

+ 32 492 922 349; + 40 722 238 877


