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Identificator: PN-III-CEI-SPS
1. Context
Programul NATO „Science for Peace and Security” (SPS), fondat în anul 1958, asigură colaborarea
între societatea civilă şi NATO prin activităţi privind securitatea la nivel mondial. Actorii civili –
cercetători, academicieni, experţi guvernamentali – au un rol important privind întelegerea,
identificarea şi modul de răspuns la vulnerabilităţile şi ameninţările contemporane.
Prin promovarea cooperării şi parteneriatului, NATO îşi doreşte să asigure sprijinul şi finanţarea
pentru activităţile colaborative ce se adresează obiectivelor sale de securitate. Informaţii privind
Programul NATO „Science for Peace and Security” (SPS) se găsesc la www.nato.int.

2. Scop
Susținerea participării organizațiilor de cercetare din România la competițiile de proiecte
desfășurate în cadrul Programului NATO „Science for Peace and Security”.

3. Obiective
-

Creşterea competitivităţii internaţionale a cercetării româneşti în atragerea finanţării externe
pentru cercetare;

-

Consolidarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare prin intensificarea
cooperării ştiinţifice internaţionale;

-

Reprezentarea României în organizaţii şi programe paneuropene şi internaţionale de
cercetare;

-

Creşterea vizibilităţii României în domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării.

4. Tipuri de proiecte co-finanțate
Sunt co-finanțate proiecte multianuale de cercetare dezvoltare aprobate la finanțare în cadrul
Programului NATO SPS.
5. Criterii de eligibilitate pentru participanții români
Sunt eligibile pentru finanţare numai organizaţiile care îndeplinesc cumulativ criteriile de
eligibilitate la nivelul consorţiului european şi criteriile naţionale de eligibilitate.
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5.1. Criterii de eligibilitate la nivelul consorţiului internaţional:
-

Consorţiul proiectului trebuie să cuprindă un parteneriat instituțional între între cel puţin o
ţară membră NATO și o țară parteneră NATO; se încurajează participarea tinerilor
cercetători;

-

Directorul de proiect este dintr-o ţară membră NATO și depune propunerea de proiect;

-

Lista țărilor membre NATO este disponibilă la adresa:
http://www.nato.int/cps/en/natohq/nato_countries.htm

-

Lista

țărilor

partenere

este

NATO

disponibilă

la

adresa:

http://www.nato.int/cps/en/natohq/51288.htm;
-

Proiectele

trebuie

să

se

incadreze

în

domeniile

Programului

NATO

SPS

(http://www.nato.int/cps/en/natohq/85291.htm) și trebuie să aibă o legătură clară cu
securitatea și cu obiectivele strategice NATO;
5.2. Criterii de eligibilitate la nivel național:
-

Proiectul finanțat în cadrul Programului NATO SPS se desfășoară în organizații de
cercetare-dezvoltare de drept public sau privat din România, numite în continuare instituții
gazdă. O instituție gazdă nu poate fi o întreprindere, în sensul legislației privind ajutorul de
stat;

-

Instituția gazdă este deja participantă într-un proiect din programul NATO SPS, la una din
competițiile organizate și contractul de finanțare cu Programul NATO SPS este în derulare,
la data depunerii cererii de finanțare;

-

Coordonatorul de proiect al insituției gazdă este directorul de proiect al cererii de finanțare
națională;

-

Instituția gazdă nu este declarată, conform legii, în stare de incapacitate de plată; nu are
conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești; nu a furnizat declarații inexacte cu
privire la informațiile solicitate în vederea selectării contractanților; nu a încălcat prevederile
unui alt contract de finanțare încheiat anterior cu o Autoritate Contractantă;

-

Este interzisă depunerea de proiecte care au în vedere finanţarea unor activităţi deja
finanţate sau care sunt în curs de finanţare, parţial sau integral, din alte surse bugetare.
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6. Depunerea propunerilor de proiect
-

Depunerea propunerii de proiect se face electronic, în limba engleză de către coordonatorul
proiectului la adresa: sps.applications@hq.nato.int;

-

Depunerea de proiecte este continuă, având 2-3 sesiuni de evaluare pe an;

-

Informații suplimentare sunt disponibile la http://www.nato.int/cps/en/natolive/87129.htm.

7. Durata proiectelor
Proiectele din cadrul Programului NATO au o durată cuprinsă între 24 și 36 de luni.
8. Buget
Bugetul alocat acestei competiții este de max 6.000.000 lei pentru perioada 2016-2020, din care
pentru anul 2016 este de max 150.000 lei.
Fondurile de la bugetul de stat alocate părții române sunt maxim dublul finanțării primite de aceasta
de la Programul NATO SPS, fără a depăși suma specificată la categoria contribuție națională în
propunerea de proiect depusă.
9. Cheltuieli eligibile1 din bugetul național
-

Cheltuieli de personal2 pentru membrii echipei de proiect (cercetători, doctoranzi,
tehnicieni şi alţi membri ai personalului auxiliar) angajaţi pe perioada derulării proiectului
conform legislaţiei în vigoare; aceste cheltuieli includ contribuţiile legale aferente salariilor
şi veniturilor asmilate acestora;

-

Cheltuieli indirecte: max. 20% din cheltuieli de personal.

10. Etica
Directorul de proiect are obligaţia să se asigure că propunerea de proiect respectă normele prevăzute
de Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi
inovare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de alte reglementări legislative de etică
specifice domeniului de cercetare a proiectului. De asemenea, în situaţia în care domeniul

1

Normele metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activități de cercetare dezvoltare și de
stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de stat, aprobate prin HG nr. 134/2011.
2
Cheltuielile cu personalul se supun reglementărilor în vigoare privind limita maximă a veniturilor realizate de către o
persoană pentru participarea la unul sau mai multe proiecte cf. Art. 26 din Anexa la HG nr. 583 din 22 iulie 2015 pentru
aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III).

5
PN-III-CEI-SPS

proiectului necesită obţinerea de avize şi acreditări specifice, Directorul de proiect se va asigura de
obţinerea acestora anterior depunerii propunerii de proiect.
11. Egalitatea de șanse
Egalitatea de șanse, precum și egalitatea de gen, vor fi asigurate pentru toți participanții, atât la
implementarea programului, cât și la nivel de proiect, în conformitate cu prevederile legale
naționale și practicile europene.
Directorii de proiecte trebuie să ia toate măsurile pentru promovarea egalității de șanse între bărbați
și femei în elaborarea și implementarea proiectului. Acestea trebuie să vizeze, în măsura în care este
posibil, un echilibru între femei și bărbați pentru toate posturile prevăzute în proiect, inclusiv la
nivel de conducere (responsabili echipe partenere).
12. Prezentarea cererii de finanțare la nivel național
Cererile de finanțare se depun într-o singură etapă, utilizându-se platforma de depunere online
www.uefiscdi-direct.ro. Redactarea integrală a cererii de finanțare se face în limba română, conform
Anexei I.
Lista documentelor ce se încarcă în platforma online:
-

Cererea de finanțare (Anexa I);

-

Copie după contractul de finanțare aferent proiectului (Grant Agreement)

-

Declaraţie privind neimplicarea ajutorului de stat (Anexa II);

-

Declaraţie de eligibilitate (Anexa III);

-

Declaratie privind evitarea dublei decontări (Anexa IV);

-

Declaraţie pe propria răspundere a responsabilului român (Anexa V);

-

Declaraţie pe propria răspundere a instituţiei gazdă din România (Anexa VI).

13. Procedura de selecție a cererilor de finanțare
Cererile de finanțare sunt verificate de UEFISCDI din punct de vedere al eligibilității
administrative. După încheierea acestui process, în limita bugetelor anuale aprobate prin Decizii ale
Autorității Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (ANCSI), se va întocmi lista finală de
proiecte propuse la finanțare. Această listă se transmite ANCSI pentru aprobare.
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Cererile de finanţare primite în decursul unei luni vor fi evaluate, iar rezultatele vor fi afișate în a
doua jumătate a lunii următoare, pe site-ul web al UEFISCDI – www.uefiscdi.gov.ro.

14. Publicarea rezultatelor
Lista propunerilor de proiecte acceptate la finanţare, aprobata de ANCSI, va fi publicată pe pagina
web a UEFISCDI, www.uefiscdi.gov.ro. La momentul afișării rezultatelor, UEFISCDI notifică
responsabilii români, prin email, la adresele specificate de aceștia în cererile de finanțare.

15. Contractarea
Data prevăzută pentru începerea finanţării aprobate este luna imediat următoare afişării listei
proiectelor acceptate la finanţare.

16. Calendar
Depunerea cererilor de finanțare la acest subprogram se face în mod continuu. Lista cu propunerile
de proiecte acceptate la finanțare va fi afișată lunar, în urma aprobării ei de către ANCSI.
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Anexa I – Cerere de finanţare
A. Date de identificare (se completează direct în platformă)
A.1 Informaţii generale despre proiectul NATO
Titlul proiectului
Acronim
Rezumatul proiectului
Bugetul instituţiei din România acordat
de Programul NATO „Science for Peace
and Security” (EUR)
Numar proiect NATO
Data de începere proiect (luna/an)
Data finalizare (luna/an)
Durată proiect
Link către site-ul proiectului
Coordonator de proiect al instituţiei din
România
Contribuția națională la bugetul
proiectului (EUR)
Buget total solicitat co-finanțare (EUR)
Buget total solicitat co-finanțare (Lei)
Buget co-finanțare repartizat pe ani (Lei)

An 1

An 2

An 3

A.2 Instituţia gazdă din România
Denumire institutie
CUI
Date de contact
Web site
Reprezentant legal
Coordonator proiect instituție din
România
CNP
Telefon/Email

Adresa, telefon, fax, email
Nume, prenume, date contact
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Anexa II – Declaraţie privind neimplicarea ajutorului de stat
Declarație privind neimplicarea ajutorului de stat
Subsemnatul/subsemnata,

…………………………………………….

reprezentantului legal al organizaţiei de cercetare), în calitate de

(numele

şi

prenumele

………………………………

(funcţia reprezentantului legal al instituţiei solicitante) al ……..…………………………….
(denumirea completă a organizaţiei de cercetare), declar pe proprie răspundere că următoarele condiţii
sunt îndeplinite cumulat:
 Este instituţie de învăţământ superior, sau activitatea de CD este principala activitate din
statut, sau din actul juridic de înfiinţare, sau obiectul principal de activitate este
diseminarea la scară a rezultatelor unor activităţi CD prin predare sau publicare sau
transfer de cunoştinţe;
 În cazul în care există întreprinderi care pot exercita o influenţă decisivă asupra organizaţiei
(prin asociaţi sau acţionari), acestea nu au acces preferenţial la rezultatele de cercetare
generate de organizaţie, conform unei declaraţii pe propria răspundere în acest sens;
 În bilanţ, sau în balanţa cu situaţia analitică, toate activităţile non-economice, cheltuielile,
veniturile şi finanţarea acestora sunt prezentate separat de activităţile economice.
Activităţile de transfer de cunoştinţe au caracter non- economic, în cazul în care acestea
sunt efectuate fie de organizaţia de cercetare (inclusiv departamentele sau filialele
acesteia), fie în comun cu astfel de entităţi, sau în numele acestora, şi toate profiturile din
activităţile respective sunt reinvestite în activităţile de bază non-economice ale organizaţiei
de cercetare (activităţi CD independente sau în colaborare, diseminare non-exclusivă şi
nediscriminatorie a rezultatelor de CD, educaţie publică). Caracterul non-economic al
activităţilor de transfer de cunoştinţe nu este periclitat de contractarea prestării de servicii
corespunzătoare către părţi terţe prin intermediul unor licitaţii deschise;
 Activitate economică este auxiliară, cu alte cuvinte corespunde unei activităţi care este
absolut necesară pentru funcţionarea organizaţiei de cercetare, sau care este legată intrinsec
de utilizarea non-economică principală a acesteia şi care are un domeniu de aplicare
limitat. Se va considera că aşa stau lucrurile atunci când activităţile economice consumă
exact aceleaşi tipuri de resurse (de exemplu, materiale, echipamente, forţă de muncă şi
capital fix) ca şi activităţile non - economice, iar ponderea alocată în fiecare an unor astfel
9
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de activităţi economice nu depăseşte 20% din total anual de resurse alocate de entitatea
respectivă.
În consecinţă, finanţarea acordată din fonduri publice, prin program, pentru activitatea noneconomică principală a organizaţiei NU ESTE de natura ajutorului de stat.
Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte
publice

Data:
Reprezentant legal

Funcţia:
Numele şi prenumele
Semnătura/Ştampila

Responsabil Cerere de finanţare

Numele şi prenumele
Semnătura
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Anexa III – Declaraţie de eligibilitate
Declaraţie de eligibilitate
Declarăm pe proprie răspundere că …………............................................... (denumirea completă a
organizaţiei) nu este declarată conform legii, în stare de incapacitate de plată, şi nu are plăţile
/conturile blocate, conform unei hotărâri judecătoreşti.
De asemenea, organizaţia nu se face vinovată de:
-

declaraţii inexacte cu privire la informaţiile solicitate de autoritatea contractantă, în vederea
selectării contractorilor;

-

încălcarea, în mod grav, a prevederilor unui alt contract de finanţare, încheiat anterior cu o
autoritate contractantă.

Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice

Data:

Reprezentant legal (prenume, nume)
Semnătura
Ştampila
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Anexa IV – Declaraţie privind evitarea dublei decontări
Declarație privind evitarea dublei decontări

Declarăm pe proprie răspundere că, cheltuielile din cadrul cererii de finanţare (cod de înregistrare)
............ depusă la Programul 3 “Cooperare europeană și internațională“, Subprogramul 3.5 Alte
iniţiative şi programe europene şi internaţionale, Co-finanțarea proiectelor de tip NATO „Science
for Peace and Security” competiţia 2016, organizată de UEFISCDI, nu vor fi decontate şi în alte
proiecte de cercetare din cadrul instituţiei gazdă din România.

Data:

Reprezentant legal

Funcţia
Numele şi prenumele
Semnătura/Ştampila

Responsabil Cerere de finanţare

Numele şi prenumele
Semnătura
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Anexa V – Declaraţie pe propria raspundere a responsabilului
Declarație pe propria raspundere a responsabilului

Referitor la cererea de finanţare depusă în cadrul Programului 3 – Cooperare europeană şi
internaţională, Subprogramul 3.5 Alte iniţiative şi programe europene şi internaţionale, Cofinanțarea proiectelor de tip NATO „Science for Peace and Security”, competiţia 2016, confirmăm
că:
-

activitățile și lucrările propuse se regăsesc într-o singură cerere de finantare în cadrul prezentei
competiții;

-

informaţiile cuprinse în cererea de finanţare și informațiile completate în platforma de depunere
sunt legale şi corecte.

Responsabil proiect

Numele şi prenumele
Semnătura

Data:
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Anexa VI – Declaraţie pe propria raspundere a instituţiei gazdă din România
Declarație pe propria raspundere a instituţiei gazdă din România

Referitor la cererea de finanţare depusă în cadrul Programului 3 – Cooperare europeană şi
internaţională, Subprogramul 3.5 Alte iniţiative şi programe europene şi internaţionale, Cofinanțarea proiectelor de tip NATO „Science for Peace and Security”competiţia 2016, ne angajăm
să asigurăm sprijin administrativ necesar implementarii activităţilor de cercetare asociate finanţării
primite.

Reprezentant legal
Funcţia:
Numele şi prenumele
Semnătura și Ştampila

Responsabil proiect

Numele şi prenumele
Semnătura

Data:
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