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Depunere propunere de proiect la apelurile din cadrul 
programului HORIZON Europe 
 
Propunerea conține două părți: 

• Partea A a propunerii este generată de sistemul informatic. Se bazează pe informațiile 

introduse de participanți prin sistemul de depunere în Portalul Finanțări și Oferte (Funding 

and Tenders1). Participanții pot actualiza în orice moment informațiile din sistemul de 

depunere înainte de transmiterea finală (înainte de deadline). 

• Partea B a propunerii este partea narativă  structurată pe trei secțiuni care corespund 

fiecare unui criteriu de evaluare: 1. Excelență; 2. Impact; 3. Implementare. Partea B trebuie 

să fie încărcată în sistem (pe portalul Funding and Tenders) ca document PDF, urmând 

formularul de aplicație descărcat de solicitanți în sistemul de depunere pentru apelul sau 

topicul specific. Formularele de propuneri de proiecte pentru un anumit apel pot fi uşor 

diferite de exemplul oferit în acest document. 

Sistemul de depunere electronică este un instrument online care vă ghidează pas cu 

pas în pregătirea propunerii dumneavoastră. 

Procesul de depunere constă din 6 pași: 

 
                                                                 
1
 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home  

1 
•Conectați-vă la Portalul Funding and Tenders 

2 
• Selectați apelul, subiectul (topicul) și tipul de acțiune 

3 
•Creați draftul propunerii 

4 
•Gestionați consorțiul. Participanții vor fi invitați la proces de către 
sistem. 

5 

• Editați formularul de proiect al propunerii, descărcați documentele și 
completați toate informațiile și detaliile necesare din secțiunile 
corespunzătoare din formularul de propunere Partea A. Încărcați 
Partea B și restul fișierelor anexe. 

6 
•Trimiteți propunerea 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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      Pasul 1: Conectarea în portalul Funding and Tenders  

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

Pentru a vă autentifica, efectuați următorii pași:  

1. Accesați Portalul  Funding and Tenders (Portalul F&T): 

 

 
 
2. Faceți clic pe butonul Conectare. Vi se va solicita să vă autentificați prin ecranul de 

conectare: 

 

 
 
3. Introduceți autentificarea pentru contul dumneavoastră pe portalul EU Login (adică adresa 

dumneavoastră de e-mail înregistrată). Faceți clic pe Next. 
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4. Introduceți parola și apoi faceți clic pe butonul Next (rețineți că parola este metoda de 

autentificare în mod implicit, dar veți avea posibilitatea de a selecta şi alte metode de 

autentificare). 

 
 
 
 

     Pasul 2: Selectați apelul, topicul și tipul de acțiune în Portal  

Odată autentificat în Portalul Funding and Tenders, va trebui să selectați topicul apelului 

pentru care veți depune propunerea. 
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     Pasul 3: Creați un draft de propunere: Titlu, acronim, rezumat, organizație 

principală și detalii de contact. 

 

 
 
  Introduceți numărul PIC (Participant Identification Code) al organizației 

dumneavoastră. Dacă nu aveți numărul PIC complet, puteți căuta după nume sau puteți 

selecta din lista organizație asociată anterior: 
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Introducerea PIC-ului va completa automat câmpul Short name și va evidenția adresa, așa 

cum se arată în imaginea de mai jos: 

 

 
 
 

 Selectați rolul dumneavoastră (Contact principal sau Persoană de contact): 

 

În mod obișnuit, selectați rolul de nivel superior (Contact principal pentru majoritatea 

apelurilor) pentru organizația coordonatoare a propunerii  în timpul creării inițiale a draftului 

de propunere. Dacă selectați rolul Persoană de contact (sau un alt rol dacă apelul utilizează 

roluri specifice) pentru dumneavoastră, va trebui să specificați un alt rol de nivel superior 

(Contact principal) pentru organizația dumneavoastră.  În pasul următor, persoana care 

deține rolul de contact principal va deveni Coordonatorul propunerii. 

Notă: Pentru mai multe informații despre rolurile din sistem, consultați secțiunea “Roles: 

Proposal Coordinator, Partner and Contact Person” de la începutul Capitolului 3 din 

“Proposal Submission Service – User Manual”2. 

 

 Completați câmpul Acronim.  Acronimele pot fi modificate ulterior de către 

coordonatorul propunerii, prin editarea Formularului Administrativ din Partea A. 

 

                                                                 
2
 European Commission - Proposal Submission Service – User Manual - 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/support/sep_usermanual.pdf  

https://ec.europa.eu/research/participants/data/support/sep_usermanual.pdf
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 Completați câmpul Rezumat. 

 

 Faceți clic pe: 

 
 

 
 
 
Notă: Organizațiile din consorțiu vor primi, de obicei, o notificare cu privire la implicarea lor 

atunci când propunerea este depusă; de asemenea vor fi notificate dacă propunerea la care 

participau este retrasă, așa cum sugerează avertismentul de mai jos: 

 

 
 
 După ce faceți clic pe butonul Yes vi se va prezenta un disclaimer. Pentru a-l accepta, faceți 

clic pe butonul OK și continuați  sau faceți clic pe butonul Anulare pentru a refuza și pentru 

a anula trimiterea propunerii: 

SAVE AND GO TO THE NEXT STEP 
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Următorul mesaj confirmă faptul că draftul propunerii dumneavoastră a fost creat și că 

aceasta va primi un ID temporar de propunere. Veți primi, de asemenea, un e-mail de 

confirmare. 

 

 
 
 Faceți clic pe butonul Continue with this proposal pentru a trece la pasul următor. 
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      Pasul 4: Gestionați câmpurile corespunzătoare organizației 

dumneavoastră și detaliile de contact: adăugați organizațiile partenere și datele de 

contact. Participanții vor fi invitați la proces de către sistem. 

Veți vedea ecranul Participants, similar celui de mai jos. Faceți clic pe butonul Add Partner 

pentru a adăuga sau modifica partenerii pentru propunere: 

 

 
 
 
Notă: Înainte de a putea invita un partener, acesta trebuie să aibă un PIC (Participant 

Identification Code) – (modalitatea de înregistrare a organizației și de obținere a unui PIC 

este detaliată în Portalul Funding and Tenders3) 

 

 

                                                                 
3
 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-

participate/participant-register  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
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Cerințele pentru un număr minim de participanți sunt specifice pentru fiecare apel. Un mesaj 

care specifică cerințele de eligibilitate a consorțiului va fi afișat sub butonul Add Partner, 

dacă este cazul. 

Detalii și explicații complete despre procesul de adăugare a partenerilor se găsesc în 

“Proposal Submission Service – User Manual”2 (pag. 21-29).  

 

       Pasul 5: Editați și completați formularele web pentru partea A a 

propunerii și încărcați partea B a propunerii (în format PDF). 

 Editați formularul de proiect de propunere, descărcați formularele de aplicație și 

completați toate informațiile necesare. Angajați-i pe ceilalți participanți pentru a-și gestiona 

datele de contact ale organizației și detaliile din secțiunile corespunzătoare din formularul de 

propunere Partea A. 

 

Instrucțiuni detaliate despre modul de completare a formularelor online aferente părții A a 

propunerii se găsesc în  ghidurile: “Horizon Europe Programme - Standard Application Form 

(HE RIA, IA)”4, “Horizon Europe Programme  - Standard Application Form (HE CSA)”5 şi cele 

dedicate Acţiunilor Marie Skłodowska-Curie (MSCA)6,7,8,9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
4
 Horizon Europe Programme - Standard Application Form (HE RIA, IA) 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-
ria-ia_en.pdf 
5
 Horizon Europe Programme  - Standard Application Form (HE CSA) - 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-
csa_en.pdf 
6
 Horizon Europe Programme - Marie Skłodowska-Curie Actions Doctoral Networks (HE MSCA DN) 

Application Form - https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-
2027/horizon/temp-form/af/af_he-msca-dn_en.pdf 
7
 Horizon Europe Programme - Marie Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowships (HE MSCA 

PF) Application Form - https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-
2027/horizon/temp-form/af/af_he-msca-pf_en.pdf  
8
 Horizon Europe Programme - Marie Skłodowska-Curie Actions Staff Exchanges (HE MSCA SE) 

Application Form - https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-
2027/horizon/temp-form/af/af_he-msca-se_en.pdf  
9
 Horizon Europe Programme - Marie Skłodowska-Curie Actions Co-funding of regional, national and 

international programmes (HE MSCA COFUND) Application Form - https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-msca-cofund_en.pdf  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-ria-ia_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-ria-ia_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-csa_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-csa_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-msca-dn_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-msca-dn_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-msca-pf_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-msca-pf_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-msca-se_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-msca-se_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-msca-cofund_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-msca-cofund_en.pdf
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  Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a completa.  

Secțiunea 1 oferă date generale despre propunere. Aceasta poate fi completată de către 

coordonator. Alți participanți pot vizualiza numai această secțiune.  

Secțiunea 2 – Participanți – oferă Lista organizațiilor participante; aici se completează de 

către fiecare partener cu date despre organizație, departamente implicate, lista cercetărilor 

implicați în propunere însoțită de CV-uri, informații despre Planul de egalitate de gen al 

organizației. 

Secțiunea 3 – Bugetul propunerii – se completează tabelul cu bugetul total estimat al 

propunerii, precum și tabelul cu defalcarea cheltuielilor estimate per participant. 

Secțiunea 4 – Etică și securitate 

 

 Încărcați Partea B și restul fișierelor anexe. 

Template-ul părții B se descarcă direct din sistemul electronic de depunere, se completează, 

se salvează în format PDF și se încarcă în sistem. 

 

 
 
Instrucțiuni detaliate despre modul de completare a părții B a propunerii se găsesc în 

ghidurile: “Horizon Europe Programme - Standard Application Form (HE RIA, IA)”4 și 

“Horizon Europe Programme - Standard Application Form (HE CSA)”5 şi cele dedicate 

Acţiunilor Marie Skłodowska-Curie (MSCA)6,7,8,9. 
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 Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a completa. 

 Urmați structura formularului și abordați fiecare criteriu și 

subcriteriu. 

 Respectați dimensiunea fontului indicată. 

 Limită de pagini:  45 de pagini pentru RIA și IA / 30 de 

pagini pentru CSA - aplicat strict în timpul evaluării! 

 O secțiune lipsă ar putea face ca propunerea 

dumneavoastră să fie respinsă sau să primească un 

punctaj scăzut!  

 

 
 
 

      Pasul 6: Trimiteți propunerea   

După trimitere, vă puteți actualiza, descărca sau retrage propunerea accesând My 

Proposal(s) până la data de închidere (deadline). 

 
 
 
   
 
 
  

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


16 
 

Materiale de referință 
 
Portal Funding and Tenders - 

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

European Commission - Proposal Submission Service - User Manual - 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/support/sep_usermanual.pdf 

Participant register Portal Funding and Tenders - 

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

participate/participant-register  

Horizon Europe Programme - Standard Application Form (HE RIA, IA) - 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-

form/af/af_he-ria-ia_en.pdf 

Horizon Europe Programme  - Standard Application Form (HE CSA) - 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-

form/af/af_he-csa_en.pdf 

Horizon Europe Programme - Marie Skłodowska-Curie Actions Doctoral Networks  

(HE MSCA DN) Application Form - 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-

form/af/af_he-msca-dn_en.pdf 

Horizon Europe Programme - Marie Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral 

Fellowships (HE MSCA PF) Application Form - 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-

form/af/af_he-msca-pf_en.pdf  

Horizon Europe Programme - Marie Skłodowska-Curie Actions Staff Exchanges  

(HE MSCA SE) Application Form - 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-

form/af/af_he-msca-se_en.pdf 

Horizon Europe Programme - Marie Skłodowska-Curie Actions Co-funding of regional, 

national and international programmes (HE MSCA COFUND) Application Form - 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-

form/af/af_he-msca-cofund_en.pdf 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal%20/screen/home
https://ec.europa.eu/research/participants/data/support/sep_usermanual.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-ria-ia_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-ria-ia_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-csa_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-csa_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-msca-dn_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-msca-dn_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-msca-pf_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-msca-pf_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-msca-se_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-msca-se_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-msca-cofund_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-msca-cofund_en.pdf
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