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Majoritatea proiectelor din cadrul programului 

Orizont Europa se realizeaza in consortii. 

 HEu Work Program/General Annexes

Consortium composition:

Unless otherwise provided for in the specific call conditions, legal entities forming 
a consortium are eligible to participate in actions provided that the consortium 
includes: 

− at least one independent legal entity established in a Member State; 

and 

− at least two other independent legal entities, each established in different Member 
States or Associated Countries.

 Deci modul in care stim cum sa cautam consortii sau modul in care stim sa ne 
promovam pentru a fi acceptati intr-un consortiu reprezinta elemente cheie daca 
vrem sa accesam proiecte de tip Orizont Europa.



Ne propunem sa prezentam succint:

1

INSTRUMENTE ȘI PLATFORME DE 

CĂUTARE A PARTENERILOR si cum 

functioneza ele: Funding and 

Tenders Portal, reteaua NCP,

platforma EEN, evenimentele de 

brokeraj

2

CREAREA UNUI PROFIL DE 

PARTENER 

Ce obstacole se intalnesc cel mai 

des cand se cauta un consortiu si 

cum Centrul BioNanoTech Suport va 

poate ajuta  



INSTRUMENTE ȘI PLATFORME DE CĂUTARE A 

PARTENERILOR

Funding and Tenders Portal
 Oferă posibilitatea de a găsi parteneri și de a posta oferte direct în 

același portal utilizat pentru managementul proiectelor europene; 

 Nu are scopuri comerciale, astfel încât o utilizare incorectă a sistemului 
poate duce la refuzul accesului la portal;

 In ceea ce priveste informatiile pe care le posteaza un utilizator, nu 
există un control al calității efectuat de portal asupra conținutului 
acestuia; fiecare entitate este pe deplin responsabilă de informațiile pe 
care le partajează.

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

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


Pe acest portal sunt oferite 

următoarele funcții:

• Găsirea de parteneri pe baza 

implicării lor în programele 

finanțate de UE, utilizând un 

cuvânt cheie, un subiect sau 

o cerere de propunere anterioară;

• Găsirea de organizații pe baza detaliilor lor, cum ar fi criteriile geografice, tipurile 

de organizație sau după numărul PIC;

• Gasirea de parteneri care sunt interesati intr-o anumita competitie, precum si 

expertiza lor pentru respectiva competitie;

• Inscrierea intentiei de participare pentru o anumita competitie.

INSTRUMENTE ȘI PLATFORME DE CĂUTARE A PARTENERILOR: Funding and Tenders Portal



Găsirea de parteneri pe baza implicării lor în programele finanțate de UE, 

utilizând un cuvânt cheie, un subiect sau o cerere de propunere anterioară

INSTRUMENTE ȘI PLATFORME DE CĂUTARE A PARTENERILOR: Funding and Tenders Portal

Cuvânt cheie - Căutarea unor potriviri complete și 

parțiale. De exemplu, daca vom cauta "knowledge“, 

vor aparea toate organizatiile care printre cuvintele

cheie au "knowledge" si "acknowledge“;

Subiect - Ex: HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-

01-27;

Apel - Câmpul de apel este dezactivat pentru 

moment, deci nu poate fi utilizat;

Program - Lista include programele de finanțare UE 

care publică apeluri pe portalul de finanțare și 

licitații. 



INSTRUMENTE ȘI PLATFORME DE CĂUTARE A PARTENERILOR: Funding and Tenders Portal

Găsirea de organizații pe baza detaliilor lor, cum ar fi criteriile geografice, 

tipurile de organizație sau după numărul PIC

Se pot efectua cautari dupa numele organizației – se introduce numele 

complet sau parțial al organizației cautate, dupa tipul organizației, tară, 

oraș si PIC – acest camp corespunde numărului de identificare din 9 cifre care

îi este atribuit organizației odată ce este înregistrată în Registrul 

participanților. 

Gasirea de parteneri care sunt interesati intr-o anumita 

competitie, precum si expertiza lor pentru respectiva 

competitie 

Se selecteaza competitia dorita, apoi se selecteaza

căutare partener - pentru a confirma și efectua 

căutarea.



INSTRUMENTE ȘI PLATFORME DE CĂUTARE A PARTENERILOR: Funding and Tenders Portal

Rezultatul cautarilor prezentate anterior va

fi o lista cu posibili parteneri. Aceasta va

include urmatoarele informatii despre un 

astfel de partener:

➢O scurta descriere a organizatiei;

➢Diagrame cu numarul de participari la 

diverse programe cadru ale UE si rolurile

pe care le-a indeplinit;

➢ Principalii parteneri de colaborare;

➢ Lista proiectelor la care a participat.



INSTRUMENTE ȘI PLATFORME DE CĂUTARE A PARTENERILOR: Funding and Tenders Portal

Inscrierea intentiei de participare pentru o anumita competitie

LEAR-ul / administratorul de cont poate publica intentia

de participare pentru subiecte (subcategorii ale 

apelurilor) deschise și viitoare după conectarea la portal.

Conectați-vă pentru a edita datele; specificați dacă oferiți 

sau căutați o expertiză specială și furnizați o scurtă 

descriere pentru căutarea dvs.

Este important să aveți o descriere bine adaptată pentru a 

aborda posibila contribuție la subiect, cu cuvinte cheie 

bine selectate, evitând în același timp o descriere 

generală copiată de la un subiect la altul. Este important 

să menționati echipamentele specializate care pot fi 

disponibile, contribuția de pionierat în domeniul cercetării 

și inovării.



INSTRUMENTE ȘI PLATFORME DE CĂUTARE A 

PARTENERILOR

Reteaua NCP si platforma EEN
 Punctele Nationale de Contact

Acestea ofera sprijin celor interesaţi în activitatea de căutare de parteneri de colaborare. De asemenea, ofera 
servicii fie la nivel național, fie la nivel european, cum ar fi invitații la evenimente de brokeraj, sesiuni de 
instruire, buletine informative periodice.

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

Pentru Romania: https://www.research.gov.ro/ro/articol/5351/programe-europene-re-eaua-punctelor-na-
ionale-de-contact-din-romania-pentru-programul-cadru-orizont-europa

 Enterprise Europe Network

EEN gestionează o bază de date foarte mare de oportunități de afaceri, iar printre toate aceste oportunități de 
afaceri, este posibil să le filtrăm pe cele în care se caută parteneri pentru colaborari: „To collaborate 
with/co-develop with (research and development)”. 

https://een.ec.europa.eu/partners

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp
https://www.research.gov.ro/ro/articol/5351/programe-europene-re-eaua-punctelor-na-ionale-de-contact-din-romania-pentru-programul-cadru-orizont-europa
https://een.ec.europa.eu/partners


INSTRUMENTE ȘI PLATFORME DE CĂUTARE A PARTENERILOR: Reteaua NCP si platforma EEN

In ambele cazuri se redacteza o cautare de 

parteneri care este difuzata in cadrul celor doua 

retele. Acest profil nu are un format impus dar 

in principiu trebuie sa contina:

• Pentru oferta de parteneriat: competitia de

care este interesata organizatia, descrierea

institutiei, experienta in proiecte, experienta 

in domeniul competitiei, servicii pe care le 

ofera in cadrul unui eventual consortiu,  

datele de de contact

• Pentru cautare de parteneri: competitia de

care este interesata organizatia, descrierea

proiectului, expertiza care este cautata, 

datele de contact



INSTRUMENTE ȘI PLATFORME DE CĂUTARE A 

PARTENERILOR

Evenimentele de brokeraj
 De-a lungul timpului s-a demonstrat că participarea la evenimente tematice 

de brokeraj a fost cel mai reușit mod de a oferi resurse pentru viitoarele 
consorții.

 Din cauza răspândirii rapide a pandemiei de Covid-19 incepand cu primele 
luni ale anului 2020, lumea muncii a cunoscut o adevărată revolutie. Unele 
dintre aceste schimbări, cum ar fi creșterea tele-muncii și a evenimentelor 
virtuale, vor ramane o normalitate chiar și în lumea post-Covid-19.

 Evenimente internaționale de brokeraj online au ca public țintă instituțiile 
de cercetare, universitățile, IMM-urile, organizațiile societății civile, 
practicieni și alte părți interesate. Acestea asigura și faciliteaza intalnirile 
între toți participanții prin diverse platforme, cum ar fi B2Match.



INSTRUMENTE ȘI PLATFORME DE CĂUTARE A PARTENERILOR: Evenimentele de brokeraj

• Participantii isi vor publica un profil concis, dar 

informativ, pentru a-si spori vizibilitatea la eveniment. 

• Un profil bun evidențiază expertiza organizatiei și 

ceea ce poate oferi potențialilor parteneri. 

• Profilurile informative și de înaltă calitate vor duce la 

întâlniri mai bune. 

• Profilurile bune atrag sute de vizite înainte și DUPĂ 

eveniment.



INSTRUMENTE ȘI PLATFORME DE CĂUTARE A PARTENERILOR: Evenimentele de brokeraj

Dintre evenimentele de brokeraj la care a participat

echipa BioNanoTech, amintim cateva:

➢VIRTUAL BROKERAGE EVENT @ INNOVATION VILLAGE 

2020; 7 – 8 octombrie 2020;

➢H2020 Virtual Brokerage Event on the European 

Green Deal Call; 13 - 14 octombrie 2020;

➢ BeHEALTH - ONLINE International Event in 

Healthcare, 27-29 octombrie 2020;

➢ EU Brokerage Event on Digital and Industrial 

Technologies, Mobility, OITB & M-ERA.NET – 29 aprilie

2021;

➢VIRTUAL BROKERAGE EVENT @ INNOVATION VILLAGE 

2021 – 24 iunie 2021;

➢ Brokerage on Horizon Europe Cluster 3 Security – 29 

iunie 2021



INSTRUMENTE ȘI PLATFORME DE CĂUTARE A PARTENERILOR: Evenimentele de brokeraj

Evenimente de brokeraj care se vor desfasura in urmatoarea

perioada:

➢ BeHEALTH 2021 - Online International Event in Healthcare – 26–28 

octombrie 2021

https://events.b2match.com/events/behealth-2021-online-international-event

➢Horizon Europe - Cluster 6 calls 2022 – 27 octombrie 2021

https://he-2022-cluster6.b2match.io/?fbclid=IwAR3RNcrIe-dw5M822-

HWDKvhWv_wBhWrrUPjQ_jFmjT-zUCoP8guTKt79Y

➢VIRTUAL BROKERAGE EVENT @ INNOVATION VILLAGE 2021 – 05 noiembrie

2021

https://vbe-iv2021.b2match.io/

https://events.b2match.com/events/behealth-2021-online-international-event
https://he-2022-cluster6.b2match.io/?fbclid=IwAR3RNcrIe-dw5M822-HWDKvhWv_wBhWrrUPjQ_jFmjT-zUCoP8guTKt79Y
https://vbe-iv2021.b2match.io/


CREAREA UNUI PROFIL DE PARTENER 
Descrierea organizatiei:

✓ Asigurați-vă că includeți informații relevante aici, în special dacă ati identificat deja un 

anumit apel. Asigurați-vă că menționați ce vă face să ieșiți din mulțime: echipamente cu 

totul speciale, contribuție de pionierat in cercetare și dezvoltare, poziționarea pe piață 

etc. De asemenea, specificati site-ul web al organizației si includeti linkul la final. Din 

cauza pandemiei, elementele descriptive on-line au devenit extrem de importante asa ca 

e bine sa promovati pe cat posibil organizatia dumnevoastra si pe social media (facebook, 

linkedin, twiter etc) si sa includeti in descrierea institutiei aceste elemente.

Ideea de proiect

✓ Cel mai bine este sa cunoasteti domeniul de interes unde vreti sa participati. Incercați să 

demonstrați cum puteți contribui mai bine la atingerea obiectivelor pe care si le propune

competitia respectiva. Păstrați-l scurt și succint, evitați cuvintele pretioase, pentru a fi

usor de citit.

Contribuția dvs. 

✓ Dacă nu v-ați axat încă pe un proiect, descrieți principalele dvs. competențe, colaborări și 

strategii de cercetare. De asemenea, puteți utiliza acest spațiu pentru a vă oferi pentru 

conducerea unui pachet de lucru, dacă sunteți interesat.



CREAREA UNUI PROFIL DE PARTENER 

Rolul oferit de dvs. (coordonator, lider pachet de lucru sau partener) 

✓ A fi coordonator nu este o sarcină ușoară, necesită experiență tehnică și cunoaștere a 

regulilor administrative, atât în etapa de pregătire a propunerii, cât și în implementare, 

dacă aveți succes. Așadar, nu vă grăbiți să fiți coordonator dacă sunteti relativ nou venit. 

Începeți treptat ca partener, apoi testați-vă ca lider de WP. Daca totusi sunteti curajosi, 

nu uitați să solicitați asistență de la instituția dvs. / de la punctele nationale de contact.

Descrieți expertiza pe care o căutați 

✓ Dacă căutați o expertiză anume, asigurați-vă că o descrieți în detaliu. Vă va economisi 

mult timp pentru a elimina profilurile nerelevante. 

Definiți contribuția așteptată pe care o căutați 

✓ Fie preferați orice tip de entitate, fie doriti sa indeplineasca o serie de condiții, 

asigurați-vă că este clara descrierea de aici. 

Definiți un termen limita pentru căutare 

✓ Apelurile de căutare a unei partener depind de timp. Asigurați-vă că va ramane suficient 

timp pentru a lucra la propunere cu consorțiul deja finalizat. Asigurați-vă că această 

căutare de parteneri nu mai este deschisă dacă nu mai este necesară.



➢ Comunicarea, de obicei, trebuie facuta in limba engleza si, de multe 

ori, trebuie realizata in timp real => conteza sa va puteti descurca 

intr-o limba straina si sa fiti foarte activi pe internet

➢ Bariere culturale – unele aspecte care pentru un partener sunt 

importante, pentru alt partener pot reprezenta elemente de risc sau 

chiar de disconfort => asigurarea unui climat de incredere si de 

intelegere intre parteneri

➢ Capacitatea de adaptare si de a face compromisuri, precum si de a 

cauta solutii pentru problemele care apar inerent in cazul unui proiect

➢ Capacitatea de a evalua seriozitatea si bonitatea unui partener in 

functie de informatiile pe care le gasiti pe net

Ce obstacole se intalnesc cel mai des in colaborarea

in cadrul unui consortiu?



 Ajutor pentru identificarea apelului potrivit

 Ajutor pentru identificarea celor mai buni parteneri

 Ajutor pentru dezvoltarea ideilor si la coordonarea procesului de scriere a propunerii

 Ajutor in privinta aspectelor administrative și financiare

 Oferim instruire dedicată asupra diferitelor aspecte ale normelor de finanțare ale CE 

Cum va poate ajuta Centrul BioNanoTech Suport?



Va multumesc pentru atentie!

www.bionanotech.ro

Bionanotech_support@icmpp.ro

https://www.facebook.com/Centru-suport-pentru-

proiecte-Orizont-2020105194561204340

http://www.bionanotech.ro/
mailto:Bionanotech_support@icmpp.ro
https://www.facebook.com/Centru-suport-pentru-proiecte-Orizont-2020-105194561204340

