
 

 

 

G U V E R N U L   R O M Â N I E I 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.583/2015 pentru aprobarea Planului național de 

cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III) 
 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art.1. alin.(1) din Hotărârea 

Guvernului nr.394 din 18 mai 2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe 

durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în 

MO, Partea I, nr.410 din 18 mai 2020, 

 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

ARTICOL UNIC 

 

Hotărârea Guvernului nr.583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și 

inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr.594 din 6 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 

1.  Art.5 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.583/2015 pentru aprobarea PNCDI III se modifică și 

va avea următorul conținut: 

“ (1) Durata de implementare a PNCDI III, respectiv a programelor din structura sa, este de la 

data intrării în vigoare a prezentei hotărâri până la 31 decembrie 2021.” 

 

2. Art.4 alin.(1) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.583/2015 pentru aprobarea PNCDI III se 

modifică și va avea următorul conținut: 

“ (1) Durata de implementare a PNCDI III, respectiv a programelor componente, este de la data 

intrării în vigoare a hotărârii de aprobare a prezentului plan și până la 31 decembrie 2021.” 

 

3. Art.12, alin.(1), lit.c) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.583/2015 pentru aprobarea PNCDI 

III se modifică și va avea următorul conținut:  

” c) participarea României la Programele-Cadru de cercetare și inovare ale UE – ”Orizont 2020” și 

”Orizont Europa”, la Inițiativele Comune de Programare (JPI), la Parteneriatele Europene pentru 

Inovare (EIP), la alte inițiative, programe, organizații și convenții europene și internaționale bi- și 

multilaterale.” 

 

4. Art.12, alin.(3), lit. b) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.583/2015 pentru aprobarea PNCDI 

III se modifică și va avea următorul conținut: 



 

 

”b) Subprogramul 3.2. Orizont 2020 și Orizont Europa 

    b1) Obiectivele subprogramului: 

    • sprijinirea participării la proiectele din cadrul Orizont 2020 și Orizont Europa; 

    • consolidarea sistemului național de CDI prin intensificarea colaborării în cercetarea europeană 

de excelență; 

    • creșterea vizibilității României în domeniul cercetării şi inovării. 

    b2) Tipuri de proiecte: 

    Principalele tipuri de proiecte utilizate sunt: 

    • proiecte de sprijin pentru participarea la proiecte Orizont 2020 (Marie Curie COFUND sau 

altele asemenea); 

    • proiecte ERA-NET COFUND, CSA, sau altele asemenea. 

    • proiecte ”Parteneriate Orizont-Europa” prin care se sprijină / cofinanțează, după caz, 

participanții români în instrumentul ”Parteneriate” din programul de cercetare-inovare Orizont 

Europa.” 
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