
Cum aplic la ERC 
(ex. ADG)?

NCP@UEFISCDI

Data Acțiune

Luna 1 Apel deschis - ERC ADVANCED GRANT
Am aflat în cadrul unei informări generale despre apelul 
pentru propuneri de proiecte ERC ADVANCED GRANT 
(ADG) cu indicativul: ERC-2022-ADG 

Contactez Unitatea 
NCP@UEFISCDI

Luna 1 - Luna 2

Mă documentez, pe baza resurselor primite:
Termenul limită pentru depunere proiecte (din [1-3])
Tipul de instrument de finanțare ERC ADVANCED GRANT 
(ADG):

• ce înseamnă (definiție, concepte) (pag. 18, 21 din [3])
• conținut apel (din [1], [3])
• unde pot găsi informații (din [1-6])

Overview asupra ADVANCED GRANT (pag. 6 din [2])
• principii generale de finanțare ERC
• profilul Investigatorului Principal (pag. 8 din [2], pag. 21 din

[3]) 
• finanțare
• Open access, Research integrity

Care sunt criteriile de admisibilitate si eligibilitate (pag. 9 din 
[2], pag. 26 din [3])

• propuneri admisibile și eligibile
• eligibilitatea Investigatorului Principal - PI
• eligibilitatea Instituției gazdă - HI
• țări eligibile
• angajamentul de timp minim

Care sunt restricțiile de depunere a propunerilor de proiect 
(pag. 10 din [2], pag. 31 din [3])

Creez (structurez) ideea de proiect (1 pag. proiect):
• ce doresc să realizez în proiect
• caut Instituția gazdă
• membrii echipei

Descarc formularul de proiect [4]
• Part A
• Part B1
• Part B2

Data Acțiune
Luna 2

Încep cu Part B2 - Scientific Proposal și realizez un draft 
astfel încât să corespundă cu cerințele apelului 
Dezvolt ca Draft I Part B2 prin completarea: 

• Section a: State-of-the-art and objectives

--> Deliverables / Milestones

Luna 3

Luna 2 - Luna 3

Dezvolt și realizez ca Draft I Part B1 prin completarea:

Data Acțiune
Luna 4

1 zi 
înainte de 
depunere

Luna 4

Part A, Part B1 și Part B2 aproape finale
Creez cont pe https://webgate.ec.europa.eu/cas/login pentru a 
putea încărca aplicația (propunerea de proiect) în portalul 
„Funding&Tender opportunities”, respectând indicațiile din 
Manualul Online. Consult “Regulile de depunere și evaluare 
pentru granturile ERC” [5] precum și Manualul online de 
depunere [6].

Completez Part A
Colectare informații administrative de la HI și mă asigur că 
HI are un “Gender Equality Plan”
Trimit  la HI “Host Institution support letter” spre completare și 
semnare de către HI

Atenție: Propunerile care nu includ Host Institution support 
letter pot fi declarate inadmisibile! Existenta ”Gender 
Equality Plan” pentru HI este criteriu de eligibilitate!

Realizez bugetul proiectului – Completez Tabelul cu 
bugetul (Secțiunea 3 din Part A) inclusiv costurile totale 
eligibile ale proiectului și contribuția UE solicitată pentru 
proiect și ulterior fac justificarea resurselor în funcție de 
activitățile propuse

Atenție: trebuie implicat departamentul financiar din HI

Încarc aplicația finală în portalul ”Funding&Tender 
opportunities”, cu minimum 1 zi înainte de deadline și o trimit 
(Submit) 

2 zile 
înainte de 
depunere

Creez Cont EU Login

3 - 4 luni

It takes time...
Pregătirea unei propuneri de 
proiect este laborioasă și de 
durată, minimum 3 luni de lucru 
intens. Este nevoie de resurse 
(echipă, suport financiar -
administrativ, evaluare, etc.).

Ar fi bine, probabil, ca ideea de proiect (1 pag.)  să existe cu 
mult timp înainte de lansarea apelului (portofoliu de propuneri)În opinia noastră

[1] Apel ERC ADVANCED GRANT 2022 în “Funding &Tenders” 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/
erc-2022-adg
[2] Ghidul aplicantului pentru ERC ADVANCED GRANT
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/information-
for-applicants_he-erc-adg_en.pdf
[3] Programul de lucru – ERC Work Programme 2022
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2022/
wp_horizon-erc-2022_en.pdf
[4] Standard application form ERC ADVANCED GRANT
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-
erc-adg_en.pdf
[5] Reguli de depunere și de evaluare a propunerilor de proiecte
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/erc-rules-for-
submission-and-evaluation_he-erc_en.pdf
[6] Manul online de depunere
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual

Resurse

“Excellence is not a 
skill, it's an attitude.”

— Ralph Marston

ncp@uefiscdi.ro
+40 21 308 05 43
+40 756 36 85 97

Laura Chirilă, Monica Cruceru
NCP @ UEFISCDI

NCP@
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Luna 2

• Section b: Methodology

- Demonstrez o cunoaștere profundă pentru „state of the
art” în domeniul propunerii de proiect și argumentez „how”
proiectul va putea aduce progrese pentru a depăși „state of
the art”
- Îmi setez obiectivele generale și specifice, punctez
impactul și aspectele provocatoare sau neconvenționale
ale propunerii, inclusiv aspectele multi- sau interdisciplinare.

- Descriu în detaliu metodologia propusă, cu evidențierea
obiectivelor cheie intermediare
- Explic și justific metodologia propusă în raport cu “state of
the art” și în special cu aspectele noi și neconvenționale
care abordează high risk/high gain
- Precizez “where” and “why” proiectul meu este excelent
- Rezultate estimate (deliverables, outputs)
- Infrastructura necesară
- Bugetul

• Cover page (nume PI și HI, titlul și acronimul proiectului,
abstractul - 2000 caractere, durata proiectului)
• Section a - Extended Synopsis (max. 5 pagini)
• Section b - Curriculum vitae (max. 2 pagini)
• Section c - 10 years Track record (max. 2 pagini)

Atenție: Aplicarea pentru ERC ADG are loc într-o singură 
etapă iar evaluarea are loc în 2 pași. În Pasul 1 de evaluare, 
doar Part B1 este evaluată, la Pasul 2 sunt evaluate Part B1 și 
Part B2. La ambele etape de evaluare sunt evaluate două 
elemente principale ale aplicației: Proiectul de cercetare și 
Investigatorul Principal.
Realizez Draft II Part B2

• Consult criteriile de evaluare pentru B2 (pag 38 din [3])
• Revizuiesc și dezvolt Part B2 conform criteriilor de evaluare
și astfel rezultă Draft II Part B2  aproape de forma finală, 
ținând cont și de componentele: Open Science, Gender 
Balance, Ethical principles, Security, Research Integrity

Contactez Unitatea 
NCP@UEFISCDI

Completez: 
- Tabelul cu Angajamentul de timp minim 
- Tabelul cu probleme de etică
- Tabelul cu probleme de securitate 
Mă asigur că am:
- Toate documentele justificative obligatorii în copie PDF 
(Diploma doctorat, Declaratie de sprijin HI și dacă este cazul, 
orice documentație necesară pentru demonstrarea eligibilității 
și orice documente legate de probleme de etică și securitate)

Încarc ultimul draft al propunerii de proiect în portalul 
Funding &Tender (cu minimum 2 zile înainte de deadline)
Recitesc și revizuiesc propunerea de proiect
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