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PROGRAM: JUSTIȚIE 2014-2020 

CERERE: SPRIJIN PENTRU INIȚIATIVELE ÎN DOMENIUL POLITICII ANTIDROG A UNIUNII EUROPENE - 2020 

REFERINȚĂ: JUST-DRUGS-AG HOME Action Grant; JUST-2020-AG-DRUGS 
DOMENII: comunicare și networking, informare, formare, justiție și securitate, etc. 

 

BUGET  TERMEN-LIMITĂ 

PENTRU 

DEPUNEREA 

APLICAȚIILOR 

CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE ELIGIBILITATE - ȚĂRI/REGIUNI 

 
2.499.000 €;  
până la 80% din 
totalul costurilor 
eligibile; proiectele 
trebuie să aibă un 
buget de minimum 
250.000 € 

 
22 aprilie 2021  

(ora 17.00 la 
Bruxelles) 

 

 

 orice entitate publică sau privată non-profit, 
organizații internaționale: autorități publice 
locale, regionale și naționale, ONG-uri, asociații, 
instituții de educație, centre de cercetare, etc. 

 pot fi coordonatori de proiect doar entitățile 
publice și ONG-urile, celelalte tipuri de instituții 
pot fi doar parteneri 

 

 state membre ale UE (incluzând 
teritoriile de peste mări și 
îndepărtate), cu excepția 
Danemarcei care nu participă la 
programul european „JUSTIŢIE” 
2014-2020; 

 Albania și Muntenegru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Baza legală a acestei cereri de propuneri este Regulamentul 1382/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 17 decembrie 2013, în particular articolele 4 și 6(1) care au 
în vedere sprijinirea inițiativelor în domeniul politicii privind drogurile.  
 
Obiectivul este de a sprijini inițiativele politice în materie de droguri, inclusiv aspectele 
legate de cooperarea judiciară și de prevenire a criminalității strâns legate de obiectivul 
general al programului, în măsura în care acestea nu sunt acoperite de Instrumentul de 
sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și 
gestionarea crizelor, ca parte a Fondului de Securitate Internă, sau de Cel de-al treilea 
program de acțiune al UE în domeniul sănătății (2014- 2020). 
 
Context: 
Agenda UE și Planul de acțiune privind drogurile 2021-2025, propuse de Comisie în iulie 
2020, stabilesc cadrul politic și prioritățile de acțiune pentru următorii cinci ani. Scopul 
este de a perturba piețele drogurilor, de a crește prevenirea și sensibilizarea și de a 
aborda daunele legate de droguri printr-o abordare integrată, echilibrată și bazată pe 
dovezi. Societatea civilă, în special organizațiile neguvernamentale (ONG-uri), este un 
partener important în implementare a politicii UE în domeniul drogurilor. 
 
 
 

 
- să sprijine activitățile din domeniul identificării și epidemiologiei utilizării noilor 
substanțe psihoactive, inclusiv opioidele sintetice puternice, precum și activitățile legate 
de problemele emergente legate de droguri (în special în ceea ce privește provocările 
legate de consumul de cocaină și heroină) și evoluțiile tehnologice,, inclusiv comerțul 
online cu droguri; 
- să sprijine organizațiile societății civile, prin consolidarea a) rolului lor de consiliere, b) 
capacităṭii lor de a genera o schimbare la nivel local,  c) metodelor lor de a împărtăși cele 
mai bune practici; 

 
Informații suplimentare: 
 
- Aplicația poate fi depusă doar 
online, prin utilizarea platformei 
europene „Funding and Tender 
Opportunities” (detalii în textul 
oficial al cererii). 
 

- Înainte de a depune o propunere, 

atât solicitantul, cât și co-solicitanții 
trebuie să fie înregistrați în Registrul 
participanților și să obțină codul de 
identificare al participanților (PIC) 
format din 9 cifre (un cod PIC 
pentru fiecare organizație 
participanță). 
 
- Parteneriatele transnaționale 
trebuie să fie alcătuite din minimum 
2 parteneri proveniți din minimum 2 
țări eligibile. 
 
- Data estimativă a demarării 
acțiunilor este noiembrie 2021. 
 
- Proiectele se implementează pe o 
perioadă de maximum 24 de luni. 
 
- Aplicația trebuie scrisă într-una 
din limbile oficiale ale UE; pentru o 

Priorități ale cererii: 

http://www.uncjr.ro/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32013R1382
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-eu-agenda-on-drugs
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-drugs-ag;callCode=JUST-2020-AG-DRUGS;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-drugs-ag;callCode=JUST-2020-AG-DRUGS;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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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-  să susțină părțile interesate cheie din domeniul prevenirii prin extinderea cunoștințelor 
și competențelor acestora, în special în contextul implementării standardelor minime de 
calitate, (și în ceea ce privește dezvoltarea instrumentelor care ar permite măsurarea 
posibilelor îmbunătățiri), în special în domeniul integrării sociale și al grupurilor 
vulnerabile; 
- să promoveze aplicarea practică a cercetării legate de droguri și, în special, cercetarea 
în materie de dependență, în vederea abordării provocărilor actuale și a noilor amenințări. 
 
 
 

o colectarea datelor, studii/anchete și activități de cercetare; evaluări, întâlniri ale 
experților, anchete și ateliere de lucru; 

o activități de formare;  
o activități de învățare reciprocă, schimb de bune practici, cooperare, dezvoltarea 

de rețele; 
o activități de diseminare și sensibilizare; 
o  seminarii, conferințe, campanii de informare, publicații, sisteme IT și 

instrumente diverse, etc. 
 

 
 
 
Textul oficial al cererii:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp-call/call-
fiche_just-2020-ag-drugs_en.pdf 
 
 
 
 
Comisia Europeană 
Direcția Generală HOME 
Bruxelles 
 
Pentru detalii privind această cerere de proiecte, a fost pusă la dispoziția celor interesați 
adresa de email: HOME-DRUGS@ec.europa.eu (întrebările, pentru a primi un răspuns 
din partea resposabililor de la Comisie, trebuie adresate cu cel puțin 7 zile calendaristice 
înainte de data limită de aplicare). 
 

evaluare mai rapidă, Comisia 
europeană recomandă folosirea 
limbii engleze. 
 
- Orice acțiune în cadrul prezentei 
cereri de propuneri va respecta și 
va fi pusă în aplicare în 
conformitate cu drepturile și 
principiile consacrate în Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene. Aplicațiile ar trebui să 
acorde o atenție corespunzătoare 
efectelor proiectului asupra 
drepturilor și libertăților individuale, 
precum și asupra posibilelor căi de 
atac. În plus, orice acțiune în cadrul 
acestei cereri de propuneri ar trebui 
să respecte toate principiile etice 
relevante și toate legile aplicabile la 
nivel internațional, UE și național 
privind problemele etice în cursul 
derulării proiectului. 
 
- Acolo unde este cazul, 
propunerile ar trebui să 
demonstreze modul în care ele se 
vor baza în mod eficient pe 
proiectele relevante anterioare sau 
în curs, finanțate de UE, inclusiv, 
dar fără a se limita la acesta, în 
cadrul programului „Orizont 2020”. 

 

- Solicitantul poate depune mai 
multe propuneri în cadrul prezentei 
cereri. Solicitantului i se pot acorda 
mai multe subvenții în cadrul 
acestei cereri de propuneri. O 
organizație poate participa ca 
solicitant sau co-solicitant la mai 
multe proiecte. 

 

Sursă de informare şi documentație: 

Instituție responsabilă: 

Printre acțiunile finanțate: 

http://www.uncjr.ro/
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp-call/call-fiche_just-2020-ag-drugs_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp-call/call-fiche_just-2020-ag-drugs_en.pdf
mailto:HOME-DRUGS@ec.europa.eu

