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NOTICE OF INTENDED SELECTION 
 
 

In accordance with: 
• The Government Emergency Ordinance no. 34/2017 on the financial management of 

the external non-reimbursable funds of the Financial Mechanism The European 
Economic Area 2014-2021 and the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 

• Order no. 2840/6560/2017 for the approval of the Methodological norms for the 
application of the provisions of GEO no. 34/2017 on the financial management of the 
external non-reimbursable funds of the Financial Mechanism of the European 
Economic Area 2014-2021 and the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 

• The internal procedure for the selection of private partners in the projects financed 
through Operational Programs (approved by the Decision no. 20479 / 24.10.2016 and 
completed by Decision No. 13204 / 23.07.2018) 
 
Babeș-Bolyai University from Cluj-Napoca announces the intention to select (a) 

partner(s) from the private environment to submit a grant application for the implementation 

of a project:  

 
Funding program: The Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 

Call: The Norway Grants - Collaborative Research Projects 2019 

Project title: Tracing Protest in the Long Run: Understanding Popular Mobilization Before 
and After Romanian Transition to Democracy 

General objective and purpose of the grant application: This project will examine resistance 

strategies and mass mobilization in the long run in Romania, allowing us to better 

understand state-society relations and how dissent and mobilization have influenced both 

autocratic and democratic governance in Romania over the past 30 years. Importantly, this 

project will not only seeks understanding contentious politics in Romania in the long run, but 

it strives to contribute to the vast amount of comparative research on dissent and 

mobilization in different ways: (i) analyzing how protest spreads within an autocratic state, 

(ii) analyzing the views of state security actors with regards to not resort to repression 

against the masses and defect, (iii) analyzing how social and political actors chose their 

resistance strategies, as well as how they evolve and accommodate after a democratic 
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transition, (iv) examining government responses to mass dissent (e.g., cooptation, 

repression, concession), (v) examining protest outcomes, (vi) examining the determinants of 

individual participation in non-violent mobilization. 

The main activities to be carried out within the project: 

1) organization of workshops; 

2) communication and dissemination; 

3) data-collection and analysis about mass contentious events; 

4) Production of academic articles and policy briefs; 

The activity (ies) in which each partner will be involved: 

1) organization of workshops; 

2) communication and dissemination; 

3) data-collection and analysis about mass contentious events; 

4) Production of academic articles and policy briefs. 

Project budget: 1 200 000 euro 

 
Partner profile: 
Eligibility requirements as stipulated in the call for applicants for the 2019 Norway Grants 
(https://bit.ly/32FJOJw)  
The following types of legal entities located in Norway (Donor State) may receive funding 
from the Programme: 

1. The Norwegian Research organizations eligible in this call must be included on the list 
to be found here: https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-
soke-om-finansiering/forskningsorganisasjoner/godkjente-forskningsorganisasjoner/    
Other Norwegian partners may consult the Research Council of Norway to verify their 
eligibility status. 

2. Research Organization as defined in the Community Framework for State Aid for 
Research and Development and Innovation (2014/C 198/O1), as Project Partner(s); 

3. Companies (small, medium and large sized enterprises) as defined in the Community 
Framework for State Aid for Research and Development and Innovation (2014/C 
198/O1), as Project Partner(s). 

Eligibility of Project Promotor (PP) and Project Partners 
a. The Project Promoter and the Project Partner(s) do not have a seizure on its accounts; 

they have not made false declarations concerning the information required by the PO; 
they have not breached the terms of any contract signed previously with the 
Programme Operator; 

b. The Project Promoter and the Project Partner(s) shall not be, at the time of a grant 
award procedure, bankrupted or wound up, convicted an offence concerning their 
professional conduct, not in compliance with their obligations relating to the payment 
of social security contributions or the payment of taxes, the subject of a judgement 
for fraud corruption, involvement in  criminal organisation, money laundering or any 

https://bit.ly/32FJOJw
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/forskningsorganisasjoner/godkjente-forskningsorganisasjoner/
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/forskningsorganisasjoner/godkjente-forskningsorganisasjoner/
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other illegal activity subject to a conflict of interests or guilty of misrepresenting 
information. 

 
 

The organisations interested in the proposed partnership will post mail or email  the 

following set of documents to burean@fspac.ro or to the following address FSPAC str. 

Minerilor 85 Cluj-Napoca, Romania, until November 8, hour 23.59 (The envelope should be 

marked: "For the selection of partners, EEA Program Norway Grants- Call for projects 

Colaborative Research Projects , for the project titled Tracing Protest in the Long Run: 

Understanding Popular Mobilization Before and After Romanian Transition to Democracy ", to 

the attention of  Toma Burean: 

 

- the status of the organization / act of constitution proving that the object of activity meets 

the requirements of the selection notice (copy, signed, stamped and certified as being true 

copies of the original);  

- the financial statements for for the past 3 financial years (n, n-1, n-2) (copy, signed, 

stamped and certified as being true copies of the original);   

- affidavit (signed and stamped by the legal representative) on the fullfilment of the 

obligations to pay the local taxes and fees (original); 

- affidavit (signed and stamped by the legal representative) on the fulfillment of the 

obligations to pay taxes and social security contributions to the consolidated budget 

(original); 

- letter of intent to participate as project partner (original); the letter should also highlight 

the activities undertaken by the partner as well as other aspects considered essential;   

- the list of projects implemented in the last 3 years - research projects, regardless of the 

source of funding, relevant to the project activities (mentioning the project title, contract no. 

and source of financing, project partners, project budget) ; 
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The process of evaluation and selection of  

potential partners complies with the following 

Evaluation grid: 

 

Nr. 

Crt. 

Partner selection criteria (criteriile sunt orientative, putând fi 
modificate, ținându-se cont exclusiv de specificul proiectelor) 

Score 

1 In how many funded research project was the applicant as a 
partner  in the last three years. 

10 

2 The number of employees in the research department 10 

3 The number of publications in the last two years 20 

4 How many international projects are on social and political issues 
 

          20 

5 How many scientific databases did the applicant create în the last 
3 years? 
 

20 

6 How many international project was the applicant involved in in 
the last three years. 

20 

TOTAL 100 points 

 

The threshold for the selection of a potential partner is 60 points.  

 

 

 

Principal investigator       RECTOR, 

Lect. dr. Toma Burean                  Acad. prof. dr. Ioan-Aurel Pop 
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ANUNȚ DE INTENȚIE  
 
 

În conformitate cu prevederile: 
• OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor  externe nerambursabile 

aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și 
Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 

• Ordinului nr. 2840/6560/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe 
nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2014-
2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 

• Procedurii interne de selectare a partenerilor privaţi în cadrul proiectelor finanţate prin 
Programe Operaţionale (aprobată prin Hotărârea CA-UBB nr 20479/24.10.2016 și 
completată prin Hotărârea CA-UBB nr. 13204/23.07.2018) 
 
 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca anunță intenția de a selecta 

partener/parteneri din mediul privat în vederea depunerii unei cereri de finanțare pentru 

implementarea unui proiect:  

 
Programul de finanțare: Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 

Apelul de proiecte: The Norway Grants - Proiecte colaborative de cercetare 

Titlul proiectului: Analiza diacronică a protestelor: Înțelegerea procesului de mobilizare 

înainte și după tranziția României la democrație 

Obiectivul general și scopul cererii de finanțare: 

Proiectul examinează strategiile de rezistență și mobilizare pe termen lung în România, ce ne 

permite să înțelegem mai bine relațiile dintre stat și societate și modul prin care dizidența și 

mobilizarea au influențat atât guvernarea autocratică cât și democratică în România din 

ultimii 30 de ani. Mai mult, acest proiect va urmări înțelegerea politicii contestatare în 

România pe termen lung și va contribui la vasta literatură comparativă despre protest și 

mobilizare prin: 1. Analizarea modului prin care protestele se răspândesc într-un stat totalitar 

2. Analizarea pozițiilor actorilor din securitatea de stat pentru a nu exercita represiune și de a 

dezerta 3. Analizarea modului prin care actorii politici și sociali își aleg strategiile rezistență 

cât și modul prin care acestea se dezvoltă și se adaptează după o tranziție democratică 4. 
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Examinarea reacțiilor statului la protestele de masă (câteva exemple includ cooptare, 

represiune și concesie), 5. Examinarea rezultatelor protestelor, 6. Examinarea 

determinanților individuali ai participanților la mobilizări non-violente 

Principalele activități ce vor fi derulate în cadrul proiectului: 

1)organizarea de workshopuri; 

2)comunicare și diseminare; 

3)colectare de date și analiza evenimentelor protestatare de masă; 

4)producerea de articole academice și de politic publice. 

Activitatea/Activitățile în care va fi implicat fiecare partener: 

1)organizarea de workshopuri; 

2)comunicare și diseminare; 

3)colectare de date și analiza evenimentelor protestatare de masă; 

4)producerea de articole academice și de politic publice. 

Bugetul proiectului:  1 200 000 de euro 

 
Profilul partenerului:  
Următoarele tipuri de entități stabilite în Norvegia (Stat Donator) pot primi finanțare prin 

acest program: 

1. Instituția de cercetare norvegiană trebuie să fie pe lista care poate fi găsită aici: 

https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-

finansiering/forskningsorganisasjoner/godkjente-forskningsorganisasjoner/        Posibilii parteneri 

norvegieni care nu se găsesc pe această listă trebuie să contacteze Consiliul de 

Cercetare al Norvegiei pentru a-și verifica condițiile de eligibilitate;  

2. Trebuie să fie organizații de Cercetare definite în Cadrul comunitar pentru Ajutor de 

Stat pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare (2014/C 198/O1), ca Parteneri de 

Proiect; 

3. Companii (mici, medii și mari) conform specificațiilor Cadrului comunitar pentru Ajutor 

de Stat pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare (2014/C 198/O1), ca Parteneri de 

Proiect. 

Eligibilitatea Inițiatorului de Proiect și a Partenerilor de Proiect 

a. Inițiatorul proiectului nu are sechestru pe conturi; nu au dat declarații false legate de 

informațiile cerute de operatorul de program; nu au încălcat termenii niciunui contract 

semnat anterior cu operatorul de program; 

b. Inițiatorul proiectului și partenerii de proiect nu vor fi la momentul acordării 

grantului,în proceduri de faliment sau condamnați sau judecați de infracțiuni legate de 

https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/forskningsorganisasjoner/godkjente-forskningsorganisasjoner/
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/forskningsorganisasjoner/godkjente-forskningsorganisasjoner/
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comportamentul profesional,  sau în situație de nerespectare a plăților contribuțiilor 

sociale sau plata taxelor,  sau sub investigații de fraudă sau corupție, implicați în 

crimă organizată, spălare de bani sau orice activitate ilegală supusă unor conflicte de 

interese sau să fie condamnat pentru inducerea în eroare cu informații false. 

 

Organizațiile interesate vor trimite prin email sau poștă următoarele documente la adresa 

burean@fspac.ro sau pe str. Minerilor 85 Cluj-Napoca Romania, până pe 8 Noiembrie la 

ora 23.59 (Emailul sau coletul să fie intitulat: Pentru selecția partenerilor Program EEA 

Fonduri Norvegiene - Apel de proiecte colaborative de cercetare, pentru proiectul intitulat  

Analiza diacronică a protestelor: Înțelegerea procesului de mobilizare înainte și după 

tranziția României la democrație în atenția Toma Burean). Dacă este e-mail acesta va 

avea ca subiect „În atenția Toma Burean”. 
 

- statutul organizaţiei/actul constitutiv prin  care face dovada că obiectul de activitate 

corespunde cerinţelor din anunţul de selecţie (copie, semnat, ştampilat şi certificat conform 

cu originalul);  

- situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare pentru ultimii 3 ani (n, n-1, n-2) (copie, 

semnat, ştampilat şi certificat conform cu originalul);  

- declaraţie pe proprie răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) 

privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor locale (original);  

- declaraţie pe proprie răspundere (semnată şi stampilată de către reprezentantul legal) 

privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor şi a contribuţiilor de asigurări 

sociale la bugetul consolidat (original);  

- scrisoare de intenţie pentru participarea ca partener în cadrul proiectului (original); aceasta 

trebuie să evidențieze și activitățile asumate de partener precum și alte aspecte considerate 

esențiale; 

- lista de proiecte implementate în ultimii 3 ani – proiecte de cercetare, indiferent de sursa de 

finanțare, relevante pentru activitățile proiectului (menţionarea titlului proiectului, nr. 

contract şi sursa de finanţare, parteneri în cadrul proiectului, bugetul proiectului). 
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Procesul de evaluare și selectare a potențialilor parteneri respectă următoarea    

Grilă de evaluare: 

 

Nr. 

Crt. 

Selecții selectare partener (criteriile sunt orientative, putând fi 
modificate, ținându-se cont exclusiv de specificul proiectelor) 

Score 

1 În câte proiecte de cercetare finanțate a participat aplicantul ca 
director sau ca partener în ultimii trei ani 

10 

2 Număr de angajați în departamentul de cercetare în 2019 10 

3 Numărul publicațiilor în ultimii doi ani 20 

4 Numărul de proiecte pe teme sociale și politice 
 

          20 

5 Câte baze de date a creat organizația în ultimii trei ani?  
 

20 

6 În câte proiecte internaționale a fost implicată organizația în ultimii 
trei ani 

20 

TOTAL 100 puncte 

 

 

Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un potențial partener pentru a putea fi selectat 

este de 60 puncte. 

 

 

 

 
Director proiect                          

Lector. Univ dr. Toma Burean                                                                RECTOR, 

       Acad. prof. dr. Ioan-Aurel Pop 

 


