
Comisia Europeană: Manifestul UE pentru cercetarea COVID-19 
 
Manifestul reprezintă răspunsul UE la coronavirus, reacția comună europeană la 
epidemia de coronavirus. Acesta oferă principii mobilizatoare pentru beneficiarii 
granturilor UE de cercetare privind prevenirea, testarea, tratamentul și vaccinarea 
contra coronavirusului pentru a se asigura că rezultatele cercetărilor vor fi accesibile 
tuturor și pentru a garanta o eficacitate a investițiilor publice. Acest lucru va avea ca 
scop convingerea că nicio persoană nu este lăsată în umbră în lupta împotriva Covid-19 
și că soluțiile vor fi dezvoltate, produse și implementate în fiecare regiune a lumii. 
 
Manifestul solicită sprijinul și susținerea necondiționată a părților interesate publice și 
private finanțate de UE, precum și din partea altor finanțatori a cercetării și a instituțiilor 
importante. Suntem mândri pentru suportul de care am beneficiat până acum și credem 
că se poate realiza și mai mult. Aș dori astfel să vă încurajez să semnați Manifestul ca 
persoană fizică sau în numele instituției Dvs. și să vă alăturați luptei împotriva 
coronavirusului. 
 
Prin aprobarea Manifestului vă luați angajamentul: 
• Să generalizați rezultatele, tangibile sau intangibile, publice și accesibile fără 
întârziere, de exemplu, pe Platforma de rezultate Orizont 2020, pe o platformă de 
partajare a Proprietății Intelectuale existentă sau printr-un fond de brevete existent. 
• Să  puneți la dispoziție lucrări științifice și date de cercetare în acces deschis și, 
respectând principiile FAIR, prin servere de pre-print sau repozitorii publice, cu 
posibilitatea de a se baza pe publicații și date, și cu acces la instrumentele necesare 
pentru validarea acestora. În special, faceți accesibile datele de cercetare COVID-19 
prin intermediul Platformei Europene de Date COVID-19. 
• Acolo unde este posibil, acordați pentru o perioadă limitată de timp licențe neexclusive 
pentru proprietatea intelectuală rezultată din cercetarea finanțată de UE. Aceste licențe 
vor fi acordate în schimbul angajamentului licențiaților de a distribui repede și pe larg 
produsele și serviciile obținute în condiții echitabile și rezonabile pentru a preveni, 
diagnostica și trata virusul Covid-19. 
Aprobarea Manifestului nu presupune implicații juridice pentru subvențiile semnate. 
Puteți găsi mai multe informații în secțiunea dedicată Întrebărilor frecvente. 
În eventualitatea apariției unor întrebări, ne puteți contacta prin e-mail: RTD-
VALORISATION-POLICIES-IPR@ec.europa.eu 
 
Vă mulțumim pentru timpul acordat și pentru deosebita contribuție la cercetarea și 
inovarea europeană. 
 
 Cu stimă, 
Jean-Eric Paquet 
Director General Cercetare și Inovare 
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