
Participare la organismele și programele internaționale de cercetare în 

domeniul atomic și subatomic – Modulul CEA-RO  
Energie nucleară, energii alternative şi aplicaţii 

 

Scop:  

Susținerea cooperării științifice a instituțiilor de cercetare românești cu unități din cadrul CEA în 

vederea creșterii capacității naționale de cercetare și a vizibilității cercetării românești în domeniul 

energiei nucleare, al energiilor alternative şi al aplicaţiilor în industrie și în alte sectoare de interes 

strategic din România.  

Criterii de eligibilitate pentru Propunerea de Proiect:  

 Participanții la program care se încadrează în definiția „Organizației de cercetare și diseminare 

a cunoștințelor”, agenți economici. 

 Participanţii la program trebuie să corespundă criteriilor generale de eligibilitate a potenţialilor 

contractori, stabilite prin H.G. nr. 1265/2004, Cap. III – “Eligibilitatea potenţialilor 

contractori” cu modificările și completările ulterioare; 

 Organizațiile de cercetare astfel cum sunt definite de O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea 

științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare. 

 să fie în parteneriat între cel puţin o entitate de cercetare eligibilă din România şi cel puţin o 

unitate din cadrul CEA – Franţa; 

 să fie în domeniile şi tematicile anunţate în cadrul competitiei de proiecte comune; 

 să existe cel puțin un tânăr cercetător1 (cu vârsta sub 35 de ani) în echipa de cercetare a 

propunerii de proiect; 

 în cazul în care proiectul este propus de către un consorțiu, instituțiile participante trebuie să 

aibă încheiat un Acord de Parteneriat cu Conducătorul Proiectului în care sunt stipulate 

condițiile participării la realizarea în comun a proiectului. 

Criterii de eligibilitate pentru Directorul de Proiect: 

 Doctorat în domeniu obținut cu cel puțin trei ani în urmă (față de data depunerii proiectului). 

 Gradul științific de cel puțin CS III sau, în cazul unui proiect predominant de dezvoltare 

experimentală, gradul științific de cel puțin IDT III. 
 

Activităţi de CDI eligibile în cadrul proiectelor sunt următoarele: 

 Cercetare fundamentală (CF); 

 Cercetare industrială (CI); 

 Cercetare industrială în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor  (CI+) 

 Dezvoltare experimentală (DE); 

 Dezvoltare experimentală în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor (DE+); 

 Studii de fezabilitate (SF); 

 Activităţi de inovare - Protejarea brevetelor (IPB); 

 Activități de inovare - Detaşare personal (IDP); 

 Activități de inovare - Servicii de consultanţă în domeniul inovării şi de sprijinire a inovării 

(ISC). 

Buget proiect: max. 300.000 lei/an 

Bugetul competiției: 9.030.000 lei 

Durata: min 24 luni – max. 36 luni 

                                                           
1
 Se defineşte tânăr cercetător absolventul de studii superioare cu maxim 10 ani vechime în muncă care desfăşoară activităţi 

de cercetare ştiinţifică, angajat cu grad profesional de asistent de cercetare ştiinţifică sau cercetător ştiinţific, conform 

prevederilor Legii nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare. 


