
Participare la organismele și programele internaționale de cercetare în 

domeniul atomic și subatomic – Modulul F4E-RO  
Fuziune pentru energie 

 

Scop:  

Susținerea participării instituțiilor sau consorţiilor româneşti la proiectele derulate prin agenţia F4E în 

vederea creșterii capacității naționale de cercetare și a vizibilității cercetării românești, precum şi 

pentru întărirea cooperării ştiinţifice şi industriale, a transferului de cunoştinţe şi tehnologii de vârf, la 

nivel european şi internaţional, în domeniul fuziunii pentru energie.  

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. 

 Conducătorul de Proiect a încheiat un Grant Agreement, în calitate de Beneficiar, cu Agenţia 

Europeană F4E, privind participarea la un proiect de cercetare-dezvoltare finanţat conform 

regulamentelor Agenţiei F4E şi pentru care se solicită finanțare din partea românească. 

 Grant Agreement-ul încheiat între Conducătorul de proiect și Agenția F4E este valabil pe toată 

perioada finanțării acordate de către partea românească. 

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

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

condițiile participării la realizarea în comun a proiectului.   

 Instituțiile participante trebuie să accepte implementarea proiectului în cadrul instituţiei, să 

asigure sprijinul administrativ pentru proiect, să se angajeze să sprijine desfăşurarea proiectului 

în bune condiţii şi să angajeze membrii echipei proiectului, în condiţiile legii, conform Grant 

Agreement-ului. 
 

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: nu este impus 

Bugetul competiției: 1.096.250 lei 

Durata: Proiectele se desfăşoară pe durata corespunzătoare perioadei cuprinse între  data semnării 

contractului de finanţare cu IFA în calitate de Autoritate Contractantă pentru Modulul F4E-RO şi data 

încetării valabilității Grant Agreement-ului încheiat cu Agenţia F4E Barcelona, dar nu mai târziu de 31 

decembrie 2020. 


