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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE SĂNĂTATE 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7-ERANET-2011-RTD 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

 DOMENIU 2. TRANSFERUL CERCETĂRII PENTRU ASIGURAREA SĂNĂTĂŢII UMANE 

ACTIVITATE 2.2 Cercetarea privind bolile cerebrale şi 
conexe, dezvoltarea umană şi îmbătrânirea 
(HEALTH.2011.2.2.1-5: ERA-NET în boli 
referitoare la neuroştiinţe) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
care finanţează sau 
administrează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale 

Acţiuni de 
coordonare şi 

sprijin 

N/A 

2.4 Transferul rezultatelor cercetării în 
tratarea altor afecţiuni majore 
(HEALTH.2011.2.4.3-5: ERA-NET în prevenirea 
şi tratamentul diabetului) 

Acţiuni de 
coordonare şi 

sprijin 

N/A 

TERMEN LIMITĂ 22 februarie 2011 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=312 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7-HEALTH-2011-SINGLE-STAGE 

 
DOMENIU 1. BIOTEHNOLOGIE, INSTRUMENTE GENERICE ŞI TEHNOLOGII MEDICALE PENTRU SĂNĂTATEA UMANĂ 

ACTIVITATE 
 
 
 
 

1.1 Cercetare cu grad mare de aplicabilitate 
(HEALTH.2011.1.1-3: Cercetarea proteinelor 
cu grad mare de aplicabilitate(high -
throughput proteomics) pentru sănătatea şi 
afecţiunile umane) 

 
Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

ACTIVITATE 
 

1.4 Abordări şi intervenţii terapeutice 
inovative (HEALTH.2011.1.4-4: Iniţiative de 
mare impact pentru o imunizare mai eficientă) 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
30.000.000 
€ 

ACTIVITATE 
 

1.4 Abordări şi intervenţii terapeutice 
inovative (HEALTH.2011.1.4-5: Abordări 
terapeutice noi  în tratarea afecţiunilor 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=312
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=312
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE SĂNĂTATE 

inflamatorii şi autoimune cronice) tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
 
 
 

DOMENIU 2. TRANSFERUL REZULTATELOR CERCETĂRII PENTRU ASIGURAREA SĂNĂTĂŢII UMANE 

ACTIVITATE 2.1. INTEGRAREA INFORMAŢIILOR BIOLOGICE ŞI A PROCESELOR: SISTEME BIOLOGICE, COLECTAREA 
INFORMAŢIILOR  PE SCARĂ LARGĂ 

SUBACTIVITATE 

2.1.1 Colectarea informaţiilor pe scară largă 
(HEALTH.2011.2.1.1-1: Iniţiativă  de cercetare 
cu impact mare asupra epigenomului uman) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
30.000.000 
€ 

2.1.1 Colectarea informaţiilor pe scară largă 
(HEALTH.2011.2.1.1-4: Studii genetice ale 
populaţiei referitoare la bolile cardio-
metabolice în cadrul populaţiei din UE/ţările 
asociate şi EECA) 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
6.000.000 € 

ACTIVITATE 2.2. CERCETARE ASUPRA CREIERULUI, BOLILOR CONEXE ACESTUIA, DEZVOLTĂRII UMANE ŞI 
ÎMBĂTRÂNIRII  

SUBACTIVITATE 2.2.1. Creierul şi bolile conexe 
(HEALTH.2011.2.2.1-4: Crearea instrumentelor 
clinice şi moleculare pentru terapia 
experimentală a afecţiunilor pediatrice 
neurodegenerative ce provoacă demenţa la 
copiii din Europa şi India) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

ACTIVITATE 2.3. TRANSFERAREA REZULTATELOR CERCETĂRII ÎN TRATAREA BOLILOR INFECŢIOASE MAJORE PENTRU 
COMBATEREA PRINCIPALELOR AMENINŢĂRI LA ADRESA SĂNĂTĂŢII PUBLICE 

SUBACTIVITATE 2.3.1. Rezistenţa la medicamentele anti-
microbiene (HEALTH.2011.2.3.1-2: Cercetare 
multidisciplinară asupra evoluţiei şi 
transferului rezistenţei la antibiotice) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
12.000.000 
€ 

SUBACTIVITATE 2.3.1. Rezistenţa la medicamentele anti-
microbiene (HEALTH.2011.2.3.1-3: 
Managementul  infecţiilor gram-negative 
rezistente la administrarea mai multor 
medicamente) 
 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
12.000.000 
€ 

SUBACTIVITATE 2.3.3. Epidemii potenţiale noi şi cu Minim 3 entităţi legale Proiecte de Maxim - Activităţi de 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE SĂNĂTATE 

posibilitate de reapariţie (HEALTH.2011.2.3.3-
2: Control complet asupra febrei Dengue în 
condiţiile schimbărilor climatice) 

independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

colaborare 6.000.000 € cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
 
 
 

ACTIVITATE 2.4 TRANSFERUL REZULTATELOR CERCETĂRII ÎN TRATAREA ALTOR AFECŢIUNI MAJORE 

SUBACTIVITATE 2.4.1. Cancer (HEALTH.2011.2.4.1-3: 
Epidemiologia şi etiologia infecţiilor conexe 
cancerului) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

DOMENIU 3. OPTIMIZAREA ASIGURĂRII CONDIŢIILOR DE SĂNĂTATE PENTRU CETĂŢENII EUROPENI 

ACTIVITATE 3.3 PROMOVAREA SĂNĂTĂŢII  

SUBACTIVITATE 
 
 
 
 

3.3 Promovarea sănătăţii (HEALTH.2011.3.3-
3: Dezvoltarea şi implementarea metodelor 
pentru transferul cercetării în cadrul politicii în 
domeniul promovării sănătăţii şi prevenirii 
bolilor) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

SUBACTIVITATE 
 
 
 
 

3.3 Promovarea sănătăţii (HEALTH.2011.3.3-
4: O hartă pentru cercetarea sănătăţii mintale 
în Europa) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
care finanţează sau 
administrează fonduri 
publice, naţionale sau 
programe regionale 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
2.000.000 € 

SUBACTIVITATE 
 
 
 
 

3.4 Sănătatea publică internaţională şi 
sistemele de sănătate (HEALTH.2011.3.4-1: 
Dezvoltarea şi evaluarea intervenţiilor 
complete şi integrate şi programele de 
îmbunătăţire a sănătăţii reproductive şi a 
echităţii sănătăţii) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE SĂNĂTATE 

SUBACTIVITATE 
 
 
 
 
 

3.4 Sănătatea publică internaţională şi 
sistemele de sănătate (HEALTH.2011.3.4-2:  
Construirea unei capacităţi sustenabile pentru 
cercetarea sănătăţii şi a cauzelor sociale 
determinante în ţările slab dezvoltate) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
care finanţează sau 
administrează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 
 
 
 

Maxim 
2.000.000 € 
 
 
 
 

demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
 

- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 
 

3.4 Sănătatea publică internaţională şi 
sistemele de sănătate (HEALTH.2011.3.4-3: 
Cooperare multilaterală între Europa, Africa şi 
America Latină în cercetarea sănătăţii publice 
şi a serviciilor de sănătate) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
care finanţează sau 
administrează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
2.000.000 € 

ACTIVITATE 4. ALTE ACŢIUNI TRANSVERSALE TEMEI SĂNĂTĂŢII  

SUBACTIVITATE 4.1. Acţiuni de coordonare şi sprijin 
transversale temei  (HEALTH.2011.4.1-1:  
Managementul reţelei instituţiilor de 
cercetare importante pentru coordonarea 
acţiunilor de comunicare ce vizează media şi 
publicul general) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
care finanţează sau 
administrează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale 
 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 
 
Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
2.000.000 € 
 
 
Maxim 
2.000.000 € 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 

SUBACTIVITATE 4.1. Acţiuni de coordonare şi sprijin 
transversale temei  (HEALTH.2011.4.1-2:  

Minim 3 entităţi legale 
independente 

Acţiuni de 
coordonare şi 

Maxim 
500.000 € 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE SĂNĂTATE 

Vizează editarea de publicaţii ce tratează tema 
în mod transversal) 

aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
care finanţează sau 
administrează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale 

sprijin  
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
 
- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
 

 
 

SUBACTIVITATE 4.1. Acţiuni de coordonare şi sprijin 
transversale temei  (HEALTH.2011.4.1-3:  
Conectarea între instituţiile cu rol decizional în 
domeniul cercetării sănătăţii din Europa şi 
America Latină) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
care finanţează sau 
administrează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 
 
Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
2.000.000 € 
 
 
Maxim 
2.000.000 € 

SUBACTIVITATE 4.1. Acţiuni de coordonare şi sprijin 
transversale temei  (HEALTH.2011.4.1-4:  
Organizarea acţiunilor de sprijin şi 
evenimentelor referitoare la Preşedinţia 
Uniunii Europene) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
care finanţează sau 
administrează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
100.000 € 

ACTIVITATE 4.2. RĂSPUNS LA NEVOILE POLITICE ALE UE 

SUBACTIVITATE 4.2. Răspuns la nevoile politice ale UE 
(HEALTH.2011.4.2-1: Studii clinice de 
investigare a medicamentelor nebrevetate 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
6.000.000 € 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE SĂNĂTATE 

pentru copii) membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 4.2. Răspuns la nevoile politice ale UE 
(HEALTH.2011.4.2-2: Cercetare asupra reacţiei 
adverse a medicamentelor) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

SUBACTIVITATE 4.2. Răspuns la nevoile politice ale UE 
(HEALTH.2011.4.2-3: Noi metodologii pentru 
testele clinice în medicina  personalizată) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 
 

Proiecte de 
colaborare ce 
vizează IMM-urile 

Maxim 
3.000.000 € 

TERMEN LIMITĂ 10 noiembrie (ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=312 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7-HEALTH-2011-TWO-STAGE 

DOMENIU 1. BIOTEHNOLOGIE, INSTRUMENTE GENERICE ŞI TEHNOLOGII MEDICALE PENTRU SĂNĂTATEA UMANĂ 

ACTIVITATE 1.1 Cercetare cu grad mare de aplicabilitate 
(HEALTH.2011.1.1-1: Cercetare vizând IMM-
urile pentru dezvoltarea de instrumente şi 
tehnologii pentru realizarea de cercetare cu 
grad mare de aplicabilitate) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare ce 
vizează IMM-urile 

Maxim 
6.000.000 € 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 

SUBACTIVITATE 

1.1 Cercetare cu grad mare de aplicabilitate 
(HEALTH.2011.1.1-2: Biomarkeri de genom 
pentru stratificarea pacienţilor şi strategii 
farmacogenomice) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare ce 
vizează IMM-urile 

Maxim 
6.000.000 € 

SUBACTIVITATE 1.4 . Abordări şi intervenţii terapeutice Minim 3 entităţi legale Proiecte de Maxim 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=312
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE SĂNĂTATE 

inovative (HEALTH.2011.1.4-1: Studii clinice în 
medicina regenerativă) 

independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

colaborare 6.000.000 € suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
 
 

 

 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
 

SUBACTIVITATE 1.4 . Abordări şi intervenţii terapeutice 
inovative (HEALTH.2011.1.4-1: Studii clinice în 
medicina regenerativă) 

Proiecte de 
colaborare ce 
vizează IMM-urile 

Maxim 
6.000.000 € 

SUBACTIVITATE 1.4 Abordări şi intervenţii terapeutice 
inovative (HEALTH.2011.1.4-3: Dezvoltarea şi 
producerea de reţele noi cu grad mare de 
afinitate la proteine pentru uz terapeutic)   

Proiecte de 
colaborare ce 
vizează IMM-urile 

Maxim 
6.000.000 € 

DOMENIU 2. TRANSFERUL REZULTATELOR CERCETĂRII PENTRU ASIGURAREA SĂNĂTĂŢII UMANE 

ACTIVITATE 2.1. INTEGRAREA INFORMAŢIILOR ŞI PROCESELOR BIOLOGICE: SISTEME BIOLOGICE COLECTAREA 
INFORMAŢIILOR  PE SCARĂ LARGĂ 

SUBACTIVITATE 2.1.1 Colectarea de date pe scară largă 
(HEALTH.2011.2.1.1-2: Proteinele şi 
interacţiunile acestora  în sănătate şi în boli)  

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
12.000.000 
€ 

SUBACTIVITATE 2.1.1 Colectarea de date pe scară largă 
(HEALTH.2011.2.1.1-3: Abordări genomice pe 
scară largă pentru identificarea factorilor 
determinanţi ai bolilor infecţioase)   

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
12.000.000 
€ 

ACTIVITATE 2.2. CERCETARE ASUPRA CREIERULUI, BOLILOR CONEXE ACESTUIA, DEZVOLTĂRII UMANE ŞI 
ÎMBĂTRÂNIRII  

SUBACTIVITATE  2.2.1. Creierul şi bolile conexe creierului  
(HEALTH.2011.2.2.1-1: Studii clinice de 
investigare a bolilor neurodegenerative cu 
debut în copilărie)  

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
6.000.000 € 

SUBACTIVITATE 2.2.1. Creierul şi bolile conexe creierului  
(HEALTH.2011.2.2.1-2: Înţelegerea rolului 
neuroinflamaţiei în bolile neurodegenerative) 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
6.000.000 € 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE SĂNĂTATE 

SUBACTIVITATE 2.2.1. Creierul şi bolile conexe creierului  
(HEALTH.2011.2.2.1-3: Comportamentul 
dependent şi/sau compulsiv  la copii şi 
adolescenţi – transferarea rezultatelor pre-
clinice în terapii)  

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
6.000.000 € 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi –100% 

SUBACTIVITATE  2.2.2. Dezvoltare umană şi îmbătrânire  
(HEALTH.2011.2.2.2-1: Studii clinice de 
investigare a intervenţiilor terapeutice la 
populaţia în vârstă)   

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
6.000.000 € 

SUBACTIVITATE  2.2.2. Dezvoltare umană şi îmbătrânire  
(HEALTH.2011.2.2.2-2: Corelarea dezvoltării 
umane cu procesul de îmbătrânire)   

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

ACTIVITATE 2.3. TRANSFERAREA REZULTATELOR CERCETĂRII ÎN TRATAREA BOLILOR INFECŢIOASE MAJORE PENTRU 
COMBATEREA PRINCIPALELOR AMENINŢĂRI LA ADRESA SĂNĂTĂŢII PUBLICE 

SUBACTIVITATE 2.3.1. Rezistenţa la medicamente anti-
microbiene (HEALTH.2011.2.3.1-1: Studii 
clinice de investigare a antibioticelor 
nebrevetate) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
6.000.000 € 

SUBACTIVITATE 2.3.1. Rezistenţa la medicamente anti-
microbiene (HEALTH.2011.2.3.1-4: 
Dezvoltarea de teste de diagnosticare multi-
analit) 

Proiecte de 
colaborare ce 
vizează IMM-urile 

Maxim 
3.000.000 € 

SUBACTIVITATE 2.3.1. Rezistenţa la medicamente anti-
microbiene (HEALTH.2011.2.3.1-5: 
Dezvoltarea de instrumente pentru controlul 
biofilmelor microbiene, ce au relevanţă pentru 
testarea rezistenţei la medicamentele clinice)  

Proiecte de 
colaborare ce 
vizează IMM-urile 

Maxim 
3.000.000 € 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE SĂNĂTATE 

SUBACTIVITATE 2.3.3. Epidemii potenţiale noi şi cu 
posibilitate de reapariţie (HEALTH.2011.2.3.3-
1: Identificarea factorilor ce promovează 
apariţia agenţilor patogeni  cu potenţial uman 
pandemic ce provin din agenţi patogeni de 
origine zoonotică şi strategii conexe  de 
prevenire )            

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
12.000.000 
€ 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 2.3.3. Epidemii potenţiale noi şi cu 
posibilitate de reapariţie (HEALTH.2011.2.3.3-
3: Dezvoltarea unui pachet comportamental şi 
de comunicare bazat pe dovezi pentru a 
preveni principalele focare epidemiologice)    

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
12.000.000 
€ 

ACTIVITATE 2.4.  TRANSFERAREA REZULTATELOR CERCETĂRII ÎN TRATAREA ALTOR AFECŢIUNI MAJORE 

SUBACTIVITATE 2.4.1. Cancer (HEALTH.2011.2.4.1-1: Studii de 
tratament pentru investigarea  cazurilor rare 
de cancer)  

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
6.000.000 € 

SUBACTIVITATE 2.4.1. Cancer (HEALTH.2011.2.4.1-2: 
Transferarea rezultatelor cercetării în cazuri 
de cancer cu prognoze slabe) 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

SUBACTIVITATE 2.4.2. Boli cardiovasculare 
(HEALTH.2011.2.4.2-1: Studii clinice de 
investigare pentru managementul bolilor 
cardiovasculare)   

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
12.000.000 
€ 

SUBACTIVITATE 2.4.2. Boli cardiovasculare 
(HEALTH.2011.2.4.2-2: Studii de evaluare şi 
validare ale biomarkerilor clinici în prevenirea 
şi managementul bolilor cardiovasculare) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare ce 
vizează IMM-urile 

Maxim 
6.000.000 € 

SUBACTIVITATE 2.4.3. Diabet şi obezitate (HEALTH.2011.2.4.3-
1: Studii clinice de investigare pentru 
reducerea complicaţiilor diabetice)  

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 

Proiecte de 
colaborare ce 
vizează IMM-urile 

Maxim 
6.000.000 € 

SUBACTIVITATE 2.4.3. Diabet şi obezitate  Proiecte de Maxim - Activităţi de 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE SĂNĂTATE 

(HEALTH.2011.2.4.3-2: Dezvoltarea de 
strategii noi de tratament bazate pe 
cunoaştere în disfuncţiile celulare) 

ţări asociate diferite colaborare 6.000.000 € cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 2.4.3. Diabet şi obezitate  
(HEALTH.2011.2.4.3-3: Efectele moleculare şi 
fiziologice ale factorilor stilului de viaţă asupra 
diabetului/obezităţii) 

Proiecte de 
colaborare 
 
 

Maxim 
6.000.000 € 
 
 

SUBACTIVITATE 2.4.3. Diabet şi obezitate   
  (HEALTH.2011.2.4.3-4: Efectele moleculare şi 
fiziologice ale factorilor stilului de viaţă asupra 
diabetului/obezităţii) 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

ACTIVITATE 3.  OPTIMIZAREA ASIGURĂRII CONDIŢIILOR DE SĂNĂTATE PENTRU CETĂŢENII EUROPENI  

SUBACTIVITATE 3.3 Promovarea sănătăţii  
(HEALTH.2011.3.3-1: Dezvoltarea  de 
metodologii pentru reducerea inegalităţii în 
determinarea intervenţiilor în domeniul 
sănătăţii) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

SUBACTIVITATE 3.3 Promovarea sănătăţii  
(HEALTH.2011.3.3-2: Analiza strategiilor 
integrate pentru  schimbarea durabilă a 
comportamentului) 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

TERMEN LIMITĂ 13 octombrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=312 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=312
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE ALIMENTAŢIE, AGRICULTURĂ ŞI PESCUIT, ŞI 
BIOTEHNOLOGIE 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7-ERANET-2011-RTD 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

DOMENIU  

ACTIVITATE  

SUBACTIVITATE 2.1 Producţia sustenabilă şi managementul 
resurselor biologice din sol, păduri şi medii 
acvatice (KBBE.2011.1.1-05: Cooperare 
europeană  aprofundată şi extinsă  în 
domeniul Ştiinţelor Plantelor Moleculare– 
ERA-NET) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
care finanţează sau 
administrează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale 
 
 
 
 
 
 
 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 

2.1 Producţia sustenabilă şi managementul 
resurselor biologice din sol, păduri şi medii 
acvatice (KBBE.2011.1.2-08: Cercetarea pădurii 
în regiunea mediterană - ICPC obligatorie –ţări 
partenere mediterane) 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 

2.1 Producţia sustenabilă şi managementul 
resurselor biologice din sol, păduri şi medii 
acvatice (KBBE.2011.1.3-05: Sănătatea animală 
şi bunăstarea –ERA-NET) 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 
2.2 De la furculiţă la fermă : Hrană, sănătate 
şi bunăstare (KBBE.2011.2.6-02: Producţia 
alimentară sustenabilă şi consum -ERANET) 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 

2.3 Ştiinţele vieţii, biotehnologia si biochimia 
pentru produse şi procese sustenabile 
nealimentare (KBBE 2011.3.3-01: Cooperare 
europeană  aprofundată şi extinsă  în 
domeniul biotehnologiei industriale - ERA-NET) 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 

2.3 Ştiinţele vieţii, biotehnologia si biochimia 
pentru produse şi procese sustenabile non-
alimentare (KBBE.2011.3.6-06: Biologie 
sintetică - ERA-NET) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A - Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=312
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE ALIMENTAŢIE, AGRICULTURĂ ŞI PESCUIT, ŞI 
BIOTEHNOLOGIE 

care finanţează sau 
administrează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale 

- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

TERMEN LIMITĂ 22 februarie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=31
2 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7-KBBE-2011-5-CP-CSA şi FP7-KBBE-2011-5-SME 

DOMENIU  

ACTIVITATE 2.1 PRODUCŢIA ŞI MANAGEMENTUL DURABIL AL RESURSELOR BIOLOGICE ALE SOLULUI, PĂDURILOR ŞI 
MEDIILOR ACVATICE 

SUBACTIVITATE 
 
 
 

2.1.1 Producţia sustenabilă şi managementul 
resurselor biologice din sol, păduri şi medii 
acvatice (KBBE.2011.1.1-01: Promovarea 
resurselor de conifere genomice) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiect de 
cooperare 
(proiect integral 
de scara largă) 

Maxim 
6.000.000 
€ 

SUBACTIVITATE 2.1.1 Producţia sustenabilă şi managementul 
resurselor biologice din sol, păduri şi medii 
acvatice (KBBE.2011.1.1-02: Abordare 
integrată pentru studierea efectelor 
combinate ale stresului  biotic şi abiotic la care 
sunt supuse plantele cultivate) 

Proiect de 
cooperare 
(proiect de 
cercetare de 
scară medie sau 
mică, orientat 
spre IMM-uri) 

Maxim 
3.000.000 
€ 
 
- 15% din 
contribuţia 
UE sunt 
prevăzute 
pentru 
IMM-uri 

SUBACTIVITATE 2.1.1 Producţia sustenabilă şi managementul 
resurselor biologice din sol, păduri şi medii 
acvatice (KBBE.2011.1.1-03: Eficienţa 
sistemelor digestive de rumegare şi reducerea 
amprentei ecologice prin combinarea 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiect de 
cooperare(proiect 
de integrare de 
scara largă) 

Maxim 
6.000.000 
€ 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=312
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=312
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE ALIMENTAŢIE, AGRICULTURĂ ŞI PESCUIT, ŞI 
BIOTEHNOLOGIE 
sistemelor biologice, omics-ului şi nutriţiei)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 2.1.1 Producţia sustenabilă şi managementul 
resurselor biologice din sol, păduri şi medii 
acvatice (KBBE.2011.1.1-04: Susţinerea şi 
managementul resurselor genetice ale 
arborilor forestieri) 

Proiect de 
cooperare 
(proiect de 
cercetare de 
scară medie sau 
mică) 

Maxim 
3.000.000 
€ 
 

SUBACTIVITATE 2.1.2 Producţia sustenabilă şi managementul 
resurselor biologice din sol, păduri şi medii 
acvatice(KBBE.2011.1.2-01: Managementul 
sustenabil al solurilor agricole în Europa 
pentru îmbunătăţirea producţiei alimentare şi 
a hranei  şi contribuirea la reducerea 
schimbărilor climatice) 

Proiect de 
cooperare 
(proiect de 
cercetare de 
scară medie sau 
mică) 

Maxim 
3.000.000 
€ 
Vor fi 
finanţate 
până la 2 
proiecte 

SUBACTIVITATE 
 

2.1. Producţia sustenabilă şi managementul 
resurselor biologice din sol, păduri şi medii 
acvatice (KBBE.2011.1.2-02: Reducerea 
utilizării îngrăşămintelor minerale şi a 
produselor chimice în agricultură prin 
reciclarea deşeurilor tratate organic sub formă 
de compost şi bio-carbonizarea produselor) 

Proiect de 
cooperare 
(proiect de 
cercetare de 
scară medie sau 
mică, orientat 
spre IMM-uri) 

Maxim 
3.000.000 
€ 
 
- 20% din 
contribuţia 
UE sunt 
prevăzute 
pentru 
IMM-uri 
 
- Vor fi 
finanţate 
până la 2 
proiecte  

SUBACTIVITATE 
 

2.1.2 Producţia sustenabilă şi managementul 
resurselor biologice din sol, păduri şi medii 
acvatice (KBBE.2011.1.2-03: Dezvoltarea 
sistemelor de recoltare şi realizare a unui strat 

 
Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 

Proiect de 
cooperare 
(proiect de 
cercetare de 

Maxim 
3.000.000 
€ 
 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE ALIMENTAŢIE, AGRICULTURĂ ŞI PESCUIT, ŞI 
BIOTEHNOLOGIE 
protector pentru producţia vegetală 
sustenabilă) 
 

membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

scară medie sau 
mică, orientat 
spre IMM-uri) 

- 15% din 
contribuţia 
UE sunt 
prevăzute 
pentru 
IMM-uri  

 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 
 

2.1.2 Producţia sustenabilă şi managementul 
resurselor biologice din sol, păduri şi medii 
acvatice (KBBE.2011.1.2-04: Transferul de 
cunoştinţe referitoare la perioada de înflorire 
pentru îmbunătăţirea eficienţei creşterii 
plantelor) 

 
 

Proiect de 
cooperare 
(proiect de 
cercetare de 
scară medie sau 
mică, orientat 
spre IMM-uri) 

Maxim 
3.000.000 
€ 
 
- 20% din 
contribuţia 
UE sunt 
prevăzute 
pentru 
IMM-uri 

SUBACTIVITATE 
 

2.1.2 Producţia sustenabilă şi managementul 
resurselor biologice din sol, păduri şi medii 
acvatice (KBBE.2011.1.2-05: Marcarea 
rădăcinii, creşterea şi dezvoltarea în condiţiile 
unei presiuni abiotice)  
   
 

Proiect de 
cooperare 
(proiect de 
cercetare de 
scară medie sau 
mică, orientat 
spre IMM-uri) 

Maxim 
3.000.000 
€ 
 
-10% din 
contribuţia 
UE sunt 
prevăzute 
pentru 
IMM-uri 

- Vor fi 
finanţate 
până la 2 
proiecte  

SUBACTIVITATE 
 

2.1.2 Producţia sustenabilă şi managementul 
resurselor biologice din sol, păduri şi medii 
acvatice (KBBE.2011.1.2-06: Strategii de 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 

Proiect de 
cooperare 
(proiect de 

Maxim 
3.000.000 
€ 

- Activităţi 
demonstrative -
50% 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE ALIMENTAŢIE, AGRICULTURĂ ŞI PESCUIT, ŞI 
BIOTEHNOLOGIE 
înlocuire a produselor bazate pe cupru ca şi 
produse de protejare a plantelor în sistemele 
de agricultura organică şi input scăzut)  

membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 
 
 
 
Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 
 
 
 
 

cercetare de 
scară medie sau 
mică, orientat 
spre IMM-uri) 

- 20% din 
contribuţia 
UE sunt 
prevăzute 
pentru 
IMM-uri  

 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 

SUBACTIVITATE 
 

2.1.2 Producţia sustenabilă şi managementul 
resurselor biologice din sol, păduri şi medii 
acvatice (KBBE.2011.1.2-07: Conservarea 
funcţionalităţii multiple a pădurilor din munţii 
europeni)   
   

Proiect de 
cooperare 
(proiect de 
cercetare de 
scară medie sau 
mică, orientat 
spre IMM-uri 

Maxim 
3.000.000 
€ 
 
-15% din 
contribuţia 
UE sunt 
prevăzute 
pentru 
IMM-uri  

SUBACTIVITATE 
 

2.1.2 Producţia sustenabilă şi managementul 
resurselor biologice din sol, păduri şi medii 
acvatice (KBBE.2011.1.2-09: Depăşirea 
producţiei maxime sustenabile în pescării: 
definirea ţintelor de management şi 
consecinţele acestora) 

Proiect de 
cooperare 
(proiect de 
cercetare de 
scară largă 
orientat spre 
IMM-uri 

Maxim 
5.000.000 
€ 
 
-15% din 
contribuţia 
UE sunt 
prevăzute 
pentru 
IMM-uri  
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE ALIMENTAŢIE, AGRICULTURĂ ŞI PESCUIT, ŞI 
BIOTEHNOLOGIE 

SUBACTIVITATE 
 

 2.1.2 Producţia sustenabilă şi managementul 
resurselor biologice din sol, păduri şi medii 
acvatice (KBBE.2011.1.2-10: Efectele socio-
economice ale principalelor norme de 
management ale viitoarei Politici Comune de 
Pescuit (PCP); Impactul noii politici cadru şi 
oportunităţile pentru sectorul de pescuit  în 
vederea dezvoltării managementului propriu)  

Minim 3 entităţi legale 

independente 

aparţinând unor state 

membre ale UE sau 

ţări asociate diferite 

Proiect de 
cooperare 
socială 

Maxim 
3.000.000 
€ 
 
-15% din 
contribuţia 
UE sunt 
prevăzute 
pentru 
IMM-uri  

audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 
 
 
 

2.1.2 Producţia sustenabilă şi managementul 
resurselor biologice din sol, păduri şi medii 
acvatice (KBBE.2011.1.2-11: Hrană acvatică şi 
nutriţia peştilor: pregătirea terenului pentru 
dezvoltarea unei alimentaţii personalizate, 
eficiente şi durabile pentru fermele piscicole 
europene) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiect de 
cooperare 
(proiect de 
cercetare de 
scară largă 
orientat spre 
IMM-uri) 

Maxim 
6.000.000 
€ 
 
-15% din 
contribuţia 
UE sunt 
prevăzute 
pentru 
IMM-uri  

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 

SUBACTIVITATE 
 
 
 
 

2.1.3 Producţia sustenabilă şi managementul 
resurselor biologice din sol, păduri şi medii 
acvatice (KBBE.2011.1.3-01: Viitoarea 
generaţie de cercetători pentru zonele 
neglijate apărute la contactul dintre animal şi 
om - Obligatoriu ICPC)  
   
   
   
 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite şi 
3 din ICPC-uri diferite 
(din care cel puţin 2 
din Africa), care 
finanţează sau 
administrează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
2.000.000 
€ 
 
-15% din 
contribuţia 
UE sunt 
prevăzute 
pentru 
IMM-uri  

SUBACTIVITATE 2.1.3 Producţia sustenabilă şi managementul Minim 3 entităţi legale Proiect de Maxim 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE ALIMENTAŢIE, AGRICULTURĂ ŞI PESCUIT, ŞI 
BIOTEHNOLOGIE 

 resurselor biologice din sol, păduri şi medii 
acvatice (KBBE.2011.1.3-02: Dezvoltarea 
testelor de teren pentru scanarea rapidă a 
patologiilor precum şi a unor teste simple pe 
animale) 
 

independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

cooperare 
(proiect de 
cercetare de 
scară medie sau 
mică, orientat 
spre IMM-uri) 

3.000.000 
€ 
 
-15% din 
contribuţia 
UE sunt 
prevăzute 
pentru 
IMM-uri  

tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 
 

2.1.3 Producţia sustenabilă şi managementul 
resurselor biologice din sol, păduri şi medii 
acvatice (KBBE.2011.1.3-03: Reţea 
interprofesională europeană  ce vizează 
zoonozele transmise de animalele de 
companie) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
care finanţează sau 
administrează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
1.000.000 
€ 

SUBACTIVITATE 
 

2.1.3 Producţia sustenabilă şi managementul 
resurselor biologice din sol, păduri şi medii 
acvatice (KBBE.2011.1.3-04: Managementul şi 
controlul riscurilor crescute de infecţie cu 
helminţi proveniţi din cirezile de vite datorită 
schimbărilor climatice) 
 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiect de 
cooperare 
(proiect de 
cercetare de 
scară medie sau 
mică, orientat 
spre IMM-uri) 

Maxim 
3.000.000 
€ 
 
-15% din 
contribuţia 
UE sunt 
prevăzute 
pentru 
IMM-uri  

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE ALIMENTAŢIE, AGRICULTURĂ ŞI PESCUIT, ŞI 
BIOTEHNOLOGIE 

SUBACTIVITATE 
 

2.1.3 Producţia sustenabilă şi managementul 
resurselor biologice din sol, păduri şi medii 
acvatice (KBBE.2011.1.3-06: Dezvoltarea 
sistemului european de ultimă generaţie 
pentru evaluarea vitelor 

Minim 3 IMM-uri 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite şi 
2 executanţi 
(independenţi de orice 
alt participant) 

„Cercetare în 
beneficiul IMM-
urilor ” 

Maxim 
3.000.000 
€ 
 

coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 
 

2.1.3 Producţia sustenabilă şi managementul 
resurselor biologice din sol, păduri şi medii 
acvatice (KBBE.2011.1.4-02: Consolidarea 
impactului cercetării referitoare la pescuit prin 
diseminarea, comunicarea şi transferul de 
tehnologie) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
care finanţează sau 
administrează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
1.000.000 
€ 

SUBACTIVITATE 
 

2.1.3 Producţia sustenabilă şi managementul 
resurselor biologice din sol, păduri şi medii 
acvatice (KBBE.2011.1.4-03: Măsuri de 
coexistenţă, fezabile  şi eficiente din punct de 
vedere al costurilor specifice recoltelor) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 
 

Proiect de 
cooperare 
(proiect de 
cercetare de 
scară medie sau 
mică, orientat 
spre IMM-uri) 

Maxim 
3.000.000 
€ 
-15% din 
contribuţia 
UE sunt 
prevăzute 
pentru 
IMM-uri  

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

SUBACTIVITATE 
 

2.1.3 Producţia sustenabilă şi managementul 
resurselor biologice din sol, păduri şi medii 
acvatice (KBBE.2011.1.4-04: Politica Agricolă 
Comună  şi amenajarea peisagistică) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiect de 
cooperare 
(proiect de 
cercetare de 
scară medie sau 
mică) 

Maxim 
1.500.000 
€ 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE ALIMENTAŢIE, AGRICULTURĂ ŞI PESCUIT, ŞI 
BIOTEHNOLOGIE 

SUBACTIVITATE 
 

2.1.3 Producţia sustenabilă şi managementul 
resurselor biologice din sol, păduri şi medii 
acvatice (KBBE.2011.1.4-05: Reţea de date 
pentru o mai bună informare europeană 
privind piaţa de produse ecologice) 
 
 

 Proiect de 
cooperare 
(proiect de 
cercetare de 
scară medie sau 
mică, orientat 
spre IMM-uri) 

Maxim 
1.500.000 
€ 
 
-15% din 
contribuţia 
UE sunt 
prevăzute 
pentru 
IMM-uri  

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi -100% 

SUBACTIVITATE 
 

2.1.3 Producţia sustenabilă şi managementul 
resurselor biologice din sol, păduri şi medii 
acvatice (KBBE.2011.1.4-06: Către 
managementul de mâine al terenurilor - forme 
inovatoare de ferme mixte pentru utilizarea 
optimă a energiei şi a nutrienţilor) 
 

Proiect de 
cooperare 
(proiect de 
cercetare de 
scară medie sau 
mică, orientat 
spre IMM-uri) 

Maxim 
3.000.000 
€ 
 
-25% din 
contribuţia 
UE sunt 
prevăzute 
pentru 
IMM-uri  

SUBACTIVITATE 
 

2.1.3 Producţia sustenabilă şi managementul 
resurselor biologice din sol, păduri şi medii 
acvatice (KBBE.2011.1.4-07: Rolul acvaculturii 
în ameliorarea securităţii,  alimentarea şi 
eradicarea sărăciei la nivel mondial - 
obligatoriu ICPC) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite şi 
3 entităţi din ICPC-uri 
diferite 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
1.000.000 
€ 

ACTIVITATE 2.2 DE LA FURCULIŢĂ LA FERMĂ: HRANĂ, SĂNĂTATE ŞI BUNĂSTARE 
 

 

SUBACTIVITATE 
 

2.2.1 De la furculiţă la fermă: Hrană, sănătate 
şi bunăstare (KBBE.2011.2.1-01: Strategii 
pentru îmbunătăţirea comunicării între 
consumatori şi oamenii de ştiinţă, dezvoltatorii 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
1.000.000 
€ 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE ALIMENTAŢIE, AGRICULTURĂ ŞI PESCUIT, ŞI 
BIOTEHNOLOGIE 
de tehnologie alimentară şi consumatori) ţări asociate diferite, 

care finanţează sau 
administrează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale 

 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
 
- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 
 

2.2.2 De la furculiţă la fermă: Hrană, sănătate 
şi bunăstare (KBBE.2011.2.2-01: Dezvoltarea 
de produse alimentare şi ingrediente 
funcţionale) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 
 
Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiect de 
cooperare 
(proiect de 
cercetare de 
scară largă 
orientat spre 
IMM-uri) 

Maxim 
6.000.000 
€ 
 
-35% din 
contribuţia 
UE sunt 
prevăzute 
pentru 
IMM-uri  

SUBACTIVITATE 
 

2.2.3 De la furculiţă la fermă: Hrană, sănătate 
şi bunăstare (KBBE.2011.2.2-02: Tehnologii şi 
instrumente noi şi aplicarea lor potenţială în 
cercetarea nutriţională) 
 

Proiect de 
cooperare 
(proiect de 
cercetare de 
scară largă) 

Maxim 
6.000.000 
€ 

SUBACTIVITATE 
 

2.2.2 De la furculiţă la fermă: Hrană, sănătate 
şi bunăstare (KBBE.2011.2.2-03: Influenţa pe 
termen lung a nutriţiei premature asupra 
sănătăţii) 

Proiect de 
cooperare 
(proiect de 
cercetare de 
scară largă) 

Maxim 
9.000.000 
€ 

SUBACTIVITATE 
 

2.2.2 De la furculiţă la fermă: Hrană, sănătate 
şi bunăstare (KBBE.2011.2.2 -04: Mecanisme 
de transfer pentru direcţionarea intervenţiilor  
asupra micronutrienţilor –Obligatoriu Asia de 
Sud, Asia de Sud Est) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite şi 
3 entităţi din ICPC-uri 
diferite din Asia de 
Sud şi Asia de Sud Est 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
2.000.000 
€ 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE ALIMENTAŢIE, AGRICULTURĂ ŞI PESCUIT, ŞI 
BIOTEHNOLOGIE 

SUBACTIVITATE 
 

2.2.3 De la furculiţă la fermă: Hrană, sănătate 
şi bunăstare (KBBE.2011.2.3-01: Tehnologii de 
curăţare şi dezinfectare durabile) 
 
 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiect de 
cooperare 
(proiect de 
cercetare de 
scară medie sau 
mică, orientat 
spre IMM-uri) 

Maxim 
3.000.000 
€ 
 
-35% din 
contribuţia 
UE sunt 
prevăzute 
pentru 
IMM-uri  

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
 
- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

SUBACTIVITATE 
 

2.2.3 De la furculiţă la fermă: Hrană, sănătate 
şi bunăstare (KBBE.2011.2.3-02: Fabrica de 
alimente a viitorului – Studiu de proiectare) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
care finanţează sau 
administrează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
2.000.000 
€ 

SUBACTIVITATE 
 

2.2.3 De la furculiţă la fermă: Hrană, sănătate 
şi bunăstare (KBBE.2011.2.3-03: Tehnologii 
avansate şi flexibile pentru ambalarea activă, 
inteligentă şi durabilă a alimentelor) 
 
 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiect de 
cooperare 
(proiect de 
cercetare de 
scară medie sau 
mică, orientat 
spre IMM-uri) 

Maxim 
3.000.000 
€ 
 
- 35% din 
contribuţia 
UE sunt 
prevăzute 
pentru 
IMM-uri  

SUBACTIVITATE 
 

2.2.3 De la furculiţă la fermă: Hrană, sănătate 
şi bunăstare (KBBE.2011.2.3-04: Controlul 
saţietăţii prin intermediul structurilor de 
alimentare supuse unui tratament nou 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 

Proiect de 
cooperare 
(proiect de 
cercetare de 

Maxim 
6.000.000 
€ 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE ALIMENTAŢIE, AGRICULTURĂ ŞI PESCUIT, ŞI 
BIOTEHNOLOGIE 
 
 

ţări asociate diferite 
Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 
 
Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 
 
Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 
 
 

scară largă 
orientat spre 
IMM-uri) 

-35% din 
contribuţia 
UE sunt 
prevăzute 
pentru 
IMM-uri  

obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
 
 

SUBACTIVITATE 
 

2.2.3 De la furculiţă la fermă: Hrană, sănătate 
şi bunăstare (KBBE.2011.2.3 -05: Produse 
alimentare prelucrate cu sare, grăsimi şi zahăr 
în cantităţi mici) 
 
 

Proiect de 
cooperare 
(proiect de 
cercetare de 
scară medie sau 
mică, orientat 
spre IMM-uri) 

Maxim 
3.000.000 
€ 
 
-35% din 
contribuţia 
UE sunt 
prevăzute 
pentru 
IMM-uri  

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 
 

2.2.4 De la furculiţă la fermă: Hrană, sănătate 
şi bunăstare (KBBE.2011.2.4-01: Siguranţa şi 
calitatea alimentelor gata preparate) 
 
 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiect de 
cooperare 
(proiect de 
cercetare de 
scară medie sau 
mică, orientat 
spre IMM-uri) 

Maxim 
3.000.000 
€ 
 
-35% din 
contribuţia 
UE sunt 
prevăzute 
pentru 
IMM-uri  

SUBACTIVITATE 
 

2.2.4 De la furculiţă la fermă: Hrană, sănătate 
şi bunăstare (KBBE.2011.2.4-02: Studiu 
paneuropean al dietei totale) 

Proiect de 
cooperare 
(proiect de 

Maxim 
6.000.000 
€ 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE ALIMENTAŢIE, AGRICULTURĂ ŞI PESCUIT, ŞI 
BIOTEHNOLOGIE 
 integrare de scară 

largă) 

SUBACTIVITATE 
 

2.2.5 De la furculiţă la fermă: Hrană, sănătate 
şi bunăstare (KBBE.2011.2.5-01: Durabilitatea 
mediului în cadrul lanţurilor comerciale 
europene pentru produse alimentare şi 
băuturi)  
  

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiect de 
cooperare 
(proiect de 
cercetare de 
scară medie sau 
mică orientat 
spre IMM-uri) 

Maxim 
3.000.000 
€ 
-35% din 
contribuţia 
UE sunt 
prevăzute 
pentru 
IMM-uri  

SUBACTIVITATE 
 
 

2.2.5 De la furculiţă la fermă: Hrană, sănătate 
şi bunăstare (KBBE.2011.2.5-02: Reducerea 
pierderilor postrecoltă pentru creşterea 
securităţii alimentare  
- SICA) 
 
 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite şi 
3 entităţi din ICPC-uri 
diferite  

Proiect de 
cooperare 
(proiect de 
cercetare de 
scară medie sau 
mică) acţiuni 
specifice de 
cooperare 
internaţională 

Maxim 
3.000.000 
€ 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 
 

2.2.5 De la furculiţă la fermă: Hrană, sănătate 
şi bunăstare (KBBE.2011.2.5-03: Ştiinţa 
alimentară şi sectorul comerţului cu 
amănuntul: o platformă pentru pregătirea 
integrării efective a rezultatelor cercetării în 
cadrul aplicaţiilor şi conceptelor inovative) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
care finanţează sau 
administrează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
1.000.000 
€ 

ACTIVITATE 2.3 ŞTIINŢELE VIEŢII, BIOTEHNOLOGIE, BIOCHIMIE PENTRU PRODUSE ŞI PROCESE NON ALIMENTARE 
DURABILE 

SUBACTIVITATE 2.3.1 Ştiinţele vieţii, biotehnologia si 
biochimia pentru produse şi procese 

Minim 3 entităţi legale 
independente 

Proiect de 
cooperare 

Maxim 
9.000.000 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE ALIMENTAŢIE, AGRICULTURĂ ŞI PESCUIT, ŞI 
BIOTEHNOLOGIE 
sustenabile non-alimentare (KBBE.2011.3.1-
01: Eficienţa plantelor fotosintetice: de la 
sistemul C3 la un sistem C4) 
 
 

aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

(proiect de 
integrare de scară 
largă orientat 
spre IMM-uri) 

€ 
 
-25% din 
contribuţia 
UE sunt 
prevăzute 
pentru 
IMM-uri  

SUBACTIVITATE 
 
 

2.3.1 Ştiinţele vieţii, biotehnologia si 
biochimia pentru produse şi procese 
sustenabile non-alimentare 
(KBBE.2011.3.1-02: Graminee perene:  
optimizarea producţiei de biomasă - SICA) 
 
 

SICA-Minim 2 entităţi 
legale independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite şi 
2 entităţi din ICPC-uri 
diferite  

Proiect de 
cooperare 
(proiect de 
cercetare de 
scară medie sau 
mică, orientat 
spre IMM-
uri)pentru acţiuni 
de cooperarea 
specifică 
orientată spre 
cooperarea 
internaţională 

Maxim 
3.000.000 
€ 
 
-25% din 
contribuţia 
UE sunt 
prevăzute 
pentru 
IMM-uri  

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 
 

2.3.2 Ştiinţele vieţii, biotehnologia si 
biochimia pentru produse şi procese 
sustenabile non-alimentare 
 (KBBE.2011.3.2-01: Biotehnologie marină, 
acţiune pregătitoare ERA-NET) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
care finanţează sau 
administrează fonduri 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
1.000.000 
€ 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE ALIMENTAŢIE, AGRICULTURĂ ŞI PESCUIT, ŞI 
BIOTEHNOLOGIE 

publice naţionale sau 
programe regionale 

50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 
 

2.3.3 Ştiinţele vieţii, biotehnologia si 
biochimia pentru produse şi procese 
sustenabile non-alimentare 
 (KBBE.2011.3.3-02: Biocataliză pentru 
compuşi chirali) 

 
Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiect de 
cooperare 
(proiect de 
cercetare de 
scară medie sau 
mică, orientat 
spre IMM-uri) 

Maxim 
6.000.000 
€ 
 
-25% din 
contribuţia 
UE sunt 
prevăzute 
pentru 
IMM-uri  

SUBACTIVITATE 
 

2.3.3 Ştiinţele vieţii, biotehnologia si 
biochimia pentru produse şi procese 
sustenabile non-alimentare 
 (KBBE.2011.3.3-03: Inginerie celulară, 
metabolică şi genetică pentru componenţi noi) 
 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiect de 
cooperare 
(proiect de 
cercetare de 
scară medie sau 
mică, orientat 
spre IMM-uri) 

Maxim 
3.000.000 
€ 
 
-25% din 
contribuţia 
UE sunt 
prevăzute 
pentru 
IMM-uri  

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
 

SUBACTIVITATE 
 

2.3.4 Ştiinţele vieţii, biotehnologia si 
biochimia pentru produse şi procese 
sustenabile non-alimentare 
 (KBBE.2011.3.4-01: Bio DEŞEURI – Abordări 
biotehnologice noi pentru transformarea bio a 
deşeurilor industriale şi/sau municipale în 
produse bio – SICA) 
 

SICA -Minim 2 entităţi 
legale independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite şi 
2 entităţi din ICPC-uri 
diferite  

Proiect de 
cooperare 
(proiect de 
cercetare la scară 
medie sau mică, 
orientat spre 
IMM-uri)pentru 
acţiuni specifice 
de cooperare 
internaţională 

Maxim 
3.000.000 
€ 
 
-25% din 
contribuţia 
UE sunt 
prevăzute 
pentru 
IMM-uri  

SUBACTIVITATE 2.3.4 Ştiinţele vieţii, biotehnologia si Minim 3 entităţi legale Proiect de Maxim 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE ALIMENTAŢIE, AGRICULTURĂ ŞI PESCUIT, ŞI 
BIOTEHNOLOGIE 

 biochimia pentru produse şi procese 
sustenabile non-alimentare 
 (KBBE.2011.3.4-02: Spre o industrie bio 
durabilă – Biotehnologie pentru substanţele 
chimice din surse regenerabile şi procese 
inovative descendente) 
 

independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 
 
 

cooperare 
(proiect de 
cercetare de 
scară medie sau 
mică, orientat 
spre IMM-uri) 

9.000.000 
€ 
 
-25% din 
contribuţia 
UE sunt 
prevăzute 
pentru 
IMM-uri  

SUBACTIVITATE 
 

2.3.5 Ştiinţele vieţii, biotehnologia si 
biochimia pentru produse şi procese 
sustenabile non-alimentare 
 (KBBE.2011.3.5-01: Culturile modificate 
genetic în UE – evaluarea sistematică a 
mediului şi impactul economic) 

Proiect de 
cooperare 
(proiect de 
integrare de scară 
largă) 

Maxim 
6.000.000 
€ 
 

SUBACTIVITATE 
 

2.3.6 Ştiinţele vieţii, biotehnologia si 
biochimia pentru produse şi procese 
sustenabile non-alimentare (KBBE.2011.3.6-
01: Creşterea accesibilităţii şi utilizării 
capacităţilor de predicţie a instrumentelor 
bioinformatice pentru aplicaţiile 
biotehnologice) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 
 

Proiect de 
cooperare 
(proiect de 
cercetare de 
scară medie sau 
mică, orientat 
spre IMM-uri) 

Maxim 
3.000.000 
€ 
-25% din 
contribuţia 
UE sunt 
prevăzute 
pentru 
IMM-uri  

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 
 

2.3.6 Ştiinţele vieţii, biotehnologia si 
biochimia pentru produse şi procese 
sustenabile non-alimentare (KBBE.2011.3.6-
02: Sprijinirea dezvoltării Infrastructurilor 
bioinformatice pentru exploatarea eficace a 
datelor genomice: depăşirea aplicaţiilor de 
sănătate) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
care finanţează sau 
administrează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
1.000.000 
€ 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE ALIMENTAŢIE, AGRICULTURĂ ŞI PESCUIT, ŞI 
BIOTEHNOLOGIE 

SUBACTIVITATE 
 

2.3.6 Ştiinţele vieţii, biotehnologia si 
biochimia pentru produse şi procese 
sustenabile non-alimentare (KBBE.2011.3.6-
03: Spre standardizare în Biologia Sintetică) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiect de 
cooperare 
(proiect de 
integrare de scară 
largă) 

Maxim 
6.000.000 
€ 
 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 
 

2.3.6 Ştiinţele vieţii, biotehnologia si 
biochimia pentru produse şi procese 
sustenabile non-alimentare (KBBE.2011.3.6-
04: Aplicarea principiilor Biologiei Sintetice 
faţă de conceptul de fabrică de celule în 
biotehnologie) 

Proiect de 
cooperare 
(proiect de 
cercetare de 
scară medie sau 
mică) 

Maxim 
3.000.000 
€ 
 

SUBACTIVITATE 
 

2.3.6 Ştiinţele vieţii, biotehnologia si 
biochimia pentru produse şi procese 
sustenabile non-alimentare (KBBE.2011.3.6-
05: Asigurarea siguranţei aplicaţiilor biologiei 
sintetice) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
care finanţează sau 
administrează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
1.000.000 
€ 
 

ACTIVITATE ALTE ACTIVITĂŢI  

SUBACTIVITATE 2.4.1 Alte activităţi (KBBE.2011.4-01: Crearea 
unei reţele de KBBE relevantă pentru ERA 
NETs) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
care finanţează sau 
administrează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
500.000 € 
 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 

SUBACTIVITATE 
 

2.4.2 Alte activităţi (KBBE.2011.4-02: 
Sprijinirea activităţilor Comisiei Europene 
referitoare la cooperarea internaţională cu 
Australia-Canada-Noua Zeelandă şi cu SUA) 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
1.500.000 
€ 
 

SUBACTIVITATE 
 

2.4.3 Alte activităţi (KBBE.2011.4-03: 
Comunicarea rezultatelor cercetării 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 
 

Maxim 
2.000.000 
€ 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE ALIMENTAŢIE, AGRICULTURĂ ŞI PESCUIT, ŞI 
BIOTEHNOLOGIE 

SUBACTIVITATE 
 

2.4.4 Alte activităţi (KBBE.2011.4-04: Eficienţa 
energetică în agricultură) 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 
 

Maxim 
500.000 € 
 

suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 
 

2.4.4 Alte activităţi (KBBE.2011.4-05: Iniţiativă 
de parteneriat între UE - India privind 
producţia de biomasă şi conversia 
biodeşeurilor prin intermediul abordărilor 
biotehnologice – Obligatoriu India) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite şi 
o entitate din India, 
care finanţează sau 
administrează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
1.000.000 
€ 
 

SUBACTIVITATE 
 

2.4.4 Alte activităţi (KBBE.2011.4-06: 
Promovarea bioeconomiei) 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
5.000.000 
€ 
 
 
 
 
 

TERMEN LIMITĂ 25 ianuarie 2011 ( ora 17:00:00 - Bruxelles)  

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=333#infopack 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7-OCEAN-2011 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 

 DOMENIU  
ACTIVITATE “OCEANUL DE MÂINE”- FORŢE DE CERCETARE REUNITE PENTRU A ADRESA PROVOCĂRILE 

MANAGEMENTULUI OCEANELOR 
 

SUBACTIVITATE OCEAN 2011-1 Folosirea multiplă a 
platformelor offshore 

Minim 3 entităţi legale  
independente 

aparţinând unor state 

membre ale UE sau 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
14.000.000 
€ 

SUBACTIVITATE 
 

OCEAN 2011-2 Diversitatea microbiană marină 
– noi perspective referitoare la funcţionarea 
ecosistemelor marine şi potenţialul lor 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
9.000.000 
€ 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=333#infopack
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE ALIMENTAŢIE, AGRICULTURĂ ŞI PESCUIT, ŞI 
BIOTEHNOLOGIE 
biotehnologic ţări asociate diferite - Management, 

obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 
 

OCEAN 2011-3 Evaluarea şi prognozarea 
efectelor combinate ale presiunilor naturale şi 
realizate de oameni  în Marea Mediterană şi 
Marea Neagră în scopul unei gestionări mai 
eficiente 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
13.000.000 
€ 

SUBACTIVITATE 
 

OCEAN 2011-4 Bază de cunoştinţe şi 
instrumente pentru reţele regionale de MPA, 
managementul integrat al activităţilor şi 
evaluarea potenţialului energiei eoliene în 
Marea Mediterană şi Marea Neagră  

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
9.000.000 
€ 

TERMEN LIMITĂ 18 ianuarie 2011 ( ora 17:00:00 – Bruxelles) 
 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 
 
 
 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=34
3 
 COD DE  

IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7-JPROG-2011-RTD 

 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
 
- Management, 
obţinerea 

DOMENIU  

ACTIVITATE  

SUBACTIVITATE 2.1.1 Producţia şi managementul durabil al 
resurselor biologice ce provin din pământ, 
păduri şi medii acvatice (KBBE.2011.1.4-01: 
Acţiuni de coordonare în sprijinul 
implementării prin participarea statelor la o 
Iniţiativă Comună de Programare în domeniul 
Agricultură, Securitate Alimentară şi Schimbări 
Climatice) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
care : 
- finanţează sau 
administrează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale 
referitoare la 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

2.2 De la furculiţă la fermă: Produse 
alimentare (inclusiv fructe de mare), sănătate 

Acţiuni de 
coordonare şi 

N/A 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=343
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=343


 33 

PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE ALIMENTAŢIE, AGRICULTURĂ ŞI PESCUIT, ŞI 
BIOTEHNOLOGIE 
şi bunăstare (KBBE.2011.2.6-01: Acţiuni de 
coordonare în sprijinul implementării prin 
participarea statelor la o Iniţiativă Comună de 
Programare în domeniul ‘O Dietă Sănătoasă 
pentru O Viaţă Sănătoasă’) 

domeniile abordate 
sau 
-instituţii care au fost 
în mod expres 
mandate să reprezinte 
ţara/regiunea în JPI 

sprijin certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

TERMEN LIMITĂ 05 octombrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=31
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=318
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=318
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 

COOPERARE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A 
COMUNICAŢIEI 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7-ICT-2011-C 

 
 
 
- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
 
 
 

 
DOMENIU 

 
TEHNOLOGII VIITOARE ŞI EMERGENTE 

ACTIVITATE 

Tehnologii viitoare şi emergente (ICT-
2011.9.1 FET-Open: Provocări adresate 
modului actual de gândire) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate, diferite 

Proiecte de 
colaborare  
 
Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Minim 
10.000.000 
€ 
 
Maxim 
25.000.000 
€ 

SUBACTIVITATE 
 

Tehnologii viitoare şi emergente (ICT-
2011.9.2 Cercetare intensivă high tech a IMM-
urilor în domeniul Tehnologiilor Viitoare şi 
Emergente - FET) 

Proiecte de 
colaborare 

SUBACTIVITATE 
 

Tehnologii viitoare şi emergente (ICT-
2011.9.3 Tineri Exploratori ai Tehnologiilor 
Viitoare şi Emergente - FET) 

Proiecte de 
colaborare 

SUBACTIVITATE 
 

Tehnologii viitoare şi emergente (ICT-
2011.9.4 Cooperare internaţională în 
cercetarea tehnologiilor viitoare şi emergente 
FET) 

Finanţări 
suplimentare la 
granturile 
existente 

TERMEN LIMITĂ 31 decembrie 2012 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=319 

 
COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
 

FP7 -2011-ICT-FI 

DOMENIU TCI - PROVOCAREA 1: INFRASTRUCTURI DE SERVICII ŞI REŢELE SIGURE ŞI OMNIPREZENTE  

ACTIVITATE PROVOCAREA 1: INFRASTRUCTURI DE SERVICII ŞI REŢELE SIGURE ŞI OMNIPREZENTE 

SUBACTIVITATE FI.ICT-2011.1.7 Tehnologie de bază: Viitoare Minim 3 entităţi legale Proiecte integrate Maxim - Activităţi de 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=312
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=319
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 

COOPERARE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A 
COMUNICAŢIEI 

Platformă Centrală de Internet independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

3.000.000 € cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

 FI.ICT-2011.1.8 Scenarii de uz şi studii timpurii 
– Faza 1  

Proiecte integrate Maxim 
30.000.000 
€ 

 FI.ICT-2011.1.9 Dezvoltarea capacităţii şi 
infrastructură de sprijin – Faza 1  

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
3.000.000 € 

SUBACTIVITATE 
 

 FI.ICT-2011.1.10 Program de facilitare şi 
sprijin  

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

TERMEN LIMITĂ 02 decembrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=328 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7 -2011-ICT -GC 

DOMENIU  

ACTIVITATE  

SUBACTIVITATE 

GC.ICT.2011.6-8 (PPP GC: TCI pentru vehicule 
electrice integral (a,b,c,d)) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Acţiuni la scară 
mică sau medie 
axate pe 
cercetare 

N/A 
 
N/A 

TERMEN LIMITĂ 2 decembrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=331 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7 -2011-NMP-ENERGY-ICT-EeB 

DOMENIU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIEI 

ACTIVITATE  

SUBACTIVITATE 
TCI pentru clădiri eficiente energetic şi spaţii 
de uz public - rezultat vizat a) (EeB-ICT 

Minim 3 entităţi legale 
independente 

Proiecte de 
colaborare (doar 

N/A  

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=328
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=331
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 

COOPERARE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A 
COMUNICAŢIEI 

2011.6.4) aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

STREP) 

TCI pentru clădiri eficiente energetic şi spaţii 
de uz public  - rezultat vizat b) (EeB-ICT-
2011.6.4) 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A - Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

TERMEN LIMITĂ 2 decembrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=355 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7 -2011-NMP -ICT-FoF 

DOMENIU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIEI 

ACTIVITATE  

SUBACTIVITATE 
Întreprinderi şi fabrici virtuale (FoF-ICT  
2011.7.3) Minim 3 entităţi legale 

independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare  

N/A 

SUBACTIVITATE 
 

Fabrici digitale: Design de producţie şi 
managementul ciclului de viaţă al produsului  
 Rezultate vizate a) şi b) (FoF-ICT-2011.7.4)  

Proiecte de 
colaborare  

SUBACTIVITATE 
 

Fabrici digitale: Design de producţie şi 
managementul ciclului de viaţă al produsului  
Rezultat vizat c) (FoF-ICT-2011.7.4) 

Proiecte de 
colaborare  

Minim o entitate 
legală independentă 
ce aparţine unui stat 
membru al UE sau 
unei ţări asociate  

Acţiuni de 
coordonare şi 
suport  

TERMEN LIMITĂ 2 decembrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 
 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=339 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7 –ICT-2011 -FET-F 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 

DOMENIU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIEI 

ACTIVITATE  

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=355
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=339
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 

COOPERARE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A 
COMUNICAŢIEI 

SUBACTIVITATE 

Provocarea  9: Tehnologii Viitoare şi 
Emergente (ICT 2011.9.5  Acţiuni Pregătitoare 
ale Iniţiativei FET Flagship) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A - Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

TERMEN LIMITĂ 02 decembrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=330 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7 –ICT-2011 –EU-Russia 

DOMENIU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIEI 

ACTIVITATE Obiectivul ICT-2009.10.2 Cercetare şi dezvoltarea cooperării UE – Rusia   

SUBACTIVITATE 
(a) Modele de programare şi sprijin la rularea 
programelor  Minim 3 entităţi legale 

independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 
 

Proiecte de 
cercetare de 
scară medie sau 
mică  

Maxim 
1.500.000 € 

SUBACTIVITATE 
 

(b) Utilitare/instrumente de analiză a 
performanţei pentru calcule de înaltă 
performanţă 

SUBACTIVITATE 
 

(c) Optimizare, scalabilitate şi  portabilitate  

TERMEN LIMITĂ 14 septembrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=329 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=330
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=329


 38 

 

PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE NANOŞTIINŢE, NANOTEHNOLOGII, 
MATERIALE ŞI NOI TEHNOLOGII DE 
PRODUCŢIE 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

FP7-NMP-2011-EU-RUSSIA 
- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

DOMENIU NANOŞTIINŢE, NANOTEHNOLOGII, MATERIALE ŞI NOI TEHNOLOGII DE PRODUCŢIE  
 

ACTIVITATE NMP.2011.1.4-5 MODELARE MULTISCALARĂ CA INSTRUMENT PENTRU EXPERIMENTAREA VIRTUALĂ A 
NANOTEHNOLOGIILOR  

SUBACTIVITATE 

a. Analiză teoretică, design  şi testare virtuală 
funcţională a elementelor hetero şi hibrid 
nanostructurate pentru uz în sisteme 
inteligente, sisteme integrate, OLED-uri, 
aplicaţii foto-voltaice şi de economisire a 
energiei 
 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite  

Proiecte de 
cercetare la scară 
mică sau medie 

Maxim 
1.500.000 € 

b. Analiza teoretică, design şi testare virtuală 
funcţională a matricelor organice 
nanocompozite pentru aplicaţii industriale 
(inclusiv proprietăţi mecanice şi optice 
electrice)  

Maxim 
1.500.000 € 

SUBACTIVITATE 
 

c. Analiza teoretică, design şi testare virtuală 
funcţională a caracteristicilor de 
comportament (ex. biocompatibilitate şi 
proprietăţi mecanice) ale nanomaterialelor 
metalice biocompatibile) 

N/A 

TERMEN LIMITĂ 31 martie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=362 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7-ERANET-2011-RTD 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=312
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=362
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=312
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE NANOŞTIINŢE, NANOTEHNOLOGII, 
MATERIALE ŞI NOI TEHNOLOGII DE 
PRODUCŢIE 

DOMENIU NANOŞTIINŢE, NANOTEHNOLOGII, MATERIALE ŞI NOI TEHNOLOGII DE PRODUCŢIE tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

ACTIVITATE  

SUBACTIVITATE 4.2 Materiale (NMP.2011.2.3-2 ERA-NET în 
cercetare asupra ştiinţei materialelor şi 
ingineriei, inclusiv cooperare internaţională)   

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
care finanţează sau 
administrează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 
 

4.4 Integrarea tehnologiilor pentru aplicaţii 
industriale (NMP.2011.4.0-6 ERA-NET în 
Manevrarea Industrială a Materiilor Prime 
pentru Industriile Europene 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 
 

4.4 Integrarea tehnologiilor pentru aplicaţii 
industriale (NMP.2011.4.0-7 ERA-NET  în 
Siguranţă Industrială) 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

TERMEN LIMITĂ 22 februarie 2011 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=312 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7-NMP-2011-CSA-5 

DOMENIU NANOŞTIINŢE, NANOTEHNOLOGII, MATERIALE ŞI NOI TEHNOLOGII DE PRODUCŢIE  

ACTIVITATE     

 
 
 
 
 
SUBACTIVITATE 

1.3 Asigurarea siguranţei nanotehnologiei 
(NMP.2011.1.3-3 Strategii inteligente de 
testare pentru impactul şi expunerea 
nanomaterialelor – pentru reglementarea şi 
gruparea materialelor – acţiuni de sprijin)  

Minim o entitate 
legală independentă 
ce aparţine unui stat 
membru al UE sau 
unei ţări asociate 
diferite 
 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

1.3 Asigurarea siguranţei nanotehnologiei 
(NMP.2011.1.3-4 Platforma Europeană NODE 
– acţiuni de sprijin) 

Minim 3 entităţi legale 

independente 

aparţinând unor state 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A - Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 2.3 Acţiuni structurale (NMP.2011.2.3-3 Acţiuni de N/A 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=312
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=312
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE NANOŞTIINŢE, NANOTEHNOLOGII, 
MATERIALE ŞI NOI TEHNOLOGII DE 
PRODUCŢIE 
Reţele de laboratoare de materiale şi actori ai 
inovării în diferite sectoare industriale şi 
inovarea de proces – acţiuni de coordonare)  

membre ale UE sau 

ţări asociate diferite 

coordonare şi 
sprijin 

 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

 
 

4.0 Integrarea tehnologiilor pentru aplicaţii 
industriale (NMP.2011.4.0-4 Organizarea de 
evenimente referitoare la Preşedinţia Uniunii 
Europene  – acţiuni de sprijin) 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 
 

4.0 – Integrarea tehnologiilor pentru aplicaţii 
industriale (NMP.2011.4.0-5 Sprijin acordat 
Reţelelor de Excelenţă cu structuri integrate 
durabile – acţiuni de sprijin) 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
500.000 € 

4.0 Integrarea tehnologiilor pentru aplicaţii 
industriale (NMP.2011.4.0-8 Activităţi 
transnaţionale ale Punctelor Naţionale de 
Contact – acţiuni de coordonare) 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

TERMEN LIMITĂ 01 februarie 2011 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=351 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7 -2011-GC-ELECTROCHEMICAL-STORAGE 

DOMENIU  

ACTIVITATE  

SUBACTIVITATE GC.NMP.2011-1 Procese avansate de eco-
design şi prelucrare pentru baterii şi 
componente electrice   

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare  

Minim 
4.000.000 € 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 

SUBACTIVITATE 
 

GC.ENV.2011- 3.1.3-1 Procese avansate de 
eco-design şi prelucrare pentru baterii şi 
componente electrice   

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 

Proiecte de 
colaborare  

Minim 
4.000.000 € 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=351
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=312
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE NANOŞTIINŢE, NANOTEHNOLOGII, 
MATERIALE ŞI NOI TEHNOLOGII DE 
PRODUCŢIE 

SUBACTIVITATE 
 

GC.SST.2011- 7.7 Procese avansate de eco-
design şi prelucrare pentru baterii şi 
componente electrice   

membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare  

Minim 
4.000.000 € 

 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 
 

GC.ENV.2011- 3.1.3-2 – Ghid operaţional 
pentru studiile de evaluare a ciclului de viaţă 
a Iniţiativei Europene Maşini Verzi. 
 

Minim o entitate 
legală independentă 
ce aparţine unui stat 
membru al UE sau 
unei ţări asociate 
diferite 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim  
500.000 € 

TERMEN LIMITĂ 02 decembrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 
 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=349 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7 -2011-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB 

DOMENIU  

ACTIVITATE  

SUBACTIVITATE EeB.NMP.2011-1 Materiale pentru 
componente noi de clădiri eficiente energetic 
cu grad redus de energie încorporată   

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare 

Minim 
4.000.000 € 

SUBACTIVITATE 
 

EeB.NMP.2011-2 Soluţii noi şi eficiente pentru 
generarea, stocarea şi utilizarea energiei 
referitoare la încălzirea spaţiilor şi a apei calde 
menajere în clădirile existente 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare 

Minim 
4.000.000 € 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 

SUBACTIVITATE 
 

EeB.NMP.2011-3 Tehnologii de economisire a 
energiei pentru  clădiri reabilitate termic  

Proiecte de 
colaborare 

Minim 
4.000.000 € 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=349
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=312
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE NANOŞTIINŢE, NANOTEHNOLOGII, 
MATERIALE ŞI NOI TEHNOLOGII DE 
PRODUCŢIE 

SUBACTIVITATE 
 

EeB.NMP.2011-4  Abordări de tip geo-cluster 
pentru susţinerea obiectivelor europene de 
eficienţă energetică  

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

TERMEN LIMITĂ 02 decembrie 2010 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=355 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7-2011-NMP-ICT-FoF 

DOMENIU  

ACTIVITATE  

SUBACTIVITATE FoF.NMP.2011-1 Eco-fabrica: resurse de 
producţie curate şi mai eficiente în industria 
prelucrătoare   

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 
 

Proiecte de 
colaborare 

Minim 
4.000.000 € 

SUBACTIVITATE FoF.NMP.2011- 2 Mecanisme de cooperare şi 
sistemul deschis al arhitecturii de control  

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
4.000.000 € 

SUBACTIVITATE FoF.NMP.2011-3 Roboţi pentru automatizarea 
postproducţiei şi a altor procese auxiliare 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
4.000.000 € 

SUBACTIVITATE FoF.NMP.2011-4  Soluţii de înaltă tehnologie 
în procesul de fabricaţie, pentru asigurarea de 
produse ecologice şi sănătoase 
consumatorilor 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 
 

Proiecte de 
colaborare ce 
vizează IMM-uile 

N/A - Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 

SUBACTIVITATE FoF.NMP.2011-5 Eliminarea defectelor de 
fabricaţie  

Proiecte de 
colaborare 

Minim 
4.000.000 € 

SUBACTIVITATE FoF.NMP.2011-6 Lanţuri de fabricaţie pentru  
componenţi nano fazici şi straturi de acoperire 

Proiecte de 
colaborare 

Minim 
4.000.000 € 

TERMEN LIMITĂ 02 decembrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=355
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE NANOŞTIINŢE, NANOTEHNOLOGII, 
MATERIALE ŞI NOI TEHNOLOGII DE 
PRODUCŢIE 
 - Activităţi de 

coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=339 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7-NMP-ENERGY-2011 

DOMENIU  

ACTIVITATE  

SUBACTIVITATE 4.1 Nanoştiinţe şi nanotehnologii (Trecerea  
de la faza de celule fotovoltaice şi arhitecturi 
inovatoare la faza de experiment pentru 
aplicaţiile industriale) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare la 
scara largă 

Minim 
4.000.000 € 

TERMEN LIMITĂ 25 noiembrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 
 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=363 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7-NMP-ENERGY-2011-EU-JAPAN 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

DOMENIU  

ACTIVITATE  

SUBACTIVITATE 
 
 
 
 
 
 

2.6 Materiale inovatoare pentru aplicaţiile 
avansate (NMP.2011.2.2-6 Proprietăţi 
fundamentale pentru noile materiale 
supraconductoare ) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
cercetare la scară 
mică sau medie 

Maxim 
1.800.000 € 

TERMEN LIMITĂ 17 noiembrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 
 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=339
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=363
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE NANOŞTIINŢE, NANOTEHNOLOGII, 
MATERIALE ŞI NOI TEHNOLOGII DE 
PRODUCŢIE 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=361 obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7-ENV-NMP -2011 

DOMENIU  

ACTIVITATE   

SUBACTIVITATE Dezvoltarea de materiale şi tehnologii 
avansate, intercompatibile şi aplicarea 
acestora în domeniul protejării, conservării şi 
restaurării bunurilor din patrimoniul  cultural 
(ENV.NMP.2011.3.2.1-1 şi ENV.NMP.2011.2.2-
5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 
 

Proiecte de 
colaborare ce 
vizează IMM-urile 

Maxim 
3.000.000 € 

TERMEN LIMITĂ 16 noiembrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 
 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=367 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7 -NMP-2011-LARGE-5 

DOMENIU  

ACTIVITATE  

SUBACTIVITATE 1.1 Maximizarea contribuţiei 
nanotehnologiei la dezvoltarea durabilă. 
(NMP.2011.1.1-1 Conceptele inteligente şi 
multifuncţionale de ambalare  care utilizează 
nanotehnologia) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 
 

Proiecte de 
colaborare la 
scara largă 

Minim 
4.000.000 € 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi SUBACTIVITATE 1.2 Nanotehnologia în beneficiul mediului Proiecte de Minim 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=361
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=367
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE NANOŞTIINŢE, NANOTEHNOLOGII, 
MATERIALE ŞI NOI TEHNOLOGII DE 
PRODUCŢIE 

 
 
 
 

înconjurător, energiei şi sănătăţii 
(NMP.2011.1.2-2 Utilizarea nanotehnologiei în 
noile terapii pentru transportul macro-
moleculelor, dincolo de barierele biologice) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 
 
Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 
 
Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 
 

colaborare la 
scara largă 

4.000.000 € demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 1.4 Cercetare & Dezvoltare multidisciplinară 
 (NMP.2011.1.4-1 Sinteze ecologice şi 
economice,  la scară largă, ale 
nanoparticulelor şi nanostructurilor) 

Proiecte de 
colaborare la 
scara largă 

Minim 
4.000.000 € 

SUBACTIVITATE 1.4 Cercetare & Dezvoltare multidisciplinară 
(NMP.2011.1.4-2 Dezvoltarea tehnicilor de 
control şi de detectare la scară nano pentru 
substraturi de pe suprafeţe mari) 

Proiecte de 
colaborare la 
scara largă 

Minim 
4.000.000 € 

SUBACTIVITATE 
 

2.2 Materiale inovative în aplicaţiile avansate 
(NMP.2011.2.2-1 Materiale supraconductoare, 
arhitecturi şi procese noi pentru aplicaţiile 
electrotehnice) 

Proiecte de 
colaborare la 
scara largă 

Minim 
4.000.000 € 

SUBACTIVITATE 
 

3.4 Integrarea şi transferul rapid al noilor 
tehnologii în procesele de producţie 
(NMP.2011.3.4-1 Gestionare ecologică şi 
eficientă a apei industriale) 

Proiecte de 
colaborare la 
scara largă 

Minim 
4.000.000 € 

SUBACTIVITATE 
 

4.0 Integrarea tehnologiilor pentru aplicaţiile 
industriale (NMP.2011.4.0-1 Noi tehnologii 
bazate pe prelucrarea fizică a materialelor 
pentru aplicaţiile mecanice sau 
electrotehnice) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 
 

Proiecte de 
colaborare la 
scara largă 

Minim 
4.000.000 € 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 

SUBACTIVITATE 
 

4.0 Integrarea tehnologiilor pentru aplicaţiile 
industriale (NMP.2011.4.0-2 Tehnologii 
avansate pentru minerit subteran şi pentru 
inspecţie, întreţinere şi excavare) 

Proiecte de 
colaborare la 
scara largă 

Minim 
4.000.000 € 

TERMEN LIMITĂ 4 noiembrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=370 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=370
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE NANOŞTIINŢE, NANOTEHNOLOGII, 
MATERIALE ŞI NOI TEHNOLOGII DE 
PRODUCŢIE 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7 -NMP-2011-SMALL-5 

 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

DOMENIU  

ACTIVITATE  

SUBACTIVITATE 1.2 Nanotehnologia în beneficiul mediului, 
energiei şi sănătăţii  
 (NMP.2011.1.2-3 Nanomembrane/filtre/ 
adsorbanţi activi pentru tratarea eficientă a 
apei, cu suprafeţe stabile sau cu un grad 
scăzut de ancrasare) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 
 

Proiecte de 
cercetare la scară 
mică şi medie 

Maxim 
4.000.000 € 

SUBACTIVITATE 1.3 Asigurarea siguranţei Nanotehnologiei 
(NMP.2011.1.3-2 Măsuri de protecţie a  
muncitorilor  şi  strategii de gestionare a 
riscurilor în producţia, utilizarea şi eliminarea  
nano-materialelor) 

Proiecte de 
cercetare la scară 
mică şi medie 

Maxim 
4.000.000 € 

SUBACTIVITATE 1.4 Cercetare & Dezvoltare multidisciplinară 
(NMP.2011.1.4-4 Nanotehnologii bazate pe 
dispozitive ce pot fi implantate sau integrate) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 
 

Proiecte de 
cercetare la scară 
mică şi medie 

Maxim 
4.000.000 € 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

SUBACTIVITATE 
 
 
 

2.1 Facilitarea cercetării şi dezvoltării 
(NMP.2011.2.1-2 Modelarea dinamicilor 
ultrarapide în materiale) 

Proiecte de 
cercetare la scară 
mică şi medie 

Maxim 
4.000.000 € 

SUBACTIVITATE 2.2 Materiale inovatoare pentru aplicaţiile 
avansate (NMP.2011.2.2-2 Biomateriale 
utilizate în ingineria tisulară referitor la 
vechimea cancerului şi la bolile organelor 
senzoriale) 

Proiecte de 
cercetare la scară 
mică şi medie 

Maxim 
4.000.000 € 

SUBACTIVITATE 2. 2 Materiale inovatoare pentru aplicaţiile 
avansate (NMP.2011.2.2-3 Materiale pentru 
dispozitive de iluminat în stare solidă) 

Proiecte de 
cercetare la scară 
mică şi medie 

Maxim 
4.000.000 € 



 47 

PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE NANOŞTIINŢE, NANOTEHNOLOGII, 
MATERIALE ŞI NOI TEHNOLOGII DE 
PRODUCŢIE 

SUBACTIVITATE 2.2 Materiale inovatoare pentru aplicaţiile 
avansate (NMP.2011.2.2-4 Materiale noi 
pentru înlocuirea  materialelor periculoase – 
materiale din grupa platinei şi lantanidelor 
(pământuri rare). 

Proiecte de 
cercetare la scară 
mică şi medie 

Maxim 
4.000.000 € 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 2.3 Acţiuni structurale (NMP.2011.2.3-1 
Materiale inovatoare pentru ambalare 
provenite din resurse biogene regenerabile 
(SICA)) 

Minim 4 entităţi legale 
independente din care 
2 trebuie să fie 
stabilite în state 
membre sau ţări 
asociate diferite şi 
celelalte 2 trebuie să 
fie stabilite în 
regiuni/ţări diferite 
vizate din America 
Latină 

Proiecte de 
cercetare la scară 
mică şi medie 

Maxim 
4.000.000 € 

SUBACTIVITATE 3.1 Dezvoltarea şi certificarea noilor strategii 
şi modele industriale  (NMP.2011.3.1-1 Eco-
design pentru produsele noi) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
cercetare la scară 
mică şi medie 

Maxim 
4.000.000 € 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

SUBACTIVITATE 3.2 Sisteme adaptive de producţie 
 (NMP.2011.3.2-1 Modelarea şi controlul 
proceselor de sistem intensificate). 

Proiecte de 
cercetare la scară 
mică şi medie 

Maxim 
4.000.000 € 

TERMEN LIMITĂ 4 noiembrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=369 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7 -NMP-2011-SME-5 

DOMENIU  

ACTIVITATE  

SUBACTIVITATE 1.3 Asigurarea siguranţei nanotehnologiei Minim 3 entităţi legale Proiectele de N/A 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=369
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE NANOŞTIINŢE, NANOTEHNOLOGII, 
MATERIALE ŞI NOI TEHNOLOGII DE 
PRODUCŢIE 
(NMP.2011.1.3-1 Metode noi pentru 
măsurarea, detectarea şi identificarea 
nanoparticulelor în produse şi/sau în mediu) 

independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 
 
 
 
 
 
Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

colaborare ce 
vizează IMM-urile 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 
SUBACTIVITATE 1.4 Cercetare & Dezvoltare multidisciplinară 

(NMP.2011.1.4-3 Instrumentele şi metodologii 
pentru structurile şi compoziţia imaginii  la 
scară nanometrică) 

Proiectele de 
colaborare ce 
vizează IMM-urile 

N/A 

SUBACTIVITATE 
 

2.1 Facilitarea cercetării şi dezvoltării 
(NMP.2011.2.1-1 Cercetare şi inovare pentru 
materialele ceramice avansate şi 
multifuncţionale) 

Proiectele de 
colaborare ce 
vizează IMM-urile 

N/A 

SUBACTIVITATE 
 

4.0 Integrarea tehnologiilor pentru aplicaţiile  
industriale (NMP.2011.4.0-3 Textile avansate 
pentru pieţele de energie şi protecţia 
mediului) 

Proiectele de 
colaborare ce 
vizează IMM-urile 

N/A 

TERMEN LIMITĂ 4 noiembrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=368 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=368
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE ENERGIE 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7-ENERGY-2011-2 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

DOMENIU  

ACTIVITATE 2. GENERAREA ELECTRICITĂŢII DIN RESURSE REGENARABILE 

SUBACTIVITATE 2.1 Fotovoltaice (ENERGY.2011.2.1-3: Aspecte 
referitoare la productivitatea şi optimizarea 
costurilor pentru fabricarea sistemelor 
fotovoltaice bazate pe concentraţie) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiect de 
colaborare cu o 
componentă 
demonstrativă 
predominatnă 

52.000.000 
€ 

SUBACTIVITATE 2.1 Fotovoltaice (ENERGY.2011.2.1-4: 
Dezvoltarea şi  prezentarea  componentelor 
de construcţie standardizate) 

Proiect de 
colaborare cu o 
componentă 
demonstrativă 
predominantă 

SUBACTIVITATE 2.3 Vânt (ENERGY.2011.2.3-1: Prezentarea 
structurii inovative de pe ţărm, de generare a 
electricităţii eoliene) 

Proiect de 
colaborare cu o 
componentă 
demonstrativă 
predominantă 

ACTIVITATE 4. ENERGII REGENERABILE PENTRU ÎNCĂLZIRE ŞI RĂCIRE  

SUBACTIVITATE 4.1 Energie solară termală la temperaturi 
scăzute/medii (ENERGY.2011.4.1-2: Sisteme 
solare termice adaptate la temperaturi 
scăzute/medii pentru procesul industrial de 
generare a căldurii) 
 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiect de 
colaborare cu o 
componentă 
demonstrativă 
predominantă 

20.000.000 
€ 

SUBACTIVITATE 4.1 Energie solară termală la temperaturi 
scăzute/medii (ENERGY.2011.4.1-3: Materiale 
pentru sisteme de stocare termică) 
 

Proiecte de 
colaborare 

 

SUBACTIVITATE 4.1 Energie solară termală la temperaturi Proiecte de  - Activităţi de 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=312
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE ENERGIE 

scăzute/medii (ENERGY.2011.4.1-4: Sisteme 
avansate de stocare compactă) 

colaborare cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

ACTIVITATE 5&6. ACŢIUNI TRANSVERSALE ÎNTRE ACTIVITĂŢILE ENERGIE 5 ŞI ENERGIE 6 
SUBACTIVITATE 5&6.2 Aspecte transversale şi de 

reglementare (ENERGY.2011.5&6.2-1: 
Optimizarea procesului de integrare a captării 
de CO₂  în centralele electrice) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiect de 
colaborare cu o 
componentă 
demonstrativă 
predominantă 

20.000.000 
€ 

SUBACTIVITATE 
 

5&6.2 Aspecte transversale şi de 
reglementare (ENERGY.2011.5&6.2-2: 
Îmbunătăţirea eficienţei şi reducerea emisiilor 
de GES prin captarea de CO₂ în aplicaţii 
industriale, altele decât producerea de 
energie) 

Proiect de 
colaborare cu o 
componentă 
demonstrativă 
predominantă 

SUBACTIVITATE 5&6.2 Aspecte transversale şi de 
reglementare (ENERGY.2011.5&6.2-3: Sprijin 
pentru reţeaua europeană pentru proiecte 
demonstrative CCS) 

Minim o entitate 
legală independentă 
ce aparţine unui stat 
membru al UE sau 
unei ţări asociate 
diferite 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin (acţiuni de 
sprijin) 

ACTIVITATE 7. REŢELE DE ENERGIE INTELIGENTE    

SUBACTIVITATE 7.3 Tehnologii şi aspecte transversale 
 (ENERGY.2011.7.3-2: Depozitarea şi 
echilibrarea ofertei şi cererii de energie 
electrică variabilă) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiect de 
colaborare cu o 
componentă 
demonstrativă 
predominantă 

30.000.000 
€ 

ACTIVITATE 8. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ ŞI ECONOMII    

SUBACTIVITATE 8.1 Utilizarea eficientă a energiei în industria 
de prelucrare şi sectorul construcţiilor 
(ENERGY.2011.8.1-2: Demonstraţie de 
eficienţă energetică în industria prelucrătoare) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiect de 
colaborare cu o 
componentă 
demonstrativă 
predominantă 

15.000.000 
€ 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE ENERGIE 

SUBACTIVITATE 
 

8.1 Utilizarea eficientă a energiei în industria 
de prelucrare şi sectorul construcţiilor 
(ENERGY.2011.8.1-3: Eficienţă energetică în 
parcurile industriale cu emisii scăzute de 
carbon) 

Minim o entitate 
legală independentă 
ce aparţine unui stat 
membru al UE sau 
unei ţări asociate 
diferite 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin (acţiuni de 
sprijin) 

- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

TERMEN LIMITĂ 07 aprilie 2011 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=342 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7-ERANET-2011-RTD 

 

DOMENIU  

ACTIVITATE     

SUBACTIVITATE 5.10 Programul de acţiuni orizontale 
(ENERGY.2011.10.2-2 Sprijin în coordonarea 
activităţilor naţionale de cercetare ale statelor 
membre şi statelor asociate în domeniul 
energiei GEOTERMALE - ERA-NET) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

2.000.000 € 

SUBACTIVITATE 5.10 Programul de acţiuni orizontale  
(ENERGY.2011.10.2-3 Sprijin în coordonarea 
activităţilor naţionale de cercetare ale statelor 
membre şi statelor asociate în domeniul 
energiei Oceanice - ERANET) 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

2.000.000 € 

TERMEN LIMITĂ 22 februarie 2011 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 
 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=312 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7-OCEAN-2011 

 
- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 

DOMENIU  

ACTIVITATE “OCEANUL DE MÂINE”- FORŢE DE CERCETARE REUNITE PENTRU A ADRESA PROVOCĂRILE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=342
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=312
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE ENERGIE 

MANAGEMENTULUI OCEANELOR  
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE OCEAN 2011-1 Folosirea multiplă a 
platformelor offshore 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
14.000.000 
€ 

OCEAN 2011-2 Diversitatea microbiană 
marină – noi perspective referitoare la 
funcţionarea ecosistemelor marine şi 
potenţialul lor biotehnologic  

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
9.000.000 € 

SUBACTIVITATE OCEAN 2011-3 Evaluarea şi prognozarea 
efectelor combinate ale presiunilor naturale şi 
realizate de oameni  în Marea Mediterană şi 
Marea Neagră în scopul unei gestionări mai 
eficiente 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite şi 
4 din ţări diferite, 
partenere de 
cooperare  
internaţională, din 
care cel puţin 2 din 
ţări mediteraneene 
partenere şi 2 din ţări 
partenere de 
cooperare  
internaţională ale 
Sinergiei UE a Mării 
Negre 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
13.000.000 
€ 

SUBACTIVITATE OCEAN 2011-4 Bază de cunoştinţe şi 
instrumente pentru reţele regionale de MPA, 
managementul integrat al activităţilor şi 
evaluarea potenţialului energiei eoliene în 
Marea Mediterană şi Marea Neagră 
 
 
 
 
 
 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
9.000.000 € 

TERMEN LIMITĂ 08 ianuarie 2011 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=343 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7-2011-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 

DOMENIU     

ACTIVITATE     

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=343
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE ENERGIE 

SUBACTIVITATE EeB.ENERGY.2011.8.1-1 Prezentarea clădirilor 
noi cu un consum foarte scăzut de energie. 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare 

20.000.000 
€ 

- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

TERMEN LIMITĂ 02 decembrie 2010( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=355 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7-ENERGY-2011-JAPAN 

DOMENIU     

ACTIVITATE 2. ELECTRICITATE DIN RESURSE REGENERABILE 

SUBACTIVITATE 2.1 Fotovoltaice (ENERGY.2011.2.1-1:  
Ultra eficienţa celulelor fotovoltaice, module 
şi sisteme/apel coordonat UE-Japonia) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare 

5.000.000 € 

TERMEN LIMITĂ 25 noiembrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=317 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7-NMP-ENERGY-2011 

DOMENIU  

ACTIVITATE 2. ELECTRICITATE DIN RESURSE REGENERABILE - Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 

SUBACTIVITATE ENERGY.2011.2.1-2 Dezvoltarea şi trecerea 
proceselor si arhitecturilor inovative ale 
celulelor fotovoltaice la linii-pilot pentru 
aplicaţii industriale 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte integrate 
de colaborare 
integrate pe scară 
largă 
 

10.000.000 
€ 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=355
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=312
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=317
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE ENERGIE 

TERMEN LIMITĂ 25 noiembrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=363 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 
 
 

 
FP7-ENERGY-2011-1 

DOMENIU  

ACTIVITATE 2. ELECTRICITATE DIN RESURSE REGENERABILE 

SUBACTIVITATE 2.3 Vânt (ENERGY.2011.2.3-2:  
Dezvoltarea instrumentelor de proiectare 
pentru clusterele fermelor eoliene de pe 
litoral) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare 

5.000.000 € 

SUBACTIVITATE 2.5 Energie solară concentrată 
(ENERGY.2011.2.5-1: Depozitarea energiei 
termale pentru fabricile CSP) 

Proiecte de 
colaborare 

18.000.000 
€ 

SUBACTIVITATE 2.5 Energie solară concentrată 
(ENERGY.2011.2.5-2 Transfer avansat de 
fluxuri de căldură pentru tehnologia CSP) 

Proiecte de 
colaborare 

18.000.000 
€ 

ACTIVITATE 3. PRODUCŢIA DE COMBUSTIBILI REGENERABILI  

SUBACTIVITATE 3.7 Aspecte transversale (ENERGY.2011.3.7-1: 
Dezvoltarea unor modalităţi noi sau 
îmbunătăţite, durabile de transport a 
bioenergiei) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare 

15.000.000 
€ 

ACTIVITATE 4. ENERGII REGENERABILE PENTRU ÎNCĂLZIRE ŞI RĂCIRE  
 

SUBACTIVITATE 4.1 Energie solară termală la temperaturi 
scăzute/medii (ENERGY.2011.4.1-1: Re-
vizitarea sistemelor solar-termale în vederea 
folosirii ultimelor descoperiri în domeniile 
ştiinţifice şi tehnologice) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare 

18.000.000 
€ 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=363


 55 

PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE ENERGIE 

ACTIVITATE 5. CAPTAREA CO₂ ŞI TEHNOLOGII DE STOCARE PENTRU EMISII ZERO DE ENERGIE ELECTRICĂ  - Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 5. Captarea de CO₂  şi tehnologii de stocare 
pentru emisii zero de energie electrică 
(ENERGY.2011.5.1-1: Procese de captare 
bazate pe dizolvanţi prin intermediul post-
combustiei de mare eficienţă) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare 

16.000.000 
€ 

 5.2  Stocarea CO₂ (ENERGY.2011.5.2-1:  
Cunoaşterea istoriei timpurii (pe termen lung) 
a CO₂  stocat geologic 

Proiecte de 
colaborare 

16.000.000 
€ 

ACTIVITATE 6. TEHNOLOGII MINIERE CURATE 

SUBACTIVITATE 6.1 Tehnologii de conversie pentru 
producerea de energie  cu zero emisii 
(ENERGY.2011.6.1-1: Optimizarea 
tehnologiilor IGCC în vederea utilizării 
acestora cu conţinut ridicat de cenuşă de 
cărbune) 

Minim 4 entităţi legale 
independente din care 
2 trebuie să fie 
stabilite în state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite şi 
2 trebuie să fie 
stabilite în diferite 
provincii, regiuni, state 
din India 

Proiecte de 
colaborare pentru 
acţiuni specifice 
de cooperare 
internaţională 
(SICA) 

16.000.000 
€ 

ACTIVITATE 7. REŢELE DE ENERGIE INTELIGENTE 

SUBACTIVITATE 7.2 Reţele energetice pan-europene 
(ENERGY.2011.7.2-1: Instrumente inovative 
pentru funcţionarea coordonată şi stabilă în 
viitor a sistemului de transport pan-european 
a energiei electrice) 
 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 
 

Proiecte de 
colaborare 

20.000.000 
€ 

SUBACTIVITATE 
 

7.2 Reţele energetice pan-europene 
(ENERGY.2011.7.2-2: Strategii şi instrumente 
inovative pentru evaluarea fiabilităţii reţelei 
de transport paneuropene de energie 
electrică) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare 

 - Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi SUBACTIVITATE 7.3 Probleme transversale(ENERGY.2011.7.3- Acţiuni de 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE ENERGIE 

 1: Reţea de proiecte pentru dezvoltarea 
viitoarelor reţele europene de electricitate) 

 coordonare şi 
sprijin 

demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

TERMEN LIMITĂ 16 noiembrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=315 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7-ENERGY-2011-EXCHANGE 

DOMENIU     

ACTIVITATE 10. PROGRAMUL DE ACŢIUNI ORIZONTALE    

SUBACTIVITATE 10.2 Alte acţiuni orizontale 
(ENERGY.2011.10.2-1:  Program pilot de 
schimb internaţional de cercetători în 
domeniul cercetării energetice – US şi Japonia) 

- entităţi legale 
implicate în activităţile 
de cercetare în 
domeniul energiei 
- consorţii compuse 
din cel puţin 2 
organizaţii 
independente de 
‚cercetare’ stabilite în 
cel puţin 2 state 
membre sau ţări 
asociate şi una sau mai 
multe ‚organizaţii de 
cercetare’ localizate în 
USA sau Japonia 

Sprijin pentru 
instruire şi 
dezvoltarea 
carierei 
cercetătorilor 

3.000.000 € 

TERMEN LIMITĂ 16 noiembrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=316 

 
 
 
 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=315
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=316
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE MEDIU (INCLUSIV SCHIMBĂRILE CLIMATICE) 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7-OCEAN-2011 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

 

DOMENIU  

ACTIVITATE “OCEANUL DE MÂINE”- FORŢE DE CERCETARE REUNITE PENTRU A ADRESA PROVOCĂRILE 
MANAGEMENTULUI OCEANELOR 

SUBACTIVITATE 6.2.2.2 "Oceanul de mâine" – Forţe de 
cercetare reunite pentru a adresa provocările 
managementului oceanelor. (OCEAN 2011-1 
Folosirea multiplă a platformelor offshore) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
14.000.000 
€ 

SUBACTIVITATE 

6.2.2.2 "Oceanul de mâine" – Forţe de 
cercetare reunite pentru a adresa provocările 
managementului oceanelor.(OCEAN 2011-2 
Diversitatea microbiană marină – noi 
perspective referitoare la funcţionarea 
ecosistemelor marine şi potenţialul lor 
biotehnologic) 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
9.000.000 € 

SUBACTIVITATE 

6.2.2.2 "Oceanul de mâine" – Forţe de 
cercetare reunite pentru a adresa provocările 
managementului oceanelor. (OCEAN 2011-3 
Evaluarea şi prognozarea efectelor combinate 
ale presiunilor naturale şi realizate de oameni  
în Marea Mediterană şi Marea Neagră în 
scopul unei gestionări mai eficiente) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite şi 
4 din ţări diferite, 
partenere de 
cooperare  
internaţională, din 
care cel puţin 2 din 
ţări mediteraneene 
partenere şi 2 din ţări 
partenere de 
cooperare   

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
13.000.000 
€ 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=312
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE MEDIU (INCLUSIV SCHIMBĂRILE CLIMATICE) 

SUBACTIVITATE 

6.2.2.2 "Oceanul de mâine" – Forţe de 
cercetare reunite pentru a adresa provocările 
managementului oceanelor. (OCEAN 2011-4 
Bază de cunoştinţe şi instrumente pentru 
reţele regionale de MPA, managementul 
integrat al activităţilor şi evaluarea 
potenţialului energiei eoliene în Marea 
Mediterană şi Marea Neagră) 

internaţională ale 
Sinergiei UE a Mării 
Negre 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
9.000.000 € 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

 

TERMEN LIMITĂ 18 ianuarie 2011 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=343 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7 -2011-GC-ELECTROCHEMICAL-STORAGE 

 

DOMENIU  
ACTIVITATE  

SUBACTIVITATE GC.NMP.2011-1– Procese avansate de eco-
design şi prelucrare pentru baterii şi 
componente electrice   

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare 

 
 
 
Minim 
4.000.000 € 

SUBACTIVITATE 
 

 GC.ENV.2011- 3.1.3-1– Procese avansate de 
eco-design şi prelucrare pentru baterii şi 
componente electrice   

Proiecte de 
colaborare 

SUBACTIVITATE 
 

 GC.SST.2011- 7.7 – Procese avansate de eco-
design şi prelucrare pentru baterii şi 
componente electrice   

Proiecte de 
colaborare 

SUBACTIVITATE 
 
 
 

GC.ENV.2011- 3.1.3-2- Ghiduri operaţionale 
pentru  studiile referitoare la “Evaluarea 
Ciclului de Viaţă” din cadrul Iniţiativei 
Europene “Maşini Verzi” 

Minim o entitate 
legală independentă 
ce aparţine unui stat 
membru al UE sau 
unei ţări asociate 
diferite 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim  
500.000 € 

TERMEN LIMITĂ 02 decembrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) - Activităţi de 
cercetare şi INFORMAŢII http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=349 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=343
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=349
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE MEDIU (INCLUSIV SCHIMBĂRILE CLIMATICE) 

SUPLIMENTARE dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7 -2011-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB 

DOMENIU     

ACTIVITATE     

SUBACTIVITATE EeB.ENV.2011.3.1.5-1- Tehnologii pentru 
asigurarea, monitorizarea şi/sau controlarea 
mediilor închise de înaltă calitate, în special în 
ceea ce priveşte clădirile eficiente energetic  

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare 

5.000.000 € 

SUBACTIVITATE 
 

EeB.ENV.2011.3.1.5-2 Ghiduri operaţionale 
pentru  studiile referitoare la “Evaluarea 
Ciclului de Viaţă” din cadrul Iniţiativei 
Europene “Clădiri Eficiente Energetic”  

Minim o entitate 
legală independentă 
ce aparţine unui stat 
membru al UE sau 
unei ţări asociate 
diferite 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin (acţiuni de 
sprijin) 

500.000 € 

TERMEN LIMITĂ 02 decembrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=355 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7 -ENV-2011 

DOMENIU  

ACTIVITATE 6.1. SCHIMBĂRI CLIMATICE, POLUARE ŞI RISCURI   

SUBACTIVITATE 
 
 
 
 
 
 

6.1.1. Presiuni asupra mediului şi climei 
(ENV.2011.1.1.1-1 Îmbunătăţirea reprezentării 
proceselor climatice critice şi modele de 
sistem al Pământului) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim  
7.000.000 € 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=355
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE MEDIU (INCLUSIV SCHIMBĂRILE CLIMATICE) 

SUBACTIVITATE 
 

6.1.1. Presiuni asupra mediului şi climei 
(ENV.2011.1.1.2-1 Impactul poluării 
atmosferice al ecosistemelor de teren şi sol 
într-un climat în schimbare)  

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim   
7.000.000 € 

  

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 
 

6.1.1. Presiuni asupra mediului şi climei 
(ENV.2011.1.1.2-2 Mecanisme de schimbare a 
climei – gazele UNFCC, aerosoli, carbon negru)  

Proiecte de 
colaborare 

Maxim   
3.500.000 € 

SUBACTIVITATE 
 

6.1.1. Presiuni asupra mediului şi climei 
(ENV.2011.1.1.3-1 Vulnerabilitatea stratului de 
gheaţă permanent arctic la schimbările 
climatice şi implicaţiile pentru emisiile globale 
de GHG  şi pentru viitorul climei)  

Proiecte de 
colaborare  

Maxim   
7.000.000 € 

SUBACTIVITATE 
 

6.1.1. Presiuni asupra mediului şi climei 
(ENV.2011.1.1.5-1 Impactul schimbării climei 
şi al modului de utilizare a terenului în 
Amazon)  

Minim 4 entităţi legale 
independente din care 
2 trebuie să fie 
stabilite în state 
membre sau ţările 
asociate diferite şi 2 
din ţări diferite, 
partenere de 
cooperare  
internaţională din 
America Latină 

Proiecte de 
colaborare-SICA 

Maxim   
3.500.000 € 

SUBACTIVITATE 
 

6.1.1. Presiuni asupra mediului şi climei 
(ENV.2011.1.1.6-1 Impactul creşterii globale a 
temperaturii cu 20 C faţă de nivelul 
preindustrial  în Europa şi în regiunile cele mai 
vulnerabile din lume)  

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim   
7.000.000 € 

SUBACTIVITATE 
 

6.1.1. Presiuni asupra mediului şi climei 
(ENV.2011.1.1.6-2 Politici şi măsuri de 
temperare aplicate în principalele economii 
din lume pentru realizarea obiectivului de 

 
 
Minim 3 entităţi legale 
independente 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim   
3.500.000 € 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE MEDIU (INCLUSIV SCHIMBĂRILE CLIMATICE) 

limitare a scăderii globale a temperaturii de 
suprafaţă mai jos de 20C ) 

aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

SUBACTIVITATE 
 

6.1.2. Mediu şi sănătate (ENV.2011.1.2.1-1 
Schimbarea mediului şi efectele acesteia 
asupra bolilor atopice (alergii, astm, eczeme) 
în Europa) 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim   
3.500.000 € 

SUBACTIVITATE 
 

6.1.2. Mediu şi sănătate  (ENV.2011.1.2.2-1 
Expunerea combinată a agenţilor de mediu: 
demersuri integrate pentru evaluarea relaţiei 
dintre mediu şi sănătate la copii)  

 
 
Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim   
7.000.000 € 

SUBACTIVITATE 
 

6.1.2. Mediu şi sănătate (ENV.2011.1.2.2-2 
Expunerea la câmpul electromagnetic: 
investigaţii ale mecanismelor de sprijin ale 
evaluării riscului şi reducerii incertitudinii) 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim   
3.500.000 € 

SUBACTIVITATE 
 

6.1.2. Mediu şi sănătate  (ENV.2011.1.2.3-2 
Efectele pozitive ale mediului natural pentru 
sănătatea şi bunăstarea umană) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim  
1.000.000 € 

SUBACTIVITATE 
 

6.1.3. Calamităţi naturale (ENV.2011.1.3.1-1 
Alertarea în timp real) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim   
3.500.000 € 

SUBACTIVITATE 
 

6.1.3. Calamităţi naturale (ENV.2011.1.3.2-1 
Dezvoltarea rezistenţei societăţii la dezastre 
naturale  în Europa) 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim   
7.000.000 € 

SUBACTIVITATE 
 

6.1.3. Calamităţi naturale  (ENV.2011.1.3.2-2 
Vulnerabilitate şi risc crescut de inundaţii în 
Europa)  

Proiecte de 
colaborare 

Maxim   
3.500.000 € 

SUBACTIVITATE 
 

6.1.3. Calamităţi naturale  (ENV.2011.1.3.3-1 
Prevenirea riscurilor şi managementul riscului 
înaintea erupţiilor vulcanice)  
 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim   
3.500.000 € 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE MEDIU (INCLUSIV SCHIMBĂRILE CLIMATICE) 

activităţi – 100% 

 
 
SUBACTIVITATE 
 
 

6.1.3. . Calamităţi naturale (ENV.2011.1.3.4-1 
Dezvoltarea capacităţii instituţionale în 
domeniul reducerii riscurilor calamităţilor 
naturale)  

Minim 4 entităţi legale 
independente din care 
2 trebuie să fie 
stabilite în state 
membre sau ţările 
asociate diferite şi 2 
din ţări diferite, 
partenere de 
cooperare  
internaţională din 
America Latină 

Proiecte de 
colaborare-SICA 

Maxim   
3.500.000 € 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

 

SUBACTIVITATE 
 

6.1.2. Mediu şi sănătate  (ENV.2011.1.2.3-2 
Efectele pozitive ale mediului natural pentru 
sănătatea şi bunăstarea umană) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim   
1.000.000 € 

ACTIVITATE 6.2. MANAGEMENTUL DURABIL AL RESURSELOR 

SUBACTIVITATE 6.2.1. Conservarea şi managementul durabil 
al resurselor naturale şi fabricate de om, 
precum şi al biodiversităţii  (ENV.2011.2.1.1-1 
Lagunele în contextul schimbărilor climatice)  

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim   
3.500.000 € 

SUBACTIVITATE 
 

6.2.1. Conservarea şi managementul durabil 
al resurselor naturale şi fabricate de om, 
precum şi al biodiversităţii (ENV.2011.2.1.2-1 
Hidromorfologia şi obiectivele ecologice ale 
DCA) 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim   
7.000.000 € 

SUBACTIVITATE 
 

6.2.1. Conservarea şi managementul durabil 
al resurselor naturale şi fabricate de om, 
precum şi al biodiversităţii (ENV.2011.2.1.4-1 
Potenţialul biodiversităţii şi al ecosistemelor 
pentru atenuarea schimbărilor climatice)  

Minim 4 entităţi legale 
independente din care 
2 trebuie să fie 
stabilite în state 
membre sau ţările 

Proiecte de 
colaborare-SICA 

Maxim   
7.000.000 € 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE MEDIU (INCLUSIV SCHIMBĂRILE CLIMATICE) 

asociate diferite şi 2 
din ţări diferite, 
partenere de 
cooperare  
internaţională din 
America Latină 

- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

 

SUBACTIVITATE 
 

6.2.1. Conservarea şi managementul durabil 
al resurselor naturale şi fabricate de om, 
precum şi al biodiversităţii (ENV.2011.2.1.4-2 
Modul de comportare al ecosistemelor, 
pragurilor şi punctelor de basculare) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 
 
Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 
 
 
 
 
 
 
 
Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim   
7.000.000 € 

SUBACTIVITATE 
 

6.2.1. Conservarea şi managementul durabil 
al resurselor naturale şi fabricate de om, 
precum şi al biodiversităţii (ENV.2011.2.1.4-3 
Îmbunătăţirea nivelului de înţelegere a 
conceptelor de valoare a biodiversităţii)  

Proiecte de 
colaborare 

Maxim   
3.500.000 € 

SUBACTIVITATE 
 

6.2.1. Conservarea şi managementul durabil 
al resurselor naturale şi fabricate de om, 
precum şi al biodiversităţii (ENV.2011.2.1.5-1 
Oraşe Verzi Durabile şi Rezistente) 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim   
7.000.000 € 

SUBACTIVITATE 
 

6.2.1. Conservarea şi managementul durabil 
al resurselor naturale şi fabricate de om, 
precum şi al biodiversităţii (ENV.2011.2.1.5-2 
Încurajarea Cercetării Strategice Urbane)  

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim  
1.000.000 € 

SUBACTIVITATE 
 

6.2.1. Conservarea şi managementul durabil 
al resurselor naturale şi fabricate de om, 
precum şi al biodiversităţii (ENV.2011.2.1.6-1 
Utilizarea terenurilor şi ecosistemele de 
păduri europene)  

Proiecte de 
colaborare 

Maxim   
7.000.000 € 

SUBACTIVITATE 
 

6.3.1. Tehnologii de mediu pentru 
observarea, simularea, prevenirea, 
atenuarea, adaptarea, remedierea şi 
restaurarea mediului natural şi a celui 

Minim 4 entităţi legale 
independente din care 
2 trebuie să fie 
stabilite în state 

Proiecte de 
colaborare-SICA 

Maxim   
3.500.000 € 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE MEDIU (INCLUSIV SCHIMBĂRILE CLIMATICE) 

realizat de mâna omului (ENV.2011.3.1.1-1 
Tehnologii de reducere a deficitului de apă în  
America Latină)  

membre sau ţările 
asociate diferite şi 2 
din ţări diferite, 
partenere de 
cooperare  
internaţională din 
America Latină 

 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

 

SUBACTIVITATE 
 

6.3.1. Tehnologii de mediu pentru 
observarea, simularea, prevenirea, 
atenuarea, adaptarea, remedierea şi 
restaurarea mediului natural şi a celui 
realizat de mâna omului (ENV.2011.3.1.1-2 
Sisteme naturale de apă şi tehnologii de 
tratare pentru a face faţă deficitului de apă în 
zonele urbanizate din India)  

Minim 4 entităţi legale 
independente din care 
2 trebuie să fie 
stabilite în state 
membre sau ţările 
asociate diferite şi 2 
trebuie să fie stabilite 
în ţări diferite, 
partenere de 
cooperare  
internaţională  

Proiecte de 
colaborare-SICA 

Maxim   
3.500.000 € 

ACTIVITATE 6.4. OBSERVAREA PĂMÂNTULUI ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ  

SUBACTIVITATE 
 

6.4.1. Sisteme de observare a Pământului şi 
oceanelor şi metode de monitorizare a 
mediului şi dezvoltării durabile 
(ENV.2011.4.1.1-1 Integrarea şi optimizarea 
informaţiilor pentru crearea unui Sistem 
Global de Observare a Emisiilor de Carbon)  

Minim 4 entităţi legale 
independente din care 
2 trebuie să fie 
stabilite în state 
membre sau ţările 
asociate diferite şi 2 
trebuie să fie stabilite 
în ţări diferite, 
partenere de 
cooperare  
internaţională  

Proiecte de 
colaborare-SICA 

Maxim   
7.000.000 € 

SUBACTIVITATE 
 

6.4.1. Sisteme de observare a Pământului şi 
oceanelor şi metode de monitorizare a 
mediului şi dezvoltării durabile 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim   
7.000.000 € 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE MEDIU (INCLUSIV SCHIMBĂRILE CLIMATICE) 

(ENV.2011.4.1.3-1 Integrarea observărilor 
Pământului comune şi inter-operabile în 
context global)  

membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

 

SUBACTIVITATE 
 

6.4.1. Sisteme de observare a Pământului şi 
Oceanelor şi metode de monitorizare a 
mediului şi dezvoltării durabile 
(ENV.2011.4.1.4-1 Dezvoltarea capacităţii de 
Observare a Pământului (EO) pentru o 
agricultură mai durabilă şi un management 
forestier eficient în Africa)  

Minim 4 entităţi legale 
independente din care 
2 trebuie să fie 
stabilite în state 
membre sau ţările 
asociate diferite şi 2 
treuie să fie stabilite în 
ţări diferite, partenere 
de cooperare  
internaţională  

Proiecte de 
colaborare-SICA 

Maxim   
3.500.000 € 

SUBACTIVITATE 
 

6.4.1. Sisteme de observare a Pământului şi 
oceanelor şi metode de monitorizare a 
mediului şi dezvoltării durabile 
(ENV.2011.4.1.4-2 Evaluarea stadiului 
ecosistemului, inclusiv al fermelor piscicole 
localizate de-a lungul coastei Mării 
Mediterane şi în ţările Nord Africane)  

Proiecte de 
colaborare 

Maxim   
3.500.000 € 

SUBACTIVITATE 
 

6.4.2 Metode de prognoză şi instrumente de 
evaluare a dezvoltării durabile ce ţin seama 
de scale diferite de observare 
 (ENV.2011.4.2.1-1 Evaluarea eficienţei 
instrumentelor politicii de mediu cu privire la 
durabilitate)  

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim   
3.500.000 € 

SUBACTIVITATE 
 

6.4.2 Metode de prognoză şi instrumente de 
evaluare a dezvoltării durabile ce ţin seama 
de scale diferite de observare  
(ENV.2011.4.2.2-1 Activităţi de brokeraj al 
cunoaşterii pentru implicarea în societatea 
"Dincolo de PIB")   

Proiecte de 
colaborare 

Maxim  
1.500.000 € 

SUBACTIVITATE 
 

6.4.2 Metode de prognoză şi instrumente de 
evaluare a dezvoltării durabile ce ţin seama 
de scale diferite de observare  
(ENV.2011.4.2.3-1 Managementul comunitar 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 

Cercetare în 
beneficiul 
grupurilor 
specifice –

Maxim  
2.000.000 € 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE MEDIU (INCLUSIV SCHIMBĂRILE CLIMATICE) 

al schimbărilor de mediu)  ţări asociate diferite, 
din care 1 trebuie să 
fie o organizaţie a 
societăţii civile 

Organizaţiile 
societăţii civile 

 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

 

SUBACTIVITATE 
 

6.4.2 Metode de prognoză şi instrumente de 
evaluare a dezvoltării durabile ce ţin seama 
de scale diferite de observare  
(ENV.2011.4.2.3-2 Producţia şi consumul 
durabil, la baza creşterii ecologice)  

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim   
3.500.000 € 

ACTIVITATE 6.5. ACŢIUNI ORIZONTALE    

SUBACTIVITATE 6.5.1. Diseminare şi acţiuni orizontale 
(ENV.2011.5.1.0-1 Adoptarea rezultatelor 
cercetării referitoare la climă prin intermediul 
platformelor de cunoaştere cu parteneri din 
Africa) 

Minim o entitate 
legală independentă 
ce aparţine unui stat 
membru al UE sau 
unei ţări asociate 
diferite 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim  
1.000.000 € 

TERMEN LIMITĂ 16 noiembrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=366 

 
COD DE 
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7-ENV-2011-ECO-INNOVATION-Onestage şi FP7-ENV-2011-ECO-INNOVATION-Twostage 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

DOMENIU     

ACTIVITATE     

SUBACTIVITATE ENV.2011.3.1.9-1 Eco-innovare Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 

SUBACTIVITATE 
 

ENV.2011.3.1.9-2 Dezvoltarea de indicatori 
eco-eficienţi la nivel sectorial pentru 
evaluarea tehnologiei  

Proiecte de 
colaborare 

Maxim  
2.500.000 € 

SUBACTIVITATE 
 

ENV.2011.3.1.9-3 Indicatori la nivel macro 
pentru monitorizarea impactului de mediu al 
inovării 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim  
2.500.000 € 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=366
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE MEDIU (INCLUSIV SCHIMBĂRILE CLIMATICE) 

SUBACTIVITATE 
 

ENV.2011.3.1.9-4 Sisteme de e-diseminare 
dinamice şi platforme pentru întreprinderi, 
inclusiv IMM-uri pentru exploatarea 
rezultatelor eco-inovării 

Minim o entitate 
legală independentă 
ce aparţine unui stat 
membru al UE sau 
unei ţări asociate 
diferite 
 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim  
1.000.000 € 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

 

 

TERMEN LIMITĂ 16 noiembrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 
 

INFORMAŢII  
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=358 
 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7-ENV-NMP-2011 

DOMENIU  

ACTIVITATE  

SUBACTIVITATE ENV.NMP.2011.3.2.1-1 Dezvoltarea de 
materiale şi tehnici avansate, intercompatibile 
şi aplicarea acestora în domeniul protejării, 
conservării şi restaurării bunurilor din 
patrimonial cultural 
 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Proiecte de 
colaborare ce 
vizează IMM-urile 

Maxim  
3.000.000 € 

SUBACTIVITATE 
 

ENV.NMP.2011.2.2-5 Dezvoltarea de 
materiale şi tehnici avansate, intercompatibile 
şi aplicarea acestora în domeniul protejării, 
conservării şi restaurării bunurilor din 
patrimonial cultural 
 

Proiecte de 
colaborare ce 
vizează IMM-urile 

Maxim  
3.000.000 € 

TERMEN LIMITĂ 16 noiembrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=365 

COD DE  
IDENTIFICARE  

 
FP7-JPROG-2011-RTD 

- Activităţi de 
cercetare şi 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=358
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=365
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE MEDIU (INCLUSIV SCHIMBĂRILE CLIMATICE) 

APEL dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 

-Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

DOMENIU  

ACTIVITATE 6.3.2 PROTEJAREA, CONSERVAREA ŞI DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI CULTURAL, INCLUSIV A HABITATUL 
UMAN   

SUBACTIVITATE ENV.2011.3.2.2-1 6.3.2 Acţiuni de coordonare 
în sprijinul implementării prin participarea 
statelor la o Iniţiativă Comună de Programare 
în domeniul ‚Patrimoniul cultural şi 
schimbările globale: o nouă provocare pentru 
Europa’ 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
care : 
- finanţează sau 
administrează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale 
referitoare la 
domeniile abordate 
sau 
-instituţii care au fost 
în mod expres 
mandate să reprezinte 
ţara/regiunea în JPI 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

2.000.000 € 

TERMEN LIMITĂ 05 octombrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII  
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=318 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=318
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7-ERANET-2011-RTD 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
-Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

 

DOMENIU  
ACTIVITATE  

SUBACTIVITATE 7.2 Transport de Suprafaţă Durabil 
(GC.SST.2011.7-8 ERA-NET Plus 
'Electromobility') 

Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate  
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să fie 
stabilite în state 
diferite 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

10.000.0
00 € 

TERMEN LIMITĂ 22 februarie 2011 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=3
12 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7-OCEAN-2011 

 

DOMENIU  

ACTIVITATE  

SUBACTIVITATE 7.2.8 "Oceanul de mâine" – Forţe de cercetare 
reunite pentru a adresa provocările 
managementului oceanelor. (OCEAN 2011-1 
Folosirea multiplă a platformelor offshore) 

Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate  
Entităţile din consorţiu 
trebuie să fie stabilite  
în state diferite 
În mod obligatoriu, 
din parteneriat trebuie 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
14.000.000 
€ 

 
 
 
SUBACTIVITATE 
 

 
7.2.8 "Oceanul de mâine" – Forţe de cercetare 
reunite pentru a adresa provocările 
managementului oceanelor. (OCEAN 2011-2  
Diversitatea microbiană marină – noi 

perspective referitoare la funcţionarea 

 
Proiecte de 
colaborare 

 
Maxim 
9.000.000 
€ 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=312
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=312
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=312
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

ecosistemelor marine şi potenţialul lor 

biotehnologic) 

să facă parte: 
-Parteneri industriali; 
-IMM-uri 

- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
-Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

 

SUBACTIVITATE 
 

7.2.8 "Oceanul de mâine" – Forţe de cercetare 
reunite pentru a adresa provocările 
managementului oceanelor.(OCEAN 2011-3 
Evaluarea şi prognozarea efectelor combinate 
ale presiunilor naturale şi realizate de oameni  
în Marea Mediterană şi Marea Neagră în scopul 
unei gestionări mai eficiente) 

- Cel puţin patru 
entităţi legale 
independente, dintre 
care două trebuie să fie 
stabilite în state 
membre sau în state 
asociate, iar celelalte 
două trebuie să fie 
state partenere la 
cooperarea 
internaţională. 
 În mod obligatoriu, 
din parteneriat trebuie 
să facă parte: 
-Parteneri industriali; 
-IMM-uri 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
13.000.000 
€ 

 
SUBACTIVITATE 

 

7.2.8 "Oceanul de mâine" – Forţe de cercetare 
reunite pentru a adresa provocările 
managementului oceanelor. (OCEAN 2011-4 
Bază de cunoştinţe şi instrumente pentru reţele 
regionale de MPA, managementul integrat al 
activităţilor şi evaluarea potenţialului energiei 
eoliene în Marea Mediterană şi Marea Neagră) 
 
 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
9.000.000 
€ 

TERMEN LIMITĂ 18 ianuarie 2011 ( ora 17:00:00 - Bruxellesles) 

INFORMAŢII  
 
 
 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=3
43 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7-GALILEO-2011-ENTR-1 

DOMENIU  

ACTIVITATE 7.4.3. ADAPTAREA RECEPTOARELOR LA CERINŢE ŞI OPTIMIZAREA TEHNOLOGIILOR DE BAZĂ  

SUBACTIVITATE 7.4.3.1. Receptoare (Galileo.2011.3.1-1.  
Receptoare inovative pentru publicul larg sau 

- Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  

Proiecte de 
colaborare 

3.000.000 
€ 

 
 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=343
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=343
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

pentru uz profesional) statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate 
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să fie 
stabilite în state 
diferite; 

 
- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
-Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

TERMEN LIMITĂ 16 decembrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=3
56 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7-GALILEO-2011-GSA-1-a şi FP7-GALILEO-2011-GSA-1-b 

DOMENIU  
ACTIVITATE 7.4.1 EXPLOATAREA ÎN TOTALITATE A POTENŢIALULUI 

SUBACTIVITATE 7.4.1.2 Aplicaţii profesionale 
(GALILEO.2011.1.2-1 Utilizarea serviciilor  
EGNOS şi GALILEO pentru aplicaţiile 
profesionale) 

- Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate  
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să fie 
stabilite în state 
diferite; 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 

SUBACTIVITATE 
 

7.4.1.3 Aplicaţii ştiinţifice (GALILEO.2011.1.3-1 
Utilizarea  serviciilor Galileo şi EGNOS pentru 
aplicaţiile ştiinţifice şi inovative în domenii noi) 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 

SUBACTIVITATE 
 

7.4.1.4 Aplicaţii  pentru siguranţa vieţii 
(GALILEO.2011.1.4-1 Utilizarea serviciilor 
Galileo şi EGNOS pentru aplicaţiile legate de 
siguranţa vieţii pentru toate modalităţile de 
transport) 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 

SUBACTIVITATE 
 

7.4.1.7 Aplicaţii şi servicii noi şi inovative 
(GALILEO.2008.1.7-1 Utilizarea serviciilor 
Galileo şi EGNOS pentru publicul larg şi 
sectoarele de nişă) 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 

ACTIVITATE 7.4.3 ADAPTAREA RECEPTOARELOR LA CERINŢE ŞI OPTIMIZAREA TEHNOLOGIILOR DE BAZĂ   

SUBACTIVITATE 7.4.3.1 Receptoare (GALILEO.2011.3.1-2 - Cel puţin trei entităţi Proiecte de N/A - Activităţi de 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=356
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=356
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

Tehnologii pentru receptorii PRS) legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate. 
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să fie 
stabilite în state 
diferite; 

colaborare cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

ACTIVITATE 7.4.4 SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII INFRASTRUCTURII 

SUBACTIVITATE 7.4.4.1 Nevoile utilizatorilor şi evoluţia 
misiunii (GALILEO.2011.4.1-1 Reţele pentru 
universităţi şi institute de cercetare, şi pentru 
forumurile utilizatorilor) 

- Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate  
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să fie 
stabilite în state 
diferite; 
- Cel puţin o entitate 
legală independentă în 
cazul acţiunilor de 
sprijin 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 
 

7.4.4.3 Cooperare internaţională şi de 
sensibilizare (GALILEO.2011.4.3-1 Activităţi 
internaţionale) 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

TERMEN LIMITĂ 16 decembrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=3
25 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7 -2011-GC-ELECTROCHEMICAL-STORAGE 

 DOMENIU  

ACTIVITATE  

SUBACTIVITATE GC.NMP.2011-1 – Procese de proiectare şi de 
fabricaţie avansate şi ecologice pentru baterii şi 
componente electrice 

- Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 

Proiecte de 
colaborare 

Minim 
4.000.000 
€ 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=325
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=325
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

SUBACTIVITATE 
 

GC.ENV.2011- 3.1.3-1 – Procese de proiectare 
şi de fabricaţie avansate şi ecologice pentru 
baterii şi componente electrice 

Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate  
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să fie 
stabilite în state 
diferite; 
 

Proiecte de 
colaborare 

tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
-Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 
 

GC.SST.2011-7.7 – Procese de proiectare şi de 
fabricaţie avansate şi ecologice pentru baterii şi 
componente electrice 

Proiecte de 
colaborare 

SUBACTIVITATE 
 

GC.ENV.2011-3.1.3-2- Orientări operaţionale 
pentru studiile de evaluare a ciclului de viaţă 
ale iniţiativei europene “Maşina verde” 

- Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate  
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să fie 
stabilite în state 
diferite; 
- Cel puţin o entitate 
legală independentă în 
cazul acţiunilor de 
sprijin 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
500.000 € 

TERMEN LIMITĂ 02 decembrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=3
49 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7 –AAT- 2011-RTD-1 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 

 DOMENIU     

ACTIVITATE     

SUBACTIVITATE 7.1.1. Ecologizarea transportului aerian 
(AAT.2011.1.4-2. Abordarea sistemelor în 
vederea optimizării eficienţei termice a 
motorului principal) 

- Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim  
6.000.000 
€ 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=349
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=349
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

SUBACTIVITATE 
 
 

7.1.2. Creşterea eficienţei timpului 
(AAT.2011.2.3-3. Abordare integrată a 
managementului total al aeroportului pentru 
eficienţă operaţională) 

în Statele Asociate  
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să fie 
stabilite în state 
diferite 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim  
6.000.000 
€ 

- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

 
 

SUBACTIVITATE 
 

7.1.3 Asigurarea satisfacţiei şi siguranţei 
clienţilor (AAT.2011.3.5-1. Abordare integrată 
pentru design ergonomic la bordul avionului ) 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim  
6.000.000 
€ 

SUBACTIVITATE 
 

7.1.4. Îmbunătăţirea eficienţei costurilor 
(AAT.2011.4.4-3. Abordare integrată a 
structurilor inteligente ale aeronavelor) 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim  
6.000.000 
€ 

SUBACTIVITATE 
 

7.1.4. Îmbunătăţirea eficienţei costurilor 
(AAT.2011.4.4-4. Abordare integrată a 
sistemelor pentru propulsie eficientă pentru 
aeronavele de mici dimensiuni) 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim  
6.000.000 
€ 

SUBACTIVITATE 
 

7.1.4. Îmbunătăţirea eficienţei costurilor 
(AAT.2011.4.4-5. Sisteme integrate de acţionare 
modulară pentru viitoarele aeronave electrice) 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim  
6.000.000 
€ 

ACTIVITATE 7.1.6. PIONIERAT ÎN TRANSPORTUL AERIAN AL VIITORULUI  

SUBACTIVITATE 
 
 
 

7.1.6.1. Tehnologii inovatoare şi emergente 
(AAT.2011.6.1-1. Decolare) 

- Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate  
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să fie 
stabilite în state 
diferite; 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim  
4.000.000 
€ 

SUBACTIVITATE 
 
 

7.1.6.1. Tehnologii inovatoare şi emergente 
(AAT.2011.6.1-2. Propulsie) 

- Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim  
4.000.000 
€ 

 

- Activităţi de 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

Uniunii Europene sau 
în 
Statele Asociate 
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să fie 
stabilite în state 
diferite; 
- Cel puţin o entitate 
legală independentă în 
cazul acţiunilor de 
sprijin 
 
- Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate  
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să fie 
stabilite în state 
diferite; 
- Cel puţin o entitate 

legală independentă în 

cazul acţiunilor de 

sprijin 

 

 
 
- Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
 

- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 

SUBACTIVITATE 
 

7.1.6.1. Tehnologii inovatoare şi emergente 
(AAT.2011.6.1-3. Spaţiu interior) 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim  
4.000.000 
€ 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 
 

7.1.6.1. Tehnologii inovatoare şi emergente 
(AAT.2011.6.1-4. Ciclu de viaţă) 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim  
4.000.000 
€ 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 
 

7.1.6.2. Modificări etapizate în operaţiunea de 
transport aerian (AAT.2011.6.2-1. Vehicule 
originale de transport aerian) 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim  
4.000.000 
€ 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 
 

7.1.6.2. Modificări etapizate în operaţiunea de 
transport aerian (AAT.2011.6.2-2. Asistenţă şi 
control) 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim  
4.000.000 
€ 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 
 

7.1.6.2. Modificări etapizate în operaţiunea de 
transport aerian (AAT.2011.6.2-3. Aeroporturi) 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim  
4.000.000 
€ 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

SUBACTIVITATE 
 

7.1.6.3. Idei promiţătoare de pionierat în 
transportul aerian (AAT.2011.6.3-1. Conceptul 
de crucişător/fider) 

Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate  
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să fie 
stabilite în state 
diferite; 
- Cel puţin o entitate 

legală independentă în 

cazul acţiunilor de 

sprijin 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim  
4.000.000 
€ 

- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 
 

7.1.6.3. Idei promiţătoare de pionierat în 
transportul aerian (AAT.2011.6.3-2. Decolare şi 
aterizare cu putere de la sol) 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim  
4.000.000 
€ 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 
 

7.1.6.3. Idei promiţătoare de pionierat în 
transportul aerian (AAT.2011.6.3-4. Noi surse 
de putere de propulsie pentru aeronave) 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim  
4.000.000 
€ 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 
 

7.1.7. Activităţi transversale pentru 
implementarea subtemelor programului  
(AAT.2011.7-9. Sprijinirea organizării de 
conferinţe şi evenimente relevante pentru 
cercetare  în aeronautică şi transport  aerian) 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 
 

7.1.7. Activităţi transversale pentru 
implementarea subtemelor programului  
(AAT.2011.7-11. Stimularea participării IMM-
urilor şi a altor organizaţii mici pentru 
integrarea îmbunătăţită  în Spaţiul de Cercetare 
European) 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 
 

7.1.7. Activităţi transversale pentru 
implementarea subtemelor programului   
programe (AAT.2011.7-18. Evaluarea nevoilor şi  
rolului  transportului de mărfuri în transportului 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

aerian) 

SUBACTIVITATE 
 

7.1.7. Activităţi transversale pentru 
implementarea subtemelor programului  
(AAT.2011.7-19.Explorarea şi stimularea 
oportunităţilor de cooperare cu Canada în 
domeniul cercetării) 

- Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate 
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să fie 
stabilite în state 
diferite; 
- Cel puţin o entitate 

legală independentă în 

cazul acţiunilor de 

sprijin 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A - Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 
 

7.1.7. Activităţi transversale pentru 
implementarea subtemelor programului  
(AAT.2011.7-20. Explorarea şi stimularea 
oportunităţilor de cooperare cu Japonia în 
domeniul cercetării) 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 
 

7.1.7. Activităţi transversale pentru 
implementarea subtemelor programului  
(AAT.2011.7-22. Evaluarea nevoilor 
educaţionale ale inginerilor şi cercetătorilor în 
domeniul aeronauticii şi transportului aerian) 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 
 

7.1.7. Activităţi transversale pentru 
implementarea subtemelor programului  
(AAT.2011.7-23. Tehnologie de sprijin pentru 
coordonarea crizelor din sistemul aerian de 
transport ca urmare a perturbărilor cauzate de  
evenimente majore) 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

TERMEN LIMITĂ 02 decembrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=3
35 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7-SST-2011-RTD-1 

DOMENIU  

ACTIVITATE 7.2.1. ECOLOGIZAREA TRANSPORTULUI TERESTRU  

SUBACTIVITATE 7.2.1.1. Ecologizarea produselor şi 
operaţiunilor  (SST.2011.1.1-1. Retehnologizare 
ecologică prin optimizarea interacţiunii 

- Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 

Proiecte de 
colaborare 

Maximum 
3.000.000 
€ 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=335
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=335
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

propulsie-carcasa avionului) Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate  
- Entităţile din  

SUBACTIVITATE 
 

7.2.1.1. Ecologizarea produselor şi 
operaţiunilor (SST.2011.1.1-2. 
Retehnologizarea navelor maritime utilizând 
tehnologii ecologice) 

consorţiu trebuie să fie 

stabilite în state 

diferite 

Proiecte de 
colaborare 

Maximum 
3.000.000 
€ 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 
 

7.2.1.1. Ecologizarea produselor şi 
operaţiunilor  (SST.2011.1.1-3. Eliminarea 
poluării cauzată de motoarele marine) 

Proiecte de 
colaborare 

Maximum 
3.000.000 
€ 

SUBACTIVITATE 
 

7.2.1.1. Ecologizarea produselor şi 
operaţiunilor (SST.2011.1.1-4. Reducerea 
consumului de energie în sistemele feroviare 
urbane) 

Proiecte de 
colaborare 

Maximum 
3.000.000 
€ 

ACTIVITATE 7.2.2 ÎNCURAJAREA TRANSPORTULUI  MULTI MODAL ŞI DECONGESTIONAREA RUTELOR DE TRANSPORT 

SUBACTIVITATE 7.2.2.1. Logistică şi transport intermodal 
(SST.2011.2.1-1. Conexiuni eficiente între 
modalităţile de transport) 

- Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate 
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să fie 
stabilite în state 
diferite 
 

Proiecte de 
colaborare 

Maximum 
3.000.000 
€ 

SUBACTIVITATE 
 

7.2.2.5. Interoperabilitate şi siguranţă 
 (SST.2011.2.5-1. Interoperabilitatea sistemului 
feroviar (reglementare şi interoperabilitate 
nelegislative, bazate pe inovaţiile tehnologice) 

Proiecte de 
colaborare 

Maximum 
3.000.000 
€ 

ACTIVITATE 7.2.4. ÎMBUNĂTĂŢIREA SIGURANŢEI ŞI SECURITĂŢII  

SUBACTIVITATE 7.2.4.1 Siguranţă şi securitate, elemente 
componente pentru sistemele  de transport de 
suprafaţă (SST.2011.4.1-1. Proiectarea 
sistemelor de securitate a autovehiculului 
pentru o mai bună protecţie a participanţilor 
vulnerabili, a celor fără protecţie sau a 
grupurilor care nu sunt în siguranţă  în trafic) 

- Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate 
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să fie 

Proiecte de 
colaborare 

Maximum 
3.000.000 
€ 



 79 

PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

SUBACTIVITATE 
 

7.2.4.1 Siguranţă şi securitate, elemente 
componente pentru sistemele  de transport de 
suprafaţă (SST.2011.4.1-2. Bune practici şi 
măsuri de reducere  a deceselor umane şi 
întreruperea serviciilor cauzate de sinucideri 
sau delicte pe căile ferate) 

stabilite în state 
diferite 

Proiecte de 
colaborare 

Maximum 
3.000.000 
€ 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 
 

7.2.4.1 Siguranţă şi securitate,  elemente 
componente pentru sistemele  de transport de 
suprafaţă (SST.2011.4.1-3. Reducerea 
evenimentelor şi impactului deraierilor 
trenurilor de marfă) 

Proiecte de 
colaborare 

Maximum 
3.000.000 
€ 

ACTIVITATE 7.2.5. CONSOLIDAREA COMPETITIVITĂŢII  

SUBACTIVITATE 7.2.5.2 Produse şi servicii de transport de 
suprafaţă competitive (SST.2011.5.2-1. 
Consolidarea competitivităţii în sectorul de 
transport maritim european) 

- Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate 
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să fie 
stabilite în state 
diferite  

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 
 

7.2.5.2 Produse şi servicii de transport de 
suprafaţă competitive (SST.2011.5.2-2. 
Construirea, gestionarea şi întreţinerea 
avansată şi rentabilă a infrastructurii rutiere) 

Proiecte de 
colaborare 

Maximum 
3.000.000 
€ 

SUBACTIVITATE 
 

7.2.5.2 Produse şi servicii de transport de 
suprafaţă competitive (SST.2011.5.2-3. 
Modernizare rentabilă a flotei de transport de 
marfă pe căile interioare) 

Proiecte de 
colaborare 

Maximum 
3.000.000 
€ 

SUBACTIVITATE 
 

7.2.5.2 Produse şi servicii de transport de 
suprafaţă competitive (SST.2011.5.2-4. 
Explorarea şi încurajarea cooperării 
internaţionale în sectorul transportului 
maritim) 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 
 

7.2.5.2 Produse şi servicii de transport de 
suprafaţă competitive (SST.2011.5.2-5. 
Abordări privind managementul operaţiunilor 
pe calea ferată pentru creşterea capacităţii şi 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A - Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

reducerea întârzierilor în vederea satisfacerii 
nevoilor clienţilor) 

 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
-Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 
 

7.2.5.2 Produse şi servicii de transport de 
suprafaţă competitive (SST.2011.5.2-6. 
Îmbunătăţirea rentabilă a infrastructurii de 
transport feroviar) 

Proiecte de 
colaborare 

Maximum 
3.000.000 
€ 

ACTIVITATE 7.2.6. ACTIVITĂŢI TRANSVERSALE PENTRU IMPLEMENTAREA SUBTEMELOR PROGRAMULUI   

SUBACTIVITATE SST.2011.6-1. Sprijinirea organizării conferinţei 
TRA 2012 şi a altor evenimente de cercetare 
relevante 

- Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate  
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să fie 
stabilite în state 
diferite 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

ACTIVITATE 7.2.7. INIŢIATIVA EUROPEANĂ MAŞINI VERZI 

SUBACTIVITATE GC.SST.2011.7-1. Aspecte specifice referitoare 
la siguranţa vehiculelor electrice 

- Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate  
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să fie 
stabilite în state 
diferite 
 

Proiecte de 
colaborare 

Maximum 
3.000.000 
€ 

 GC.SST.2011.7-2. Management termic integrat Proiecte de 
colaborare 

Maximum 
3.000.000 
€ 

SUBACTIVITATE 
 

GC.SST.2011.7-3. Transport eficient pe distanţe 
mari – recuperarea căldurii reziduale 

Proiecte de 
colaborare 

Maximum 
3.000.000 
€ 

SUBACTIVITATE 
 

GC.SST.2011.7-4. Navigaţie în spaţiul urban-
interurban 

Proiecte de 
colaborare 

Maximum 
3.000.000 
€ 

 
SUBACTIVITATE 
 

GC.SST.2011.7-5. Servicii de transport 
intermodal integrate 

Proiecte de 
colaborare -
SICA 

SUBACTIVITATE 
 

GC.SST.2011.7-6. Aptitudini de  
 îmbunătăţire şi exploatare a capacităţii 

- Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  

Acţiuni de 
coordonare şi 

N/A - Activităţi de 
cercetare şi 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate  
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să fie 
stabilite în state 
diferite; 
- Cel puţin o entitate 
legală independentă în 
cazul acţiunilor de 
sprijin 

sprijin dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 
 

GC.SST.2011.7-9. Transport eficient pe distanţe 
mari - concepte de viitor pentru  motoare de tip 
propulsor (include: ardere avansată şi post-
tratament ) 

- Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate  
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să fie 
stabilite în state 
diferite 

Proiecte de 
colaborare 

Maximum 
3.000.000 
€ 

SUBACTIVITATE 
 

GC.SST.2011.7-10. Concepte ale vehiculelor 
utilitare uşoare pentru transportul de marfă 
urban 

Proiecte de 
colaborare 

Maximum 
3.000.000 
€ 

SUBACTIVITATE 
 

GC.SST.2011.7-11. Soluţii pentru e-marfă şi 
managementul lanţului de aprovizionare 

Proiecte de 
colaborare 

Maximum 
3.000.000 
€ 

TERMEN LIMITĂ 02 decembrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SIPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=3
44 
 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7-TPT-2011-RTD-1 

DOMENIU  

ACTIVITATE ACTIVITĂŢI ORIZONTALE PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A PROGRAMULUI TRANSPORT 

SUBACTIVITATE Cercetare socio-economică şi previziune Cel puţin trei entităţi Acţiuni de N/A - Activităţi de 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=344
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=344
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

tehnologică (TPT.2011.1-1. Îmbunătăţirea 
conectivităţii între soluţiile de cercetare şi de 
elaborare a politicilor pentru dezvoltarea 
durabilă a transportului) 

legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate  
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să fie 
stabilite în state 
diferite; 
- Cel puţin o entitate 
legală independentă în 
cazul acţiunilor de 
sprijin 

coordonare şi 
sprijin 

cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 
 

Cercetare socio-economică şi previziune 
tehnologică (TPT.2011.1-2. Necesităţile de 
transport pentru o societate în curs de 
îmbătrânire) 

Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate  
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să fie 
stabilite în state 
diferite; 
- Cel puţin o entitate 
legală independentă în 
cazul acţiunilor de 
sprijin; 
- Cel puţin patru 
entităţi legale 
independente, dintre 
care două trebuie să fie 
stabilite în state 
membre sau în state 
asociate, iar celelalte 
două trebuie să fie 

Proiecte de 
colaborare 

1.500.000 
€ 

Proiecte de 
colaborare -
SICA 

1.500.000 
€ 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

BSG-CSO N/A - Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

state partenere la 
cooperarea 
internaţională 

- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

 

SUBACTIVITATE 
 

Cercetare socio-economică şi previziune 
tehnologică (TPT.2011.1-3. Provocări socio-
economice pentru inovaţii  în transportul 
european de marfă) 

- Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate  
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să fie 
stabilite în state 
diferite; 
- Cel puţin o entitate 
legală independentă în 
cazul acţiunilor de 
sprijin 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 
 

Integrarea modurilor de transport şi a 
cercetării transversale (TPT.2011.2-1. 
Integrarea modurilor de transport de călători şi 
a serviciilor de informaţii prin analizarea 
comportamentului social, modelele de 
mobilitate şi de afaceri, ca bază pentru 
decarbonizarea sistemului de transport 
european) 

Proiecte de 
colaborare 

1.500.000 
€ 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 
 

Integrarea modurilor de transport şi a 
cercetării transversale (TPT.2011.2-2.  
Sporirea fertilizării încrucişate şi a sinergiilor în 
activităţile de cercetare care se ocupă de 
aspectele legate de 
 siguranţă) 

Proiecte de 
colaborare-
SICA 

1.500.000 
€ 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 
 

Integrarea modurilor de transport şi a 
cercetării transversale (TPT.2011.2-3. 
Modelarea co-modalităţii în vederea asigurării 
unor beneficii rapide: foaie de parcurs privind 
modalitatea de cooperare) 

Proiecte de 
colaborare 

1.500.000 
€ 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 
 
 

Consolidarea Spaţiului de Cercetare European, 
încurajarea participării în cadrul acestuia şi 
diseminarea rezultatelor cercetării 
(TPT.2011.3-1. Colaborare internaţională 
eficientă care contribuie la consolidarea 
cercetării în transportul european şi care 
răspunde la  provocările globale în domeniu) 

Proiecte de 
colaborare-
SICA 

1.500.000 
€ 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

TERMEN LIMITĂ 02 decembrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=335 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=335
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE ŞTIINŢE SOCIO-ECONOMICE ŞI UMANISTE 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

FP7-ERANET-2011-RTD 
- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

DOMENIU 8. ŞTIINŢE SOCIO-ECONOMICE ŞI UMANE 
 

ACTIVITATE  

SUBACTIVITATE 8.3.2 Tendinţe societale şi stiluri de viaţă 
(SSH.2011.3.2-2 Cererea de medicamente şi 
reducerea ofertei (ERA-NET) 

Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate  
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să 
fie stabilite în state 
diferite; 
În mod obligatoriu, 
din parteneriat trebuie 
să facă parte: 
- Autorităţi de la nivel 
naţional  
(ministere) sau 
regional ; 
- Consilii sau Agenţii 
regionale; 
-Institute de cercetare 
europene sau non-
europene 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 
 

8.3.3 Interacţiuni culturale într-o perspectivă 
internaţională 
 (SSH.2011.3.3-1 Întâlniri culturale (ERANET 
Plus)) 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

TERMEN LIMITĂ 22 februarie 2011 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 
 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=3
12 

COD DE  
IDENTIFICARE  

 
FP7-SSH-2011-1 

- Activităţi de 
cercetare şi 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=312
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=312
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=312
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE ŞTIINŢE SOCIO-ECONOMICE ŞI UMANISTE 

APEL  dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

DOMENIU  

ACTIVITATE 8.1 CREŞTEREA ECONOMICĂ, OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ŞI COMPETITIVITATEA ÎNTR-O SOCIETATE 
BAZATĂ PE CUNOAŞTERE – ÎN CAZUL EUROPEI  

SUBACTIVITATE 8.1.2. Schimbări structurale în economia 
europeană bazată pe cunoaştere şi a 
societăţii (SSH.2011.1.2-1. Europa în mişcare 
spre o nouă cale de creştere economică şi 
dezvoltare socială) 

- Cel puţin şapte 
parteneri din şapte 
state diferite 
- Cel puţin şapte 
entităţi legale 
independente stabilite 
în  statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate  
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să 
fie stabilite în state 
diferite 

Proiecte de 
colaborare 

Minim 
6.500.000 € 

ACTIVITATE 8.2 COMBINAREA OBIECTIVELOR ECONOMICE, SOCIALE ŞI DE MEDIU ÎNTR-O PERSPECTIVĂ 
EUROPEANĂ: CĂI CĂTRE O DEZVOLTARE DURABILĂ 

 

SUBACTIVITATE 

8.2.1 Traiectorii de dezvoltare socio-
economice (SSH.2011.2.1-1. Condiţii 
economice, sociale şi politice în vederea 
satisfacerii nevoilor alimentare mondiale) 

- Cel puţin şapte 
parteneri din şapte 
state diferite 
- Cel puţin şapte 
entităţi legale 
independente stabilite 
în  statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate  
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să 
fie stabilite în state 
diferite 

Proiecte de 
colaborare 

Minim 
6.500.000 € 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 

ACTIVITATE 8.4. EUROPA ŞI MAPAMONDUL 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE ŞTIINŢE SOCIO-ECONOMICE ŞI UMANISTE 

SUBACTIVITATE 8.4.1. Interacţiuni şi interdependenţe între 
regiunile lumii şi implicaţiile lor 
(SSH.2011.4.1-1. Combaterea sărăciei în 
contextul dezvoltării) 

- Cel puţin şapte 
parteneri din şapte 
state diferite 
- Cel puţin şapte 
entităţi legale 
independente stabilite 
în  statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate  
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să 
fie stabilite în state 
diferite; 
- Celelalte cinci  
entităţi legale trebuie 
să fie state partenere 
la cooperarea 
internaţională şi să 
provină din Africa, 
Sud-Estul Asiei, 
America Latină şi 
Caraibe 

Proiecte de 
colaborare 

Minim 
6.500.000 € 

- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 
 

8.4.2. Conflicte, pace şi drepturile omului 
(SSH.2011.4.1-1. SSH.2011.4.2-1. Conceptul 
evoluat al frontierelor) 

- Cel puţin şapte 
parteneri din şapte 
state diferite 
- Cel puţin şapte 
entităţi legale 
independente stabilite 
în  statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate  
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să 

Proiecte de 
colaborare 

Minim 
6.500.000 € 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
- Activităţi 
demonstrative-
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 



 88 

PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE ŞTIINŢE SOCIO-ECONOMICE ŞI UMANISTE 

fie stabilite în state 
diferite 

 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

ACTIVITATE 8.5. CETĂŢENII ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 

SUBACTIVITATE 8.5.1. Participarea şi cetăţenia în Europa 
(SSH.2011.5.1-1. Corupţia şi rezistenţa la 
corupţie în mediul public şi privat) 
 
 

- Cel puţin şapte 
parteneri din şapte 
state diferite 
- Cel puţin şapte 
entităţi legale 
independente stabilite 
în  statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate  
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să 
fie stabilite în state 
diferite 

Proiecte de 
colaborare 

Minim 
6.500.000 € 

TERMEN LIMITĂ 22 februarie 2011 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=3
37 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7-SSH-2011-2 

 
DOMENIU  

ACTIVITATE 8.1. CREŞTEREA ECONOMICĂ, OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ŞI COMPETITIVITATEA ÎNTR-O SOCIETATE 
BAZATĂ PE CUNOAŞTERE – ÎN CAZUL EUROPEI 
 

SUBACTIVITATE 8.1.1 Schimbarea rolului cunoaşterii în 
întreaga economie (SSH.2011.1.1-1. Studiul 
pe tot parcursul vieţii în Europa: competenţe 
adecvate pentru menţinerea unor locuri de 
muncă mai bune) 

Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate. 
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
2.700.000 € 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -

SUBACTIVITATE 
 

8.1.3. Consolidarea coerenţei şi coordonării 
politicilor în Europa (SSH.2011.1.3-1 Noi 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
2.700.000 € 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=337
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=337
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE ŞTIINŢE SOCIO-ECONOMICE ŞI UMANISTE 

procese de inovare, inclusiv inovarea socială) fie stabilite în state 
diferite; 

50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

ACTIVITATE 8.2 COMBINAREA OBIECTIVELOR ECONOMICE, SOCIALE ŞI DE MEDIU ÎNTR-O PERSPECTIVĂ 
EUROPEANĂ:  CĂI CĂTRE O DEZVOLTARE DURABILĂ  

SUBACTIVITATE 8.2.1 Traiectorii de dezvoltare socio-
economice (SSH.2011.2.1-2. Combaterea 
sărăciei în Europa: o întrebare-cheie a 
demnităţii umane şi coeziunii sociale) 

Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate  
-Entităţile din 
consorţiu trebuie să 
fie stabilite în state 
diferite; 
- Cel puţin o entitate 
trebuie să fie 
organizaţie a societăţii 
civile 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
2.700.000 € 

SUBACTIVITATE 
 

8.2.2 Coeziunea regională, teritorială şi 
socială (SSH.2011.2.2-1. Abordarea 
provocărilor legate de coeziune în Europa de 
Est şi Centrală) 

Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate 
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să 
fie stabilite în state 
diferite 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
2.700.000 € 

ACTIVITATE 8.3. PRINCIPALELE TENDINŢE ÎN SOCIETATE ŞI IMPLICAŢIILE LOR 

SUBACTIVITATE 8.3.2. Tendinţe societale şi stiluri de viaţă 
(SSH.2011.4.1-2. Conexiuni între zonele rurale 
şi oraşe în Africa subsahariană) 

Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate  
- Entităţile din 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
2.700.000 € 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 

SUBACTIVITATE 
 
 

8.4.3 Schimbarea rolului Europei în lume 
(SSH.2011.4.3-1. Relaţiile transatlantice în 
contextul arhitecturii guvernării globale şi 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
2.700.000 € 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE ŞTIINŢE SOCIO-ECONOMICE ŞI UMANISTE 

 relaţii cu alte puteri) consorţiu trebuie să 
fie stabilite în state 
diferite 

demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

ACTIVITATE 8.5. CETĂŢENII ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 

SUBACTIVITATE 8.5.1. Participarea şi cetăţenia în Europa 
(SSH.2011.5.1-2. Supravegherea şi provocările 
pentru democraţie şi o societate deschisă 
(subiect coordonat cu Programul de 
Securitate) 

Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate  
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să 
fie stabilite în state 
diferite 
 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
2.700.000 € 

SUBACTIVITATE 
 

8.5.2. Diferenţe şi aspecte comune în Europa 
 (SSH.2011.5.2-1. Antropologia integrării 
europene) 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
2.700.000 € 

SUBACTIVITATE 
 

8.5.2. Diferenţe şi aspecte comune în Europa 
 (SSH.2011.5.2-2. Statul de Drept şi Justiţia 
într-un sistem de guvernanţă pe mai multe 
niveluri)  

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
2.700.000 € 

ACTIVITATE 8.6.  INDICATORI SOCIO-ECONOMICI ŞI ŞTIINŢIFICI 
SUBACTIVITATE 8.6.4 Utilizarea de indicatori şi abordări 

conexe pentru evaluarea politicilor şi 
programelor de cercetare (SSH.2011.6.4-1. 
Evaluarea impactului politicilor UE) 

Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate  
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să 
fie stabilite în state 
diferite 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
2.700.000 € 

TERMEN LIMITĂ 02 februarie 2011 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=336 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7-SSH-2011-3 

 
DOMENIU  

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=336
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE ŞTIINŢE SOCIO-ECONOMICE ŞI UMANISTE 

ACTIVITATE 8.1 CREŞTEREA ECONOMICĂ, OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ŞI COMPETITIVITATEA ÎNTR-O SOCIETATE 
BAZATĂ PE CUNOAŞTERE – ÎN CAZUL EUROPEI 
 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 8.1.2. Schimbări structurale în economia 
europeană bazată pe cunoaştere şi a 
societăţii  (SSH.2011.1.2-2. Platformă socială 
privind serviciile sociale inovatoare) 

Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate 
-Entităţile din 
consorţiu trebuie să 
fie stabilite în state 
diferite; 
- Cel puţin o entitate 
trebuie să fie 
organizaţie a societăţii 
civile 
 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

ACTIVITATE 8.6. INDICATORI SOCIO-ECONOMICI ŞI ŞTIINŢIFICI 
 
 SUBACTIVITATE 8.6.2. Dezvoltarea de indicatori mai buni 
pentru politici (SSH.2011.6.2-1. Dincolo de PIB 
- măsurarea performanţei economice şi a 
progresului societăţii) 

Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate  
-Entităţile din 
consorţiu trebuie să 
fie stabilite în state 
diferite; 
- Cel puţin o entitate 
trebuie să fie 
organizaţie a societăţii 
civile 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A - Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 

ACTIVITATE 8.7. ACTIVITĂŢI DE PROGNOZĂ 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE ŞTIINŢE SOCIO-ECONOMICE ŞI UMANISTE 

SUBACTIVITATE 
 

8.7.1 Previziune socio-economică de 
ansamblu privind provocările-cheie 
 (SSH.2011.7.1-1. Orientări viitoare privind 
Spaţiul European de Cercetare) 

Cel puţin o entitate 
legală independentă 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A - Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 
ACTIVITATE 8.8. ACTIVITĂŢI ORIZONTALE 

SUBACTIVITATE SSH.2011.8.8-1. Crearea de reţele de activităţi 
de diseminare prin implicarea Institutelor 
Internaţionale de transfer a cunoştinţelor 

Cel puţin o entitate 
legală independentă 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 
 

SSH.2011.8.8-2. Reţele bazate pe TIC şi 
exploatarea proiectelor şi a rezultatelor SSH 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 
 

SSH 2011.8.8-3. Modele de cariere şi tipuri de 
absolvenţi SSH 
 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

TERMEN LIMITĂ 02 februarie 2011 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=341 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=341
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE SPAŢIU 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7-SPACE-2011-1 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -
75% 
 
- Activităţi 
demonstrative 
-50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- 

Management, 

obţinerea 

certificatelor 

de audit şi alte 

activităţi – 

100% 

DOMENIU  

ACTIVITATE  
SUBACTIVITATE 9.1.1 Aplicaţii spaţiale în serviciul Societăţii 

Europene/Validarea pre-operaţională a 
serviciilor şi produselor GMES (SPA.2011.1.1-
01 Siguranţă GMES: explorarea opţiunilor de 
guvernare operaţională) 

- Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate  
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să 
fie stabilite în state 
diferite 
- Cel puţin o entitate 
legală independentă în 
cazul acţiunilor de 
sprijin 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maximum 
1.000.000 € 

SUBACTIVITATE 9.1.5 Aplicaţii spaţiale în serviciul Societăţii 
Europene/Asigurarea continuităţii serviciilor 
GMES în sectoarele marine şi atmosferice 
(SPA.2011.1.5-01 Prototipuri pentru  
continuitatea operaţională a serviciilor GMES 
în sectorul maritim) 

- Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate  
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să 
fie stabilite în state 
diferite 

Proiecte de 
colaborare 

Maximum 
28.000.000 € 

SUBACTIVITATE 9.1.5 Aplicaţii spaţiale în serviciul Societăţii 
Europene/Asigurarea continuităţii serviciilor 
GMES în sectoarele marine şi atmosferice 
(SPA.2011.1.5-02 Prototipuri pentru  
continuitatea operaţională a serviciilor GMES 
în sectorul atmosferic) 

Proiecte de 
colaborare 

Maximum 
19.000.000 € 

SUBACTIVITATE 9.1.5 Aplicaţii spaţiale în serviciul Societăţii 
Europene / Asigurarea continuităţii serviciilor 
GMES în sectoarele marine şi atmosferice 

- Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 

Proiecte de 
colaborare 

Maximum 
2.000.000 € 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=312
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE SPAŢIU 

(SPA.2011.1.5-03 Cercetare & dezvoltare 
pentru sporirea aplicaţiilor în sectoarele 
marine şi atmosferice) 

Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate  
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să 
fie stabilite în state 
diferite 
 
- Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate  
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să 
fie stabilite în state 
diferite 
 
- Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate  
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să 
fie stabilite în state 
diferite 
 

tehnologică -
75% 
 
- Activităţi 
demonstrative 
-50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- 

Management, 

obţinerea 

certificatelor 

de audit şi alte 

activităţi – 

100% 

SUBACTIVITATE 9.2.1 Consolidarea Asociaţiilor Spaţiale/ 
Cercetarea pentru explorarea spaţiului şi 
pentru  sprijinirea ştiinţei spaţiale 
(SPA.2011.2.1-01 Exploatarea ştiinţei şi a 
datelor de explorare) 

Proiecte de 
colaborare 

Maximum 
2.000.000 € 

SUBACTIVITATE 9.2.1 Consolidarea Asociaţiilor Spaţiale/ 
Cercetarea pentru explorarea spaţiului şi 
pentru  sprijinirea ştiinţei spaţial 
(SPA.2011.2.1-02 Cercetare şi dezvoltare 
pentru explorarea spaţiului) 

Proiecte de 
colaborare 

Maximum 
2.000.000 € 

SUBACTIVITATE 9.2.2 Consolidarea Asociaţiilor Spaţiale/ 
Cercetare în sprijinul transportului spaţial şi a  
tehnologiilor cheie (SPA.2011.2.2-01 
Tehnologii în transportul spaţial) 

Proiecte de 
colaborare 

Maximum 
2.000.000 € 

SUBACTIVITATE 9.2.2 Consolidarea Asociaţiilor Spaţiale/ 
Cercetare în sprijinul transportului spaţial şi a 
tehnologiilor cheie (SPA.2011.2.2-02 
Tehnologii spaţiale critice) 

Proiecte de 
colaborare 

Maximum 
2.000.000 € 

SUBACTIVITATE 9.2.3 Consolidarea Asociaţiilor Spaţiale 
/Reducerea vulnerabilităţii obiectelor 
spaţiale (SPA.2011.2.3-01 Prevenirea 
impactului obiectelor apropiate de Pământ) 

Proiecte de 
colaborare 

Maximum 
4.000.000 € 

SUBACTIVITATE 9.3.2 Activităţi transversale/Cooperare 
Internaţională (SPA.2011.3.2-01 GMES şi 
Africa) 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maximum 
1.000.000 € 

SUBACTIVITATE 9.3.2 Activităţi transversale/Cooperare 
Internaţională  (SPA.2011.3.2-02 Facilitarea 
accesului în spaţiu pentru misiunile de 
cercetare realizate la scară mică) 

- Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate  

Proiecte de 
colaborare 

Maximum 
8.000.000 € 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -
75% SUBACTIVITATE 9.3.3 Activităţi transversale/Cooperare Acţiuni de Maximum 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE SPAŢIU 

transnaţională între Punctele Naţionale de 
Contact (SPA.2011.3.3-01-01 
Cooperare transnaţională şi internaţională  
între punctele naţionale de contact) 

- Entităţile din 
consorţiu trebuie să 
fie stabilite în state 
diferite 
- Cel puţin o entitate 
legală independentă în 
cazul acţiunilor de 
sprijin 
În mod obligatoriu, din 
parteneriat trebuie să 
facă parte: 
-IMM-uri 
- Autorităţi naţionale ; 
- Organizaţii europene 

coordonare şi 
sprijin 

1.000.000 €  
- Activităţi 
demonstrative 
-50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- 

Management, 

obţinerea 

certificatelor 

de audit şi alte 

activităţi – 

100% 

SUBACTIVITATE 9.3.5 Activităţi transversale/Studii şi 
evenimente în sprijinul Politicii Spaţiale 
Europene (SPA.2011.3.5-01 Studii privind 
Politica Spaţială Europeană) 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maximum 
5.000.000 € 

TERMEN LIMITĂ 25 noiembrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=340 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=340
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE SECURITATE 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7-SEC-2011-1 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

DOMENIU  

ACTIVITATE 10.1 ÎMBUNĂTĂŢIREA SECURITĂŢII CETĂŢENILOR  

SUBACTIVITATE 10.1.1 Crima organizată (SEC-2011.1.1-1 
Criminalistică Digitală - Proiect de Capacitate 
Instituţională) 

- Orice entitate legală 
stabilită într-un Stat 
Membru UE sau Ţară 
Asociată (inclusiv 
Centrul de Cercetare 
Comună al Uniunii 
Europene) sau creată 
după o lege UE 
(Grupul European de 
Interes) 
 
- Orice organizaţie 
europeană interesată 
 
- Orice entitate legală 
stabilită într-un stat 
partener la programul 
FP7 
 
- Orice altă entitate 
legală, cu anumite 
condiţii 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 

SUBACTIVITATE 10.1.2 Serviciile de informaţii împotriva 
terorismului  (SEC-2011.1.2-1 Strategii  pentru 
contracararea unui atac terorist într-un mediu 
urban - Proiect de Capacitate Instituţională) 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 

SUBACTIVITATE 10.1.3 Explozibili (SEC-2011.1.3-1 
Neutralizarea Dispozitivelor Explozibile 
Improvizate (IED) în mediul urban– Proiect de 
Capacitate Instituţională) 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 

SUBACTIVITATE 10.1.3 Explozibili (SEC-2011.1.3-2  Analiza 
criminalistică a unei explozii sau a unui IED 
neexplodat - Proiect de Capacitate  
Instituţională) 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 

SUBACTIVITATE 10.1.3 Explozibili (SEC-2011.1.3-3 Set complet 
de instrumente pentru evacuarea umanitară a 
unor suprafeţe civile întinse de mine 
antipersonal şi muniţii cu dispersie – Proiect 
integrator)  

Proiecte de 
colaborare 

N/A 

SUBACTIVITATE 10.1.4 Crime obişnuite şi criminalistică (SEC-
2011.1.4-1 Înţelegerea consecinţelor 
neintenţionate ale măsurilor de control al 
traficului de droguri – Proiect de Capacitate 
Instituţională) 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 

SUBACTIVITATE 10.1.4 Crime obişnuite şi criminalistică (SEC-
2011.1.4-2 Tehnici inovative pentru controlul 
extern în condiţii de siguranţă al vehiculelor – 

- Orice entitate legală 
stabilită într-un Stat 
Membru UE sau Ţară 

Proiecte de 
colaborare 

N/A - Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=312
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE SECURITATE 

Proiect de Capacitate Instituţională) Asociată (inclusiv 
Centrul de Cercetare 
Comună al Uniunii 
Europene) sau creată 
după o lege UE 
(Grupul European de 
Interes) 
 
- Orice organizaţie 
europeană interesată 
 
- Orice entitate legală 
stabilită într-un stat 
partener la programul 
FP7 
 
- Orice altă entitate 
legală, cu anumite 
condiţii 

tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 10.1.4 Crime obişnuite şi criminalistică (SEC-
2011.1.4-3 Sistem criminalistic avansat - 
Acţiuni de Coordonare şi Sprijin) 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 10.1.5 Protecţie CBRN (SEC-2011.1.5-1 
Dezvoltarea capacităţilor de detecţie ale 
materialelor nucleare şi ale surselor 
radioactive dificil de detectat - Proiect de 
Capacitate Instituţională) 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 

SUBACTIVITATE 10.1.5 Protecţie CBRN (SEC-2011.1.5-2 
Identificarea şi dezvoltarea de alternative de 
risc scăzut la substanţele chimice cu risc 
ridicat – Proiect  de Capacitate Instituţională 
sau  Acţiuni de Sprijin) 

Proiecte de 
colaborare sau 
acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 10.1.5 Protecţie CBRN (SEC 2011.1.5-3 
Dezvoltarea unor instrumente criminalistice 
îmbunătăţite pentru aplicaţii în contaminările 
radiologice - Proiect  de Capacitate 
Instituţională) 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 

ACTIVITATE 10.2 ÎMBUNĂTĂŢIREA SECURITĂŢII INFRASTRUCTURII ŞI UTILITĂŢILOR PUBLICE   

SUBACTIVITATE 10.2.1 Proiectarea şi amenajarea clădirilor şi 
zonelor urbane  

- Orice entitate legală 
stabilită într-un Stat 
Membru UE sau Ţară 
Asociată (inclusiv 
Centrul de Cercetare 
Comună al Uniunii 
Europene) sau creată 
după o lege UE 
(Grupul European de 
Interes); 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 

SUBACTIVITATE 10.2.1 Proiectarea şi amenajarea clădirilor şi 
zonelor urbane (SEC-2011.2.2-1 Punctele de 
control din aeroporturi – Proiect integrator) 

Proiecte de 
colaborare 

 

SUBACTIVITATE 10.2.1 Proiectarea şi amenajarea clădirilor şi 
zonelor urbane (SEC-2011.2.2-2 Protejarea 
infrastructurii critice (structuri, platforme şi 
reţele) de atacuri electromagnetice - Proiect  
de Capacitate Instituţională) 

Proiecte de 
colaborare 

N/A - Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE SECURITATE 

SUBACTIVITATE 10.2.3 Supraveghere   
- Orice organizaţie 
europeană interesată; 
 
- Orice entitate legală 
stabilită într-un stat 
partener la programul 
FP7; 
 
- Orice altă entitate 
legală, cu anumite 
condiţii 

  - Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- 

Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 10.2.4 Lanţuri de distribuţie (SEC-2011.2.4-1 
Lanţuri internaţionale de distribuţie poştală – 
Proiect integrator) 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 

SUBACTIVITATE 10.2.5 Criminalitate cibernetică(SEC-2011.2.5-
1 Atacuri cibernetice împotriva 
infrastructurilor critice - Proiect  de Capacitate 
Instituţională) 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 

ACTIVITATE 10.3 SUPRAVEGHERE INTELIGENTĂ ŞI ÎNTĂRIREA SECURITĂŢII FRONTIERELOR  

SUBACTIVITATE 10.3.4 Controlul la frontieră (SEC-2011.3.4-1 
Securitatea datelor biometrice şi a 
documetelor de călătorie – Proiect integrator) 

- Orice entitate legală 
stabilită într-un Stat 
Membru UE sau Ţară 
Asociată (inclusiv 
Centrul de Cercetare 
Comună al Uniunii 
Europene) sau creată 
după o lege UE 
(Grupul European de 
Interes); 
 
- Orice organizaţie 
europeană interesată; 
 
- Orice entitate legală 
stabilită într-un stat 
partener la programul 
FP7; 
 
- Orice altă entitate 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 

SUBACTIVITATE 10.3.4 Controlul la frontieră (SEC-2011.3.4-2 
“Sniffer artificial”- Proiect  de Capacitate 
Instituţională) 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 

SUBACTIVITATE 10.3.4 Controlul la frontieră (SEC-2011.3.4-3 
Puncte de trecere a frontierei ale viitorului – 
Proiect  de Capacitate Instituţională) 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 

SUBACTIVITATE 10.3.5 Supraveghere inteligentă a 
frontierelor  

Proiecte de 
colaborare sau 
acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE SECURITATE 

legală, cu anumite 
condiţii 

ACTIVITATE 10.4 RESTABILIREA SECURITĂŢII ŞI SIGURANŢEI ÎN CAZ DE CRIZĂ   
SUBACTIVITATE 10.4.1 CP-IP Pregătire, prevenire, atenuare şi 

planificare (SEC-2011.4.1-1 Instrument de 
modelare pentru managementul crizelor  - 
Proiect integrator) 

Orice entitate legală 
stabilită într-un Stat 
Membru UE sau Ţară 
Asociată (inclusiv 
Centrul de Cercetare 
Comună al Uniunii 
Europene) sau creată 
după o lege UE 
(Grupul European de 
Interes); 
 
- Orice organizaţie 
europeană interesată; 
 
- Orice entitate legală 
stabilită într-un stat 
partener la programul 
FP7; 
 
- Orice altă entitate 
legală, cu anumite 
condiţii 

Proiecte de 
colaborare 

N/A - Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 10.4.1 CP-IP Pregătire, prevenire, atenuare şi 
planificare (SEC-2011.4.1-2 Sprijin psiho-social 
în cazul managmentului crizelor -  Proiect  de 
Capacitate Instituţională) 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 

SUBACTIVITATE 
 
 

10.4.2 Răspuns (SEC-2011.4.2-1 Exerciţiu 
referitor la lecţiile învăţate după criză – 
Proiect  de Capacitate Instituţională sau 
Acţiuni de Coordonare şi Sprijin) 

Proiecte de 
colaborare sau 
acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 10.4.2 Răspuns (SEC-2011.4.2-2 Soluţii de 
căutare şi salvare – Proiect integrator) 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 

SUBACTIVITATE 10.4.2 Răspuns (SEC-2011.4.2-3 Desfăşurarea 
rapidă de adăposturi, facilităţi şi resurse 
medicale după un dezastru major – Proiect 
integrator)  

Proiecte de 
colaborare 

N/A 

SUBACTIVITATE 10.4.2 Răspuns  (SEC-2011.4.2-4 Întărirea 
abilităţilor de răspuns la criză ale publicului - 
Acţiuni de Coordonare şi Sprijin) 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 10.4.4 Răspuns CBRN (SEC-2011.4.4-1 
Îmbrăcăminte de protecţie individuală CBRN - 
Proiect de Capacitate Instituţională) 

Proiecte de 
colaborare  

N/A 

ACTIVITATE 10.5 ÎMBUNĂTĂŢIREA INTEGRĂRII, INTERCONECTIVITĂŢII ŞI INTEROPERABILITĂŢII SISTEMELOR DE 
SECURITATE  

 

SUBACTIVITATE 10.5.1 Managementul informaţiei (SEC-
2011.5.1-1 Evaluarea tehnologiilor de 
identificare, inclusiv biometrică)  

Orice entitate legală 
stabilită într-un Stat 
Membru UE sau Ţară 

Proiecte de 
colaborare sau 
acţiuni de 

N/A - Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE SECURITATE 

Asociată (inclusiv 
Centrul de Cercetare 
Comună al Uniunii 
Europene) sau creată 
după o lege UE 
(Grupul European de 
Interes); 
 
- Orice organizaţie 
europeană interesată; 
 
- Orice entitate legală 
stabilită într-un stat 
partener la programul 
FP7; 
 
- Orice altă entitate 
legală, cu anumite 
condiţii 

coordonare şi 
sprijin 

tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 10.5.2 Comunicaţii sigure (SEC-2011.5.2-1 
Soluţii tehnice pentru interoperabilitate între 
sistemele de comunicare de prim răspuns - 
Proiect  de Capacitate Instituţională) 

Proiecte de 
colaborare  

N/A 

SUBACTIVITATE 10.5.3 Interoperabilitate (SEC-2011.5.3-1 
Stabilirea unei platforme de prim răspuns 
pentru interoperabilitate)  

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 10.5.3 Interoperabilitate (SEC-2011.5.3-2 
Schimb de date operaţional) 

Proiecte de 
colaborare sau 
acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 10.5.3 Interoperabilitate (SEC-2011.5.3-3 
Dezvoltarea cadrului de interoprabilitate 
pentru sistemele de securitate pentru misiuni) 

Proiecte de 
colaborare sau 
acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 10.5.3 Interoperabilitate (SEC-2011.5.3-4 
Căutare în arhive video – Proiect  de 
Capacitate Instituţională) 

Proiecte de 
colaborare  

N/A 

SUBACTIVITATE 10.5.4 Standardizare (SEC-2011.5.4-1  Către 
standardizarea detectării şi identificării CRBN)  

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

 

ACTIVITATE 10.6 SECURITATEA ŞI SOCIETATEA    

SUBACTIVITATE 10.6.1 Cetăţenii, media şi securitatea (SEC-
2011.6.1-1 Analiza sistemelor de securitate în 
Europa) 

Orice entitate legală 
stabilită într-un Stat 
Membru UE sau Ţară 
Asociată (inclusiv 
Centrul de Cercetare 
Comună al Uniunii 
Europene) sau creată 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A - Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -

SUBACTIVITATE 10.6.1 Cetăţenii, media şi securitatea (SEC-
2011.6.1-2 Protecţia cetăţenilor europeni în 
străinătate)  

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 10.6.1 Cetăţenii, media şi securitatea (SEC- Proiecte de N/A 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE SECURITATE 

2011.6.1-3 Semne de “alarmă timpurie” 
pentru detectarea tendinţelor în polarizarea 
socială, dezvoltarea radicalizării violente şi 
segregare)  
 

după o lege UE 
(Grupul European de 
Interes); 
- Orice organizaţie 
europeană interesată; 
- Orice entitate legală 
stabilită într-un stat 
partener la programul 
FP7; 
 
- Orice altă entitate 
legală, cu anumite 
condiţii 

colaborare sau 
acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 
 
 
 

10.6.1 Cetăţenii, media şi securitatea (SEC-
2011.6.1-4 Reducerea distorsiunilor cognitive 
în analiza informaţiilor) 

Proiecte de 
colaborare sau 
acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 10.6.1 Cetăţenii, media şi securitatea (SEC-
2011.6.1-5 Supravegherea şi provocările la 
adresa siguranţei  cetăţenilor (temă 
coordonată împreună cu tema SSH)  

Proiecte de 
colaborare sau 
acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 10.6.2 Structura organizaţională şi culturile 
utilizatorilor publici (SEC-2011.6.2-1 Bune 
practici pentru întărirea politicii de securitate 
în zone urbane)  

Orice entitate legală 
stabilită într-un Stat 
Membru UE sau Ţară 
Asociată (inclusiv 
Centrul de Cercetare 
Comună al Uniunii 
Europene) sau creată 
după o lege UE 
(Grupul European de 
Interes); 
 
- Orice organizaţie 
europeană interesată; 
 
- Orice entitate legală 
stabilită într-un stat 
partener la programul 
FP7; 

Proiecte de 
colaborare sau 
acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 10.6.3 Prognoză, scenarii şi securitatea ca şi 
concept în transformare (SEC-2011.6.3-1 
Evaluarea trendurilor şi ameninţărilor în 
societate)  

Proiecte de 
colaborare sau 
acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 10.6.4 Economia securităţii (SEC-2011.6.4-1 
Dezvoltarea de metodologii socio-economice 
ce pot fi adaptate la diferite misiuni în 
cercetare de securitate)  

Proiecte de 
colaborare sau 
acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 
 

SUBACTIVITATE 10.6.5 Etică şi justiţie (SEC-2011.6.5-1 
Rezolvarea şi medierea conflictelor)  

Proiecte de 
colaborare sau 
acţiuni de 

N/A 
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VALOARE 
GRANT 
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- Orice altă entitate 
legală, cu anumite 
condiţii 

coordonare şi 
sprijin 

SUBACTIVITATE 10.6.5 5 Etică şi justiţie (SEC-2011.6.5-2 
Relaţia dintre protejarea vieţii private şi 
securitate)  

Proiecte de 
colaborare sau 
acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 
 

ACTIVITATE 10.7 COORDONAREA ŞI STRUCTURAREA CERCETĂRII DE SECURITATE   

SUBACTIVITATE 10.7.1 ERA-Net (SEC-2011.7.1-1 Coordonarea 
programelor naţionale de cercetare în 
domeniul securităţii (ERA-NET)) 

Orice entitate legală 
stabilită într-un Stat 
Membru UE sau Ţară 
Asociată (inclusiv 
Centrul de Cercetare 
Comună al Uniunii 
Europene) sau creată 
după o lege UE 
(Grupul European de 
Interes); 
 
- Orice organizaţie 
europeană interesată; 
 
- Orice entitate legală 
stabilită într-un stat 
partener la programul 
FP7; 
 
- Orice altă entitate 
legală, cu anumite 
condiţii 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 
 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- 
Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 10.7.2 Întreprinderi mici şi mijlocii (SEC-
2011.7.2-1 Abordări eficace în relaţia 
utilizatorii finali - IMM-uri)  

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 
 

SUBACTIVITATE 10.7.4 Alte acţiuni de coordonare (SEC-
2011.7.4-1 Networking –ul cercetătorilor 
pentru colaborare multiorganizaţională şi fără 
frontiere)  

Reţele de 
excelenţă 

N/A 
 

SUBACTIVITATE 10.7.5 Utilizatori finali (SEC-2011.7.5-1 
Inovare şi cercetare în cadrul organizaţiilor de 
securitate)  

Proiecte de 
colaborare sau 
acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 
 

SUBACTIVITATE 10.7.5 Utilizatori finali (SEC-2011.7.5-2 
Definirea cerinţelor de către utilizatorii finali 
de securitate civilă pentru sistemele de 
transport aerian)  

Proiecte de 
colaborare sau 
acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 
 

SUBACTIVITATE 10.7.6 Instruire (SEC-2011.7.6-1 Dezvoltarea 
unei curricule europene de instruire pentru 
managementul crizelor internaţionale)  

Proiecte de 
colaborare sau 
acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE SECURITATE 

TERMEN LIMITĂ 02 decembrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles)  

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=322 

 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=322
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE ACTIVITĂŢI GENERALE 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7-ERANET-2011-RTD 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

DOMENIU  

ACTIVITATE     
 
SUBACTIVITATE 

A4.2.2.3 Sprijin pentru coordonarea 
programului şi cooperarea în cadrul ERA 
(ERA-FC.2011.1 Rafinarea şi promovarea 
adoptării directivelor la nivel european în 
domeniul „Condiţiilor cadru” pentru 
programarea în comun) 

-Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate  
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să 
fie stabilite în state 
diferite; 
-În mod obligatoriu, 
din parteneriat trebuie 
să facă parte: 
-Autorităţi de la nivel 
naţional (ministere) 
sau regional; 
- Consilii sau Agenţii 
regionale  

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

TERMEN LIMITĂ 22 februarie 2011 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=322 

 
 
 
 
 
 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=312
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=322
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE INIŢIATIVE TEHNOLOGICE COMUNE 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FCH-JU-2010-1 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

DOMENIU  

ACTIVITATE SP1-JTI-FCH.1: INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT ŞI REALIMENTARE  
 

SUBACTIVITATE SP1-JTI-FCH.2010.1.1 Acţiuni demonstrative 
pe scară largă a vehiculelor rutiere şi a 
infrastructurii de realimentare 

Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în 
statele membre sau în 
statele asociate. 
Dintre acestea, cel 
puţin o entitate 
trebuie să fie membră 
a Grupării industriale 
sau a  Grupării  din 
cercetare. 
În mod obligatoriu, 
din parteneriat trebuie 
să facă parte: 
- Furnizori de 
echipamente pentru 
infrastructură 
- Furnizori de 
combustibil; 
operatori ai parcurilor 
de autobuze; 
- Autorităţi de la nivel 
local sau regional 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 
 

SUBACTIVITATE SP1-JTI-FCH.2010.1.2 Noua generaţie  de MEA 
europene pentru aplicaţii de transport 

Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în 
statele membre sau în 
statele asociate. 
Dintre acestea, cel 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 
 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=312
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE INIŢIATIVE TEHNOLOGICE COMUNE 

puţin o entitate 
trebuie să fie membră 
a Grupării industriale 
sau a Grupării din 
cercetare 
În mod obligatoriu, 
din parteneriat trebuie 
să facă parte: 
-Instituţii academice; 
-Institutede cercetare 
- IMM-uri; 
- Producători de 
echipamente 

- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE SP1-JTI-FCH.2010.1.3 Investigarea 
fenomenelor de degradare 

Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în 
statele membre sau în 
statele asociate 
Dintre acestea, cel 
puţin o entitate 
trebuie să fie membră 
a Grupării industriale 
sau Grupare de 
cercetare. 
În mod obligatoriu, 
din parteneriat trebuie 
să facă parte: 
-Instituţii academice; 
Institute de cercetare 
-Producători de 
echipamente (coşuri); 
-Producători de celule 
de combustibil pentru 
autovehicule 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 
 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
 
- Activităţi de 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE INIŢIATIVE TEHNOLOGICE COMUNE 

SUBACTIVITATE SP1-JTI-FCH.2010.1.4 Plăci bipolare Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în 
statele membre sau în 
statele asociate 
Dintre acestea, cel 
puţin o entitate 
trebuie să fie membră 
a Grupării industriale 
sau a Grupării din 
cercetare 
În mod obligatoriu, 
din parteneriat trebuie 
să facă parte: 
-Furnizorii de plăci 
bipolare; 
Institute de cercetare 
-Dezvoltatorii de halde 
de celule de 
combustibil; 
-IMM-uri care 
activează în domeniu 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 
 

cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 
 

SP1-JTI-FCH.2010.1.5 Unităţi auxiliare 
generatoare de energie pentru aplicaţiile în 
domeniul transportului 

Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în 
statele membre sau în 
statele asociate. 
Dintre acestea, cel 
puţin o entitate 
trebuie să fie membră 
a Grupării industriale 
sau Grupare de 
cercetare 
În mod obligatoriu, 
din parteneriat  

Proiecte de 
colaborare 

N/A 
 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE INIŢIATIVE TEHNOLOGICE COMUNE 

trebuie să facă parte: 
-Furnizorii de 
tehnologie de 
prelucrare a 
combustibilului; 
-Institute de cercetare; 
-IMM-uri specializate 

 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

ACTIVITATE SP1-JTI-FCH.2: PRODUCŢIA ŞI DISTRIBUŢIA DE HIDROGEN 

SUBACTIVITATE SP1-JTI-FCH.2010.2.1 Electrolizori alcalini 
eficienţi 
 

Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în 
statele membre sau în 
statele asociate 
Dintre acestea, cel 
puţin o entitate 
trebuie să fie membră 
a Grupării industriale 
sau Grupare de 
cercetare 
În mod obligatoriu, 
din parteneriat trebuie 
să facă parte: 
-Institute de cercetare 
-Organisme din 
Industrie; 
-IMM-uri cu 
experienţă în domeniu 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 
 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE SP1-JTI-FCH.2010.2.2 Dezvoltarea modulelor 
şi sistemelor de prelucrare a catalizatorilor de 
combustibil 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 
 

SUBACTIVITATE SP1-JTI-FCH.2010.2.3 Dezvoltarea 
tehnologiilor de purificare a gazului 

Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în 
statele membre sau în 
statele asociate 
Dintre acestea, cel 
puţin o entitate 
trebuie să fie membră 

Proiecte de 
colaborare 
 
 
 
 
 

N/A 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE INIŢIATIVE TEHNOLOGICE COMUNE 

a Grupării industriale 
sau a Grupării de 
cercetare 
În mod obligatoriu, 
din parteneriat trebuie 
să facă parte: 
- IMM-uri din 
domeniu; 
- Institute de 
cercetare;  
- Organisme din 
Industrie 

- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE SP1-JTI-FCH.2010.2.4 Procese de producere a 
H₂ la temperatură scăzută 

Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în 
statele membre sau în 
statele asociate. 
Dintre acestea, cel 
puţin o entitate 
trebuie să fie membră 
a Grupării industriale 
sau a Grupării de 
cercetare 
În mod obligatoriu, 
din parteneriat trebuie 
să facă parte: 
- IMM-uri din 
domeniu; 
- Institute de 
cercetare;  
- Organisme din 
Industrie 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE INIŢIATIVE TEHNOLOGICE COMUNE 

SUBACTIVITATE SP1-JTI-FCH.2010.2.5 Pregătirea demonstrării 
eficienţei  la scară largă a lichefierii 
hidrogenului 

Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în 
statele membre sau în 
statele asociate. 
Dintre acestea, cel 
puţin o entitate 
trebuie să fie membră 
a Grupării industriale 
sau a  Grupării de 
cercetare 
În mod obligatoriu, 
din parteneriat trebuie 
să facă parte: 
-Stakeholderi din 
industrie; 
-Institute de cercetare; 
-IMM-uri din domeniu 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 
 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
 
- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

SUBACTIVITATE SP1-JTI-FCH.2010.2.6 Fezabilitatea distribuţiei 
de 400b + CGH2  

Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în 
statele membre sau în 
statele asociate 
Dintre acestea, cel 
puţin o entitate 
trebuie să fie membră 
a Grupării industriale 
sau a Grupării de 
cercetare 
În mod obligatoriu, 
din parteneriat trebuie 
să facă parte: 
-Stakeholderi din 
industrie; 
-Institute de cercetare; 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE INIŢIATIVE TEHNOLOGICE COMUNE 

-IMM-uri din domeniu obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

ACTIVITATE SP1-JTI-FCH.3: GENERARE ŞI COGENERARE DE ENERGIE ELECTRICĂ STAŢIONARĂ 

SUBACTIVITATE SP1-JTI-FCH.2010.3.1 Dezvoltarea materialelor 
pentru stocarea haldelor de combustibil şi a 
altor instalaţii 

Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în 
statele membre sau în 
statele asociate 
Dintre acestea, cel 
puţin o entitate 
trebuie să fie membră 
a Grupării industriale 
sau Grupare de 
cercetare 
În mod obligatoriu, 
din parteneriat trebuie 
să facă parte: 
-Institute de cercetare; 
-Entităţi din mediul 
academic; 
-Producători de 
materiale pentru 
halde de celule de  
combustibil 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 
 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
 

SUBACTIVITATE SP1-JTI-FCH.2010.3.2 Proiectarea generaţiilor 
viitoare de halde şi depozite de combustibil 

Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în 
statele membre sau în 
statele asociate 
Dintre acestea, cel 
puţin o entitate 
trebuie să fie membră 
a Grupării industriale 
sau Grupare de 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 
 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE INIŢIATIVE TEHNOLOGICE COMUNE 

cercetare 
În mod obligatoriu, 
din parteneriat trebuie 
să facă parte: 
- Institute de 
cercetare; 
- Entităţi din mediul 
academic 
- Producători de 
materiale pentru 
halde de celule de  
combustibil 

- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE SP1-JTI-FCH.2010.3.3 Optimizarea 
componentelor pentru aplicaţiile de energie 
electrică staţionară 

Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în 
statele membre sau în 
statele asociate Dintre 
acestea, cel puţin o 
entitate trebuie să fie 
membră a Grupării 
industriale sau a  
Grupării de cercetare 
În mod obligatoriu, 
din parteneriat trebuie 
să facă parte: 
- Furnizorii de 
tehnologie de 
prelucrare a 
combustibilului; 
- Institute de 
cercetare; 
- IMM-uri specializate 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 
 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
 

SUBACTIVITATE SP1-JTI-FCH.2010.3.4 Demonstrarea 
conceptului  şi validarea sistemelor integrate 

Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 
 

- Activităţi de 
cercetare şi 



 113 

PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE INIŢIATIVE TEHNOLOGICE COMUNE 

de celule de combustibil statele membre sau în 
statele asociate. 
Dintre acestea, cel 
puţin o entitate 
trebuie să fie membră 
a Grupării industriale 
sau Grupare de 
cercetare 
În mod obligatoriu, 
din parteneriat trebuie 
să facă parte: 
-Furnizorii de 
tehnologie de 
prelucrare a 
combustibilului; 
-Institute de cercetare; 
-IMM-uri specializate 

 
 
Proiecte de 
colaborare 

 
 

N/A 

dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE SP1-JTI-FCH.2010.3.5 Demonstraţii de teren  
în domeniul  sistemelor  staţionare de celule 
de combustibil  

Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în 
statele membre sau în 
statele asociate 
Dintre acestea, cel 
puţin o entitate 
trebuie să fie membră 
a Grupării industriale 
sau Grupare de 
cercetare 
În mod obligatoriu, 
din parteneriat trebuie 
să facă parte: 
-Furnizorii de 
tehnologie de 
prelucrare a 

Proiecte de 
colaborare 

N/A - Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE INIŢIATIVE TEHNOLOGICE COMUNE 

combustibilului; 
-Institute de cercetare; 
-IMM-uri specializate 

audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE SP1-JTI-FCH.2010.3.6 Cercetare pre-normativă 
privind integrarea reţelei electrice şi 
gestionarea celulelor  de combustibil  pentru 
co-generarea de aplicaţii rezidenţiale, 
comerciale şi industriale 
 

Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în 
statele membre sau în 
statele asociate 
Dintre acestea, cel 
puţin o entitate 
trebuie să fie membră 
a Grupării industriale 
sau a Grupării de 
cercetare 
În mod obligatoriu, 
din parteneriat trebuie 
să facă parte: 
-Furnizorii de 
tehnologie de 
prelucrare a 
combustibilului; 
-Institute de cercetare; 
-IMM-uri specializate 

Proiecte de 
colaborare 

N/A - Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
 

ACTIVITATE SP1-JTI-FCH.4: PIEŢE TIMPURII 

SUBACTIVITATE SP1-JTI-FCH.2010.4.1 Demonstraţii referitoare 
la celulele de combustibil ce permit 
manipularea vehiculelor, inclusiv a 
infrastructurii II 

Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în 
statele membre sau în 
statele asociate. 
Dintre acestea, cel 
puţin o entitate 
trebuie să fie membră 
a Grupării industriale 
sau Grupare de 
cercetare 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE INIŢIATIVE TEHNOLOGICE COMUNE 

SUBACTIVITATE SP1-JTI-FCH.2010.4.2 Activităţi demonstrative 
referitoare la  aplicaţiile industriale 
generatoare de celule de combustibil pentru 
alimentarea cu energie a staţiilor din reţea, 
inclusiv soluţii referitoare la alimentarea pe 
bază de hidrogen 
 

Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în 
statele membre sau în 
statele asociate. 
Dintre acestea, cel 
puţin o entitate 
trebuie să fie membră 
a Grupării industriale 
sau Grupării de 
cercetare 

Proiecte de 
colaborare 

N/A - Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
 

SUBACTIVITATE SP1-JTI-FCH.2010.4.3 Concepte referitoare la 
alimentarea cu combustibil a microcelulelor şi 
a celulelor portabile  

Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în 
statele membre sau în 
statele asociate. 
Dintre acestea, cel 
puţin o entitate 
trebuie să fie membră 
a Grupării industriale 
sau Grupare de 
cercetare 
În mod obligatoriu, 
din parteneriat trebuie 
să facă parte: 
-Furnizorii de 
echipamente din 
domeniu; 
-Institute de cercetare;  
-Organisme din 
Industrie 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 

SUBACTIVITATE SP1-JTI-FCH.2010.4.4 Componente cu 
durabilitate avansată pentru Pile de 
Combustie Direct Metanol 
 

Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în 
statele membre sau în 
statele asociate 

Proiecte de 
colaborare 

N/A - Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE INIŢIATIVE TEHNOLOGICE COMUNE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dintre acestea, cel 
puţin o entitate 
trebuie să fie membră 
a Grupării industriale 
sau Grupare de 
cercetare 
În mod obligatoriu, 
din parteneriat trebuie 
să facă parte: 
- Institute de 
cercetare; 
- Producători de 
materiale din domeniu 
(stive de celule de 
combustibil) 

 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE SP1-JTI-FCH.2010.4.5 Cercetare şi dezvoltare 
de soluţii noi de micro-celule şi celule 
portabile de combustibil 

Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în 
statele membre sau în 
statele asociate 
Dintre acestea, cel 
puţin o entitate 
trebuie să fie membră 
a Grupării industriale 
sau Grupare de 
cercetare 
În mod obligatoriu, 
din parteneriat trebuie 
să facă parte: 
- Institute de cercetare  
- Organisme din 
Industrie cu capacitate 
mare de 
comercializare; 

Proiecte de 
colaborare 

N/A - Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE INIŢIATIVE TEHNOLOGICE COMUNE 

- IMM-uri inovative 

SUBACTIVITATE SP1-JTI-FCH.2010.4.6 Cercetare pre-normativă 
cu privire la utilizarea în spaţiu închis a 
hidrogenului şi a celulelor  de combustibil 

Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în 
statele membre sau în 
statele asociate 
Dintre acestea, cel 
puţin o entitate 
trebuie să fie membră 
a Grupării industriale 
sau Grupare de 
cercetare 
În mod obligatoriu, 
din parteneriat trebuie 
să facă parte: 
- Dezvoltatori/ 
Producători 
- Organisme din 
Industrie /cercetare; 
- Experţi RCS 

Proiecte de 
colaborare 

N/A - Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

ACTIVITATE SP1-JTI-FCH.5: TEME TRANSVERSALE. 

SUBACTIVITATE SP1-JTI-FCH.2010.5.1 Dezvoltarea unui cadru 
de monitorizare şi evaluare a tehnologiei 

Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în 
statele membre sau în 
statele asociate 
Dintre acestea, cel 
puţin o entitate 
trebuie să fie membră 
a Grupării industriale 
sau Grupare de 
cercetare 
În mod obligatoriu, 
din parteneriat trebuie 
să facă parte: 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A - Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
- Management, 
obţinerea 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE INIŢIATIVE TEHNOLOGICE COMUNE 

-Organisme cu vastă 
experienţă în 
monitorizarea şi 
evaluarea tehnologiei 

certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE SP1-JTI-FCH.2010.5.2 Studiul opţiunilor de 
finanţare a  economiilor realizate prin 
folosirea hidrogenului 

Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în 
statele membre sau în 
statele asociate 
Dintre acestea, cel 
puţin o entitate 
trebuie să fie membră 
a Grupării industriale 
sau Grupare de 
cercetare 
În mod obligatoriu, 
din parteneriat trebuie 
să facă parte: 
-Cel puţin un furnizor 
de celule de 
combustibil; 
-Experţi in calcurarea 
costurilor şi stabilirea 
preţurilor in domeniu; 
-Organizaţii cu 
expertiză juridică 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
 

TERMEN LIMITĂ 13 octombrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=309 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
SP1-JTI-CS-2010-04 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=309
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE INIŢIATIVE TEHNOLOGICE COMUNE 

 DOMENIU   
 
 
 
În funcţie de 
tipul 
participantului, 
contribuţia UE  
va fi între 50% şi 
75% din valoarea 
maximă a 
bugetului indicat 
 
 
În funcţie de 
tipul 
participantului, 
contribuţia UE  
va fi între 50% şi 
75% din valoarea 
maximă a 
bugetului indicat 
 
 
 

ACTIVITATE  

SUBACTIVITATE JTI-CS-2010-4-ECO-01-008 Dezvoltarea  
amestecului de polimer termoplastic, cu punct 
de topire scăzut şi cu proprietăţi similare cu 
PEEK 

- Entităţi din statele 
UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 

N/A Maxim  
200.000 € 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2010-4-ECO-01-009 Îmbătrânirea 
datorată umezelii materialelor compozite – 
Timp – Temperatură – Principiul suprapunerii 
umidităţii – oboseală hidrică 

- Entităţi din statele 
UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 

N/A Maxim  
300.000 € 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2010-4-ECO-02-005 Dezvoltarea, 
construirea şi integrarea de sisteme pentru 
standuri de analizare  a solului din punct de 
vedere termic 

N/A Maxim  
1.700.000 € 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2010-4-GRA-02-013 Noi mecanisme de 
mişcare a roţilor pentru reducerea zgomotului 

Entităţi din statele UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 
 
 
 
 
 
 
 

N/A Maxim  
150.000 € 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2010-4-GRA-03-002  Management 
Energetic – Controlul puterii  motoarelor  
electrice. Studii analitice şi de modelare 

N/A 350.000 € 

SUBACTIVITATE 
 
 
 
 

JTI-CS-2010-4-GRA-03-003 Dezvoltarea de 
modele numerice pentru sistemele 
aeronavelor ce pot fi  utilizate în cadrul 
simulării JTI/GRA Shared Simulation 
Environment 

N/A Maxim  
150.000 € 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2010-4-GRA-05-005  Măsurarea 
emisiilor de zgomot pentru configurarea 
avansată a Regional Open Rotor A/C 

- Entităţi din statele 
UE 
- Entităţi din Statele 

N/A Maxim 
2.000.000 € 

În funcţie de 
tipul 
participantului, 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE INIŢIATIVE TEHNOLOGICE COMUNE 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2010-4-GRC-01-005 Mecanisme de 
acţionare pentru o rotaţie completă a paletei 
de rotor a  elicopterului (palete fixe) 

Asociate ale 
Programului FP7 
 
 
- Entităţi din statele 
UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 
 
 
- Entităţi din statele 
UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 
 
 
- Entităţi din statele 
UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 
 
- Entităţi din statele 
UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 

N/A Maxim 
575.000 € 

contribuţia UE  
va fi între 50% şi 
75% din valoarea 
maximă a 
bugetului indicat 
 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2010-4-GRC-02-003 Contribuţii la 
optimizarea proiectării modului de instalare a 
motorului la elicopterele de mari dimensiuni 

N/A Maxim 
440.000 € 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2010-4-GRC-02-006 Investigaţii asupra 
elicopterului şi fuzelajului prin metode hibride 
URAN/LES  

N/A 150.000 € 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2010-4-SAGE-03-003 Pompe de 
combustibil cu eficienţă sporită 

N/A Maxim 
1.500.000 € 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2010-4-SAGE-03-004 Senzori şi efectori 
de control al sistemului de alimentare 

N/A Maxim 
1.300.000 € 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2010-4-SAGE-03-005 Produse 
electronice la temperaturi înalte  

N/A Maxim 
1.500.000 € 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2010-4-SAGE-03-006 Inel de rulare a 
IN718 

N/A Maxim 
1.000.000 € 

SUBACTIVITATE 
 

JTI-CS-2010-04-SAGE-04-001 Dezvoltarea unor 
procese convenţionale de matriţare la cald, la 
costuri scăzute,  pentru asigurarea presiunii 

scăzute în paletele turbinei de tip -TiAl 

N/A Maxim 
650.000 € 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2010-04-SAGE-04-002 Dezvoltarea 
proceselor de forjare izotermică pentru 

presiunea scăzută la paletele turbinei de tip -
TiAl  

N/A Maxim 
600.000 € 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2010-04-SAGE-04-003 Dezvoltarea şi 
validarea unei metodologii  integrate pentru 
stabilirea viitoarelor concepte de producţie  

- Entităţi din statele 
UE; 

N/A Maxim 
1.000.000 € 

În funcţie de 
tipul 
participantului, 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE INIŢIATIVE TEHNOLOGICE COMUNE 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2010-04-SAGE-04-004  Dezvoltarea 
unor procese de turnare a semifabricatelor de 

tipul  - TiAl la costuri scăzute 

- Entităţi din Statele 

Asociate ale 

Programului FP7 

 

 

- Entităţi din statele 
UE; 
- Entităţi din Statele 

Asociate ale 

Programului FP7 

 

- Entităţi din statele 
UE; 
- Entităţi din Statele 

Asociate ale 

Programului FP7 

 
 
 
- Entităţi din statele 
UE; 
- Entităţi din Statele 

Asociate ale 

Programului FP7 

N/A Maxim 
550.000 € 

contribuţia UE  
va fi între 50% şi 
75% din valoarea 
maximă a 
bugetului indicat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În funcţie de 
tipul 
participantului, 
contribuţia UE  
va fi între 50% şi 
75% din valoarea 
maximă a 
bugetului indicat 
 
 

 
 
SUBACTIVITATE 

JTI-CS-2010-04-SAGE-04-005  
Dezvoltarea şi fabricarea de material plastic 
ranforsat cu fibră de carbon la temperaturi 
înalte (CFRP) 
Componente pentru aero-motoare pentru 
utilizare permanentă a  motoarelor  la 
temperaturi de peste 350°C 

N/A Maxim 
850.000 € 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2010-04-SAGE-04-006 Prelucrarea 
componentelor uzate deformate: 
Dezvoltarea de metode de prelucrare 
electrochimică de mare precizie (PECM) 
Instrumente de simulare 

N/A Maxim 
500.000 € 

SUBACTIVITATE 
 

JTI-CS-2010-04-SFWA-01-013 Tehnici active de 
control al fluxului de ieşire în curba 
descendentă a amplitudinii, pentru 
îmbunătăţirea configurării, proiectării, 
producţiei şi testării 

N/A Maxim 
460.000 € 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2010-04-SFWA-01-028 Testarea 
structurii de înclinarea a botului  avionului la 
dimensiune reală 

N/A Maxim 
745.000 € 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2010-04-SFWA-01-029 Dezvoltarea şi 
testarea unui sistem de control cu circuit 
închis pentru controlul fluxului activ la bordul 
de scurgere al aripii 

N/A Maxim 
250.000 € 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2010-04-SFWA-02-010 Proiectarea şi 
fabricarea de scuturi inovative 

N/A Maxim 
250.000 € 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2010-04-SFWA-02-011 Campanii pentru 
testarea impactului 

Entităţi din statele UE; N/A Maxim 
400.000 € 

În funcţie de 
tipul 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE INIŢIATIVE TEHNOLOGICE COMUNE 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2010--SGO-02-014  Construirea de 
module de putere cu proiectare specifică 
pentru validarea tehnologiei 

Entităţi din Statele 

Asociate ale 

Programului FP7 

N/A Maxim 
250.000 € 

participantului, 
contribuţia UE  
va fi între 50% şi 
75% din valoarea 
maximă a 
bugetului indicat 
 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2010-4-SGO-02-030 Dispozitiv de 
testare pentru rezistenţa şi fiabilitatea 
probelor aplicate asupra creşterii circuitului 
fizic al cuplajului tranzistor-rezistenţă a 
generatoarelor/demaroarelor de mare putere 

N/A Maxim 
2.000.000 € 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2010-4-SGO-03-009 Aeronave pe 
turbopropulsor şi propfan echipate cu 
dispozitive pentru emisii de zgomot  

N/A Maxim 
350.000 € 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2010-4-SGO-03-010 
Instrumente de integrare numerică de mare 
viteză pentru predicţii exacte 

N/A Maxim 
150.000 € 

TERMEN LIMITĂ 12 octombrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=372 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=372
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE IDEEI ERC 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

ERC-2011-StG-20101124 
ERC-2011-StG-20101109 
ERC-2011-StG-20101014 

 
 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

DOMENIU  Ştiinţele fizice şi Inginerie 
 Ştiinţele vieţii 
 Ştiinţele sociale şi umaniste  

ACTIVITATE Consiliul European de Cercetare pentru 
Granturi de Început 
 

- Cel puţin o entitate 
legală independentă 
stabilită în state 
membre sau în statele 
asociate 
-Cercetători din statele 
membre UE sau din 
statele asociate; 
- Instituţii publice sau 
private 

1. Granturi CEC   
de început 
pentru 
cercetătorii 
independenţi 
(Grantul CEC de 
început) 

 Maxim 
2.000.000 € 
 
 
 

- Cel puţin o entitate 
legală independentă 
stabilită în state 
membre sau în statele 
asociate; 
- Instituţii publice sau 
private; 
- Cercetători din statele 
membre UE sau din 
statele asociate cu o 
bogată activitate în 
cercetare în ultimii 10 
ani 

2. Grantul CEC 
pentru 
cercetătorii 
avansaţi (Grant 
CEC avansat) 

Maxim 
3.500.000 € 

SUBACTIVITATE Panele PE1 – PE 10 
(Ştiinţele fizice şi Inginerie) 

  N/A  

TERMEN LIMITĂ 14 octombrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

SUBACTIVITATE Panele LS1 – LS 9 (Ştiinţele vieţii) 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=312
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=312
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=312


 124 

PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE IDEEI ERC 

TERMEN LIMITĂ 09 noiembrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

SUBACTIVITATE Panele SH1 – SH 6 (Ştiinţele sociale şi umaniste) 

TERMEN LIMITĂ 24 noiembrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage 

 
 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage
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PROGRAM 
SPECIFIC 

CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE OAMENI ACŢIUNI MARIE CURIE 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7-PEOPLE-2011-ITN 

100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 % 

 DOMENIU CHIMIE (CHI);  ŞTIINŢE SOCIALE ŞI UMANISTE (SOC); ŞTIINŢE ECONOMICE (ECO), INGINERIE (ENG) ŞTIINŢE ALE 
MEDIULUI ŞI GEOŞTIINŢE (ENV); ŞTIINŢELE VIEŢII (LIF); MATEMATICĂ(MAT), şi FIZICĂ (PHY ) 

ACTIVITATE 1. FORMARE INIŢIALĂ A CERCETĂTORILOR 

SUBACTIVITATE 1. Marie Curie Action: REŢELE DE FORMARE 
INIŢIALĂ (ITN) 
 

Atât organizaţiile  
publice, cât şi cele  
private pot lua parte la 
o sesiune de instruire, 
fie ca participant sau ca 
un partener asociat 

Sprijin pentru 
instruire şi 
dezvoltarea 
carierei 
cercetătorilor 

N/A 

TERMEN LIMITĂ 26 ianuarie 2011 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=313 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7-PEOPLE-2011-IAPP 

 DOMENIU CHIMIE (CHI);  ŞTIINŢE SOCIALE ŞI UMANISTE (SOC); ŞTIINŢE ECONOMICE (ECO), INGINERIE (ENG) ŞTIINŢE ALE 
MEDIULUI ŞI GEOŞTIINŢE (ENV); ŞTIINŢELE VIEŢII (LIF); MATEMATICĂ(MAT), şi FIZICĂ (PHY ) 

ACTIVITATE 3. PARTENERIATE ŞI LEGĂTURI ÎNTRE INDUSTRIE ŞI MEDIUL ACADEMIC  

SUBACTIVITATE 3.1 Acţiunea Marie Curie: Parteneriate şi legături 
între industrie şi mediul academic 

1) Organizaţii din 
sectorul non-comercial 
şi comercial 
2) Ţările în care 
organizaţiile sunt 
amplasate (cel puţin 2 
state membre sau ţări 
asociate) 

Sprijin pentru 
instruire şi 
dezvoltarea 
carierei 
cercetătorilor 

N/A 

TERMEN LIMITĂ 07 decembrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles)  

INFORMAŢII http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.peopleDetailsCallPage&call_id=314  

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=313
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PROGRAM 
SPECIFIC 

CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE OAMENI ACŢIUNI MARIE CURIE 

SUPLIMENTARE 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI 
ELIGIBILI 

SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE CAPACITĂŢI INFRASTRUCTURA DE CERCETARE 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7-INFRASTRUCTURES-2011-1 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
 

DOMENIU  

ACTIVITATE 1.1 SPRIJIN PENTRU INFRASTRUCTURILE DE CERCETARE EXISTENTE 

SUBACTIVITATE 1.1.1 Integrarea activităţilor - Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau în 
Statele Asociate  
- Entităţile din consorţiu 
trebuie să fie stabilite în 
state diferite; 
- Cel puţin o entitate 
legală independentă în 
cazul acţiunilor de 
coordonare şi sprijin 
(acţiuni de sprijin) 
În mod obligatoriu  din 
consorţiu trebuie să 
facă parte: 
- Autorităţi de la nivel 
naţional (ministere) sau 
regional; 
- Consilii sau Agenţii 
regionale 

Combinaţie de 

proiecte de 

colaborare şi 

acţiuni de 

coordonare şi 

sprijin 

 

 Ştiinţe sociale şi umaniste Maxim 
10.000.000 € 

SUBACTIVITATE o INFRA-2011-1.1.1. Resurse şi instrumente 
lingvistice pentru cercetarea disciplinară 
transversală în domeniul ştiinţelor sociale şi 
umaniste 

Maxim 
10.000.000 € 

SUBACTIVITATE o INFRA-2011-1.1.2. Infrastructură 
informaţională europeană pentru 
cercetarea multidisciplinară asupra 
comportamentului economico-social al 
persoanelor fizice şi gospodăriilor cu privire 
la politica durabilă, politica schimbărilor 
climatice şi riscul de mediu  

Combinaţie de 
proiecte de 
colaborare şi 
acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
10.000.000 € 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 

SUBACTIVITATE o INFRA-2011-1.1.3. Integrarea arhivelor 
digitale şi a resurselor pentru cercetări 
asupra istoriei europene medievale şi 
moderne 

- Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau în 
Statele Asociate  
- Entităţile din consorţiu 

Combinaţie de 

proiecte de 

colaborare şi 

acţiuni de 

coordonare şi 

Maxim 
10.000.000 € 

SUBACTIVITATE o INFRA-2011-1.1.4. Integrarea arhivelor 
pentru cercetarea privind istoria socială 

Maxim 
10.000.000 € 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI 
ELIGIBILI 

SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE CAPACITĂŢI INFRASTRUCTURA DE CERCETARE 

europeană contemporană trebuie să fie stabilite în 
state diferite; 
- Cel puţin o entitate 
legală independentă în 
cazul acţiunilor de 
coordonare şi sprijin 
(acţiuni de sprijin) 
În mod obligatoriu  din 
consorţiu trebuie să 
facă parte: 
- Autorităţi de la nivel 
naţional (ministere) sau 
regional; 
- Consilii sau Agenţii 

regionale 

sprijin - Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
 

 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
 

 Ştiinţele vieţii 

SUBACTIVITATE o INFRA-2011-1.1.5. Facilităţi şi resurse 
pentru studiile clinice multinaţionale 

Maxim 
10.000.000 € 

SUBACTIVITATE o INFRA-2011-1.1.6. Facilităţi şi resurse 
pentru determinarea structurii proteinelor 
prin expunerea la surse de radiaţii 
sincroton 

Maxim 
10.000.000 € 

SUBACTIVITATE o INFRA-2011-1.1.7. Resurse şi servicii 
informaţionale biomoleculare referitoare la 
ştiinţele vieţii 

Maxim 
10.000.000 € 

SUBACTIVITATE o INFRA-2011-1.1.8. Facilităţi şi resurse 
pentru fenotipul plantelor 

Maxim 
10.000.000 € 

SUBACTIVITATE o INFRA-2011-1.1.9. Facilităţi şi servicii 
pentru fiziologia şi fenomica (phenomics) 
animalelor  

Maxim 
10.000.000 € 

 Ştiinţele Mediului şi ale Pământului  

SUBACTIVITATE o INFRA-2011-1.1.10. Infrastructuri de 
cercetare pentru observarea ciclului 
carbonului 

Maxim 
10.000.000 € 

SUBACTIVITATE o INFRA-2011-1.1.11. Sisteme integrate de 
observare a gazelor cu efect de seră, altele 
decât CO₂ 

Maxim 
10.000.000 € 

SUBACTIVITATE o INFRA-2011-1.1.12. Observatoare şi 
centre integrate pentru cercetarea 
biodiversităţii marine şi de apă dulce şi 
pentru cercetarea pe termen lung a 
ecosistemelor 

 Combinaţie de 
proiecte de 
colaborare şi 
acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
10.000.000 € 

SUBACTIVITATE o INFRA-2011-1.1.13. Infrastructuri de 
cercetare pentru cercetarea în domeniul 
forestier 

- Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau în 

Combinaţie de 

proiecte de 

colaborare şi 

Maxim 
10.000.000 € 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% SUBACTIVITATE o INFRA-2011-1.1.14. Centre informaţionale Maxim 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI 
ELIGIBILI 

SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE CAPACITĂŢI INFRASTRUCTURA DE CERCETARE 

marine multidisciplinare Statele Asociate  
- Entităţile din consorţiu 
trebuie să fie stabilite în 
state diferite; 
- Cel puţin o entitate 
legală independentă în 
cazul acţiunilor de 
coordonare şi sprijin 
(acţiuni de sprijin) 
În mod obligatoriu  din 
consorţiu trebuie să 
facă parte: 
- Autorităţi de la nivel 
naţional (ministere) sau 
regional ; 
- Consilii sau Agenţii 

regionale 

acţiuni de 

coordonare şi 

sprijin 

 

Combinaţie de 

proiecte de 

colaborare şi 

acţiuni de 

coordonare şi 

sprijin 

 

Combinaţie de 

proiecte de 

colaborare şi 

acţiuni de 

coordonare şi 

sprijin 

10.000.000 €  
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
 
 

 

 Energie  

SUBACTIVITATE o INFRA-2011-1.1.15. Infrastructuri de 
cercetare pentru conversia termo-chimică a 
biomasei 

Maxim 
10.000.000 € 

SUBACTIVITATE o INFRA-2011-1.1.16. Infrastructuri de 
cercetare pentru hidrogen şi pentru 
facilităţile celulelor de combustibil 

Maxim 
10.000.000 € 

 Materiale şi Facilităţi analitice 
 

 

SUBACTIVITATE o INFRA-2011-1.1.17. Infrastructuri pentru 
dispersarea neutronilor şi spectroscopia 
Muon 

Maxim 
15.000.000 € 

SUBACTIVITATE o INFRA-2011-1.1.18. Surse de radiaţii 
sincroton şi lasere pe bază de electroni 
liberi 

Maxim 
15.000.000 € 

SUBACTIVITATE o INFRA-2011-1.1.19. Sursele laserului Maxim 
10.000.000 € 

 Fizică şi astronomie  

SUBACTIVITATE o INFRA-2011-1.1.20. Infrastructuri de 
cercetare pentru fizica hadron-ului: 
Studierea proprietăţilor materiei nucleare 
în condiţii extreme 

Maxim 
10.000.000 € 

SUBACTIVITATE o INFRA-2011-1.1.21. Infrastructuri de 
cercetare pentru radioastronomia avansată 

Maxim 
10.000.000 € 

SUBACTIVITATE o INFRA-2011-1.1.22. Infrastructuri de 
cercetare pentru astronomia optică/în 
infraroşu 

Maxim 
10.000.000 € 

SUBACTIVITATE o INFRA-2011-1.1.23. Infrastructuri de 
cercetare asupra fizicii astroparticulelor: 
raze cosmice de energie mare, abordarea 
multimessenger 

Combinaţie de 
proiecte de 
colaborare şi 
acţiuni de 
coordonare şi 

Maxim 
10.000.000 € 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI 
ELIGIBILI 

SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE CAPACITĂŢI INFRASTRUCTURA DE CERCETARE 

sprijin - Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
 

ACTIVITATE 1.2 SPRIJIN PENTRU NOILE INFRASTRUCTURI DE CERCETARE  

SUBACTIVITATE 1.2.1 Studii de proiectare 
o INFRA-2011-2.1.1: Studii de proiectare 
pentru infrastructuri de cercetare în toate 
domeniile S&T 

- Cel puţin trei 
entităţi legale 
stabilite în  statele 
membre ale Uniunii 
Europene sau în 
Statele Asociate  
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să 
fie stabilite în state 
diferite; 
- Cel puţin o entitate 
legală independentă 
în cazul acţiunilor de 
coordonare şi sprijin 
(acţiuni de sprijin) 
În mod obligatoriu  
din consorţiu trebuie 
să facă parte: 
- Autorităţi de la nivel 
naţional (ministere) 
sau regional  
- Consilii sau Agenţii 

regionale 

Proiecte de 
colaborare sau 
acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin – acţiuni 
de coordonare 

Maxim 
10.000.000 € 

SUBACTIVITATE 1.2.3 Construirea de noi infrastructuri  (sau 
îmbunătăţiri majore) - faza de implementare 

Combinaţie de 
proiecte de 
colaborare şi 
acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
15.000.000 € 

SUBACTIVITATE o INFRA-2011-2.3.1: Implementarea soluţiilor 
comune pentru un cluster de infrastructuri 
ESFRI în domeniul „Ştiinţelor sociale şi 
umaniste” 

Maxim 
15.000.000 € 

SUBACTIVITATE o INFRA-2011-2.3.2: Implementarea soluţiilor 
comune pentru un cluster de infrastructuri 
ESFRI în domeniul  
„Ştiinţelor vieţii” 

Maxim 
10.000.000 € 

SUBACTIVITATE o INFRA-2011-2.3.3: Implementarea soluţiilor 
comune pentru un cluster de infrastructuri 
ESFRI în domeniul „Ştiinţelor mediului” 

Maxim 
10.000.000 € 

SUBACTIVITATE o INFRA-2011-2.3.4: Implementarea soluţiilor 
comune pentru un cluster de infrastructuri 
ESFRI în domeniul "Fizicii, Astronomiei şi 
Facilităţilor Analitice" 
 
 
 

Maxim 
10.000.000 € 

ACTIVITATE 1.3 SPRIJIN PENTRU ELABORAREA POLITICII ŞI IMPLEMENTAREA PROGAMULUI 
 

SUBACTIVITATE o INFRA-2011-3.1: Cooperare de sprijin ERA-
NET pentru infrastructuri de cercetare în toate 
domeniile S&T 

Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
10.000.000 € 

 
 
- Activităţi de 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI 
ELIGIBILI 

SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE CAPACITĂŢI INFRASTRUCTURA DE CERCETARE 

SUBACTIVITATE o INFRA-2011-3.2: Acţiuni de coordonare, 
conferinţe şi studii de sprijin pentru 
elaborarea politicilor, inclusiv cooperare 
internaţională pentru infrastructuri de 
cercetare în toate domeniile S&T 

Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate  
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să 
fie stabilite în state 
diferite; 
- Cel puţin o entitate 
legală independentă 
în cazul acţiunilor de 
coordonare şi sprijin 
(acţiuni de sprijin) 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
10.000.000 € 

cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
 

SUBACTIVITATE o INFRA-2011-3.3: Studiu pentru o posibilă 
viitoare acţiune a UE privind instrumentarul 
ştiinţific 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
10.000.000 € 

TERMEN LIMITĂ 25 noiembrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 
 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=364 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7-INFRASTRUCTURES-2011-2 

DOMENIU AL 9-LEA APEL AL PROGRAMULUI SPECIFIC CAPACITĂŢI 

ACTIVITATE 1.1. SPRIJIN PENTRU INFRASTRUCTURA EXISTENTĂ  

SUBACTIVITATE 1.1.2. E-infrastructuri pentru TCI. 
- INFRA 2011 1.2.1: Medii de e-ştiinţă. 
- INFRA 2011 1.2.2: Infrastructură de date 
pentru e-ştiinţă 

Persoane fizice sau 
juridice (inclusiv 
organizaţii 
internaţionale de 
interes european) din 
statele membreUE, 
statele asociate  

Combinaţie de 
proiecte de 
colaborare şi 
acţiuni de  
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

ACTIVITATE 1.2. SPRIJIN PENTRU INFRASTRUCTURĂ NOUĂ 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=364
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI 
ELIGIBILI 

SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE CAPACITĂŢI INFRASTRUCTURA DE CERCETARE 

SUBACTIVITATE 1.2.3. Construcţia de noi infrastructuri (sau 
modernizări importante) – faza de 
implementare 
INFRA-2011-2.3.5: A doua fază de 
implementare a Sistemului European de Înaltă 
Performanţă în Computing PRACE 

Persoane fizice sau 
juridice(inclusiv 
organizaţii 
internaţionale de 
interes european) din 
statele membreUE, 
statele asociate  

Combinaţie de 
proiecte de 
colaborare şi 
acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A - Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

ACTIVITATE 1.3. SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA DE 
POLITICI ŞI IMPLEMENTAREA DE PROGRAME 
- INFRA-2011-3.4: Acţiuni de coordonare, 
conferinţe şi studii de sprijin pentru 
dezvoltarea de politici, inclusiv cooperare 
internaţională pentru e-infrastructuri 
- INFRA-2011-3.5: Cooperare transnaţională 
între Punctele Naţionale de Contact 

Persoane fizice sau 
juridice(inclusiv 
organizaţii 
internaţionale de 
interes european) din 
statele membre UE, 
statele asociate  

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

TERMEN LIMITĂ 23 noiembrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=357 

 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=357
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE CAPACITĂŢI CERCETARE ÎN BENEFICIUL IMM-URILOR 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7-SME-2011-BSG 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
 

DOMENIU  

ACTIVITATE 2.1. Cercetare pentru IMM-uri (SME 2011.1) -IMM din cel puţin trei 
state membre UE şi 
statele asociate  
-Unităţi de cercetare –
dezvoltare 
(universităţi, institute 
de cercetare, etc) 
statele membre UE 
sau state asociate 

Cercetare în 
beneficiul unor 
grupuri 
specifice 
(IMM)- BSG. 

Minim 
1.500.000 € 
 
Maxim 
3.000.000 € 

ACTIVITATE 2.2. Cercetare pentru asociaţii de IMM-uri 
(SME 2011.2). 

- Asociaţii de IMM –uri 
din cel puţin trei state 
membre UE şi statele 
asociate  
- Unităţi de cercetare 
–dezvoltare 
(universităţi, institute 
de cercetare, etc.) 
statele membre UE 
sau state asociate 
- IMM-uri din statele 
membre UE sau state 
asociate 

Cercetare în 
beneficiul unor 
grupuri 
specifice 
(IMM)- BSG. 

Minim 
1.500.000 € 
 
Maxim 
3.000.000 € 

ACTIVITATE 2.3. Acţiuni demonstrative (SME 2011.3)  
 

- IMM-uri  
independente din 
state membre UE şi 
statele asociate 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 

TERMEN LIMITĂ 8 decembrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles)  

INFORMAŢII http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=321 - Activităţi de 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=321


 134 

PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE CAPACITĂŢI CERCETARE ÎN BENEFICIUL IMM-URILOR 

SUPLIMENTARE cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
 

COD DE  
IDENTIFICARE   
APEL 

 
FP7-SME-2011-CP 

DOMENIU CERCETARE PENTRU IMM-URI 
ACTIVITATE     

SUBACTIVITATE 2.1. Cercetare pentru IMM-uri (SME.2011.1) -IMM din cel puţin trei 
state membre UE şi 
statele asociate 

Cercetare în 
beneficiul unor 
grupuri specifice, 
în special IMM-uri 

Minim 
500.000 € - 
Maxim 
1.500.000 
€ 

SUBACTIVITATE 2.2. Cercetare pentru asociaţii de IMM-uri 
(SME 2011.2). 

-Asociaţii de IMM –uri 
din cel puţin trei state 
membre UE şi statele 
asociate  
-RTD- Unităţi de 
cercetare –dezvoltare 
(universităţi, institute 
de cercetare, companii 
industriale) statele 
membre UE sau state 
asociate 

Cercetare în 
beneficiul unor 
grupuri specifice, 
în special IMM-uri 

Minim 
1.500.000 
€ - Maxim 
3.000.000 
€ 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE CAPACITĂŢI CERCETARE ÎN BENEFICIUL IMM-URILOR 

SUBACTIVITATE 2.3. Activităţi demonstrative (SME 2011.3)  - IMM-uri  
independente din cel 
puţin trei  state 
membre UE şi statele 
asociate 

Proiecte de 
colaborare 

Minim 
500.000 € - 
Maxim 
3.000.000 
€ 

suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
 

TERMEN LIMITĂ 09 decembrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=311 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=311
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE CAPACITĂŢI REGIUNILE CUNOAŞTERII 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

FP7-REGIONS-2011-1 
- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
 

 DOMENIU  

ACTIVITATE Regiuni-2011-1. Cooperare transnaţională 
între clustere regionale orientate pe 
cercetare 

Consorţii de parteneri 
ce reprezintă minim 3 
clustere regionale de 
cercetare din cel puţin 
3 state membre sau 
ţări asociate diferite 
Clusterele trebuie să 
fie compuse din cel 
puţin 3 tipuri de 
entităţi legale: 
- entităţi legale ce 
activează în domeniul 
cercetării; 
- entităţi de afaceri 
(întreprinderile mari şi 
IMM-urile); 
-autorităţi naţionale 
/regionale/locale 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 
 
 

SUBACTIVITATE În ceea ce priveşte apelurile din anul 2011, 
propunerile ar trebui să sprijine dezvoltarea 
economică durabilă prin stimularea 
competitivităţii economiei legate de 
transport 
 
 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

TERMEN LIMITĂ 09 decembrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=338 

 
 
 
 
 
 
 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=338
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE CAPACITĂŢI POTENŢIAL DE CERCETARE 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

FP7-REGPOT-2011-1 
- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
 

 DOMENIU DEZVOLTAREA POTENŢIALULUI DE CERCETARE AL UNITĂŢILOR DE CERCETARE STABILITE ÎN REGIUNILE 
DE CONVERGENŢĂ ŞI ÎN CELE ÎNDEPĂRTATE ALE UNIUNII EUROPENE 

ACTIVITATE DEZVOLTAREA POTENŢIALULUI DE CERCETARE AL UNITĂŢILOR DE CERCETARE STABILITE ÎN REGIUNILE 
DE CONVERGENŢĂ ŞI ÎN CELE ÎNDEPĂRTATE ALE UNIUNII EUROPENE 

SUBACTIVITATE Orice activitate de cercetare eligibilă în 
cadrul Programului Cadru 7 al Uniunii 
Europene 

O singură unitate de 
cercetare publică sau 
privată, de mărime 
semnificativă 
(facultate, 
departamente, 
institute de cercetare 
specializate, etc.)  

Acţiuni de sprijin  N/A 

TERMEN LIMITĂ 7 decembrie 2010 ( ora 17:00:00 -  Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=320 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=320
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE CAPACITĂŢI ŞTIINŢA  ÎN SOCIETATE 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2011-1 
- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
 

DOMENIU LINIA DE ACŢIUNE 1: O GUVERNARE MAI DINAMICĂ ÎN LEGĂTURĂ CU RELAŢIA ŞTIINŢEI CU SOCIETATEA 

ACTIVITATE SIS-2011 1.0-1 MOBILITATE ŞI ÎNVĂŢARE 
MUTUALĂ 

-Cel puţin zece entităţi 
legale localizate în 
Statele UE sau în 
statele terţe  
(organizaţii care 
activează în domeniul 
cercetării, organizaţii 
ale societăţii civile - 
CSO) 

Acţiuni de sprijin 16.400.000 € 

ACTIVITATE 5.1.1. LOCUL ŞTIINŢEI ŞI AL TEHNOLOGIEI ÎN SOCIETATE 
SUB ACTIVITATE SiS.2011.1.1.1-1 Implicarea organizaţiilor 

societăţii civile în cercetare 
Entităţi legale stabilite 
în statele UE sau 
statele terţe 
(organizaţii ale 
societăţii civile) 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim  
1.500.000 € 

SUB ACTIVITATE  SiS.2011.1.1.1-3 Regulamente privind evoluţia 
ştiinţei şi a tehnologiei 

 Entităţi legale stabilite 
în statele UE sau în 
statele terţe 

 Proiecte de 
colaborare 

 Maxim  
1.500.000 € 

SUB ACTIVITATE  SiS.2011.1.1.1-4 Metode integrate de 
evaluare pentru măsurarea impactului social 
asupra cercetărilor ştiinţifice şi tehnologice 

 Entităţi legale stabilite 
în statele UE sau în 
statele terţe 

 Proiecte de 
colaborare 

 Maxim  
1.500.000 € 

SUB ACTIVITATE 
 
 
 

SiS.2011.1.1.1-5 Metode inovatoare de 
realizare şi organizare a a activităţii de 
cercetare în societăţile bazate pe cunoaştere 

Entităţi legale stabilite 
în statele UE sau în 
statele terţe 

Acţiuni de sprijin 
Maxim 
1.000.000 

ACTIVITATE 5.1.3 CONSOLIDAREA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA SISTEMULUI ŞTIINŢIFIC ÎN EUROPA 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE CAPACITĂŢI ŞTIINŢA  ÎN SOCIETATE 

SUB ACTIVITATE 
SIS.2011.1.3.1-1 Consolidarea strategiilor 
europene privind accesul, diseminare şi 
păstrare de informaţii ştiinţifice în era digitală 

Entităţi legale 
independente stabilite 
în statele UE sau în 
ţările terţe. 

Acţiuni de sprijin 
Maxim  
750.000€ 

- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
 

SUB ACTIVITATE SIS.2011.1.3.4-1 Clustere ale Oraşelor  
Ştiinţifice (cultură şi inovare) 

Entităţi legale stabilite 
în statele UE sau în 
statele terţe (instituţii 
care au capacitatea de 
a mobiliza actori 
interesaţi de la nivel 
local) 

Acţiuni de sprijin 
  Maxim  
2.000.000 € 

 DOMENIU LINIA DE ACŢIUNE 2: CONSOLIDAREA POTENŢIALULUI, LĂRGIREA ORIZONTULUI 

ACTIVITATE 5.2.1 CERCETAREA ŞI EGALITATEA DE SEXE 

SUB ACTIVITATE  SIS.2011.2.1.1-1 Implementarea schimbărilor 
structurale din cercetare în universităţi şi 
organizaţii 

Entităţi legale stabilite 
în statele UE sau în 
statele terţe 

Acţiuni de sprijin 
 

ACTIVITATE 5.2.2. TINERETUL ŞI ŞTIINŢA     

SUBACTIVITATE 

SiS.2011.2.2.1-1 Acţiuni de coordonare ale 
metodelor inovatoare din educaţie: activităţi 
de formare a profesorilor în predarea 
cunoştiinţelor 

Cel puţin zece entităţi 
legale localizate în 
Statele UE sau în 
statele terţe  

Acţiuni de sprijin 
 Maxim  
2.000.000 € 

 

SiS.2011.2.2.3-1 Ştiinţă şi matematică – sprijin 
pentru dezvoltarea de activităţi creative 

 Entităţi legale stabilite 
în statele UE sau în 
statele terţe 

Proiect de 
colaborare 

 Maxim  
1.500.000 € 

 DOMENIU LINIA DE ACŢIUNE 3: COMUNICĂRI PRIVIND ŞTIINŢA ŞI SOCIETATEA 

SUB ACTIVITATE SiS.2011.3.0.6-1 Interacţiuni în era 
tehnologiilor digitale 

 Entităţi legale stabilite 
în statele UE sau în 
statele terţe 

Proiecte de 
colaborare 

 Maxim  
1.500.000 € 

ACTIVITATE 5.4 ACTIVITĂŢI STRATEGICE     

SUBACTIVITATE SiS 2011.4.0.0-2 Sprijinirea atribuţiilor ce revin 
Punctelor Naţionale de Contact 

 NCP- Puncte naţionale 
de contact 

Acţiuni de sprijin  Maxim  
6.000.000 € 

- Activităţi de 
cercetare şi 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE CAPACITĂŢI ŞTIINŢA  ÎN SOCIETATE 

TERMEN LIMITĂ 20 ianuarie 2011 (ora 17:00:00 – Bruxelles) dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=360 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2011-EVENTS 

DOMENIU 2. CONSOLIDAREA POTENŢIALULUI, LĂRGIREA ORIZONTULUI 

ACTIVITATE 5.2.2 TINERETUL ŞI ŞTIINŢA 

SUB ACTIVITATE 5.2.2.3 Acţiuni de cercetare şi coordonare 
referitoare la noile metode din cadrul ştiinţei 
educaţiei (SiS.2011.2.2.3-2 Evenimente 
europene care să reunească tinerii cercetători 
cu oamenii de ştiinţă percepuţi ca modele) 

Cel puţin o entitate 
legală stabilită în 
statele UE sau în 
statele terţe 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maximum 
300.000 € 

TERMEN LIMITĂ 25 noiembrie 2010 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=359 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=360
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=359
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE CAPACITĂŢI ACTIVITĂŢI DE COOPERARE INTERNAŢIONALĂ 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

FP7-INCO-2011-6 
- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
 

DOMENIU ERA-WIDE 

ACTIVITATE INCO – 6. ÎNTĂRIREA COOPERĂRII CU ŢĂRILE VECINE EUROPEI ÎN CONTEXTUL ERA 

SUB ACTIVITATE INCO.2011-6.1 Cooperare cu Europa de Est şi 
Sudul Caucazului: Moldova, Georgia, Ucraina, 
Belarus,  Armenia, Azerbaidjan 

Centre de cercetare de 
înalt nivel în domeniul 
ştiinţei şi tehnologiei, 
localizate în ţări 
eligibile în cadrul 
Politicii Europene de 
Vecinătate (ENP) 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin  

500.000€ 

SUBACTIVITATE INCO.2011-6.2 Cooperare cu ţările 
mediteraneene: Maroc, Algeria, Tunisia, Libia, 
Egipt, Iordan, zonele administrate de 
Palestina, Liban, Siria 

Centre de cercetare de 
înalt nivel în domeniul 
ştiinţei şi tehnologiei, 
localizate în ţări 
eligibile în cadrul 
Politicii Europene de 
Vecinătate (ENP) 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin  

500.000€ 

TERMEN LIMITĂ 15 martie 2011 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=320 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7-INCO-2011-7 

DOMENIU INCO-LAB 

ACTIVITATE INCO 7 CONSOLIDAREA ŞI FACILITAREA CERCETĂRII ÎN STATELE TERŢE  

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=320
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE CAPACITĂŢI ACTIVITĂŢI DE COOPERARE INTERNAŢIONALĂ 

SUB ACTIVITATE INCO.2011-7.1 Brazilia Entităţi legale 
independente, (Centre 
de cercetare din 
domeniul ştiinţei şi 
cercetării, localizate în 
statele terţe) 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin  

2.000.000 € - Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
 

SUBACTIVITATE INCO.2011-7.2 China Entităţi legale 
independente, (Centre 
de cercetare din 
domeniul ştiinţei şi 
cercetării, localizate în 
statele terţe) 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin  

2.000.000 € 

SUBACTIVITATE INCO.2011-7.3 India Entităţi legale 
independente, (Centre 
de cercetare din 
domeniul ştiinţei şi 
cercetării, localizate în 
statele terţe) 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin  

2.000.000 € 

SUBACTIVITATE INCO.2011-7.4 Japonia Entităţi legale 
independente, (Centre 
de cercetare din 
domeniul ştiinţei şi 
cercetării, localizate în 
statele terţe) 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin  

2.000.000 € 

SUBACTIVITATE INCO.2011-7.5 Rusia Entităţi legale 
independente, (Centre 
de cercetare din 
domeniul ştiinţei şi 
cercetării, localizate în 
statele terţe) 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin  

2.000.000 € 

SUBACTIVITATE INCO.2011-7.5 Statele Unite ale Americii Entităţi legale 
independente, (Centre 
de cercetare din 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin  

2.000.000 € - Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE CAPACITĂŢI ACTIVITĂŢI DE COOPERARE INTERNAŢIONALĂ 

domeniul ştiinţei şi 
cercetării, localizate în 
statele terţe) 

tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
 
- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 

TERMEN LIMITĂ 15 martie 2011 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=353 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

 
FP7-INCO-2011-8 

 
 
 

DOMENIU  

ACTIVITATE INCO-8 Întărirea centrelor comune europene 
de Ştiinţă şi Tehnologie în Ţările Lumii a Treia 

Cel puţin o entitate 
legală independentă 
În cadrul consorţiului 
trebuie să facă parte 
cel puţin: 
- O autoritate de la 
nivel naţional sau 
regional (minister sau 
institut de cercetare) 
stabilit într-un stat 
membru sau într-un 
stat asociat; 
- O entitate legală 
independentă stabilită 
în India 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin  

250.000€ 

SUB ACTIVITATE INCO.2011-8.1 India 

TERMEN LIMITĂ 15 martie 2011 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=352 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=353
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=352
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE EURATOM FISIUNE NUCLEARĂ ŞI PROTECŢIA ÎMPOTRIVA 
RADIAŢIILOR 

COD DE  
IDENTIFICARE  
APEL 

FP7-Fission-2011 
- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

DOMENIU MANAGEMENTUL DEŞEURILOR RADIOACTIVE – FISIUNE - 1 

  
ACTIVITATE DEPOZITAREA GEOLOGICĂ  

SUB ACTIVITATE Fisiune -1.1  - Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate 
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să 
fie stabilite în  
state diferite; 

Proiecte de 
colaborare la 
scară mică sau 
medie şi/sau 
acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE Fisiune -2011-1.1.1: Activităţi de cercetare în 
vederea sprijinirii implementării depozitării 
geologice 
 
 

SUBACTIVITATE Fisiune -2011-1.1.2: Sprijin pentru funcţiile de 
reglementare în domeniul depozitării 
geologice 
 

Maxim o  
acţiune de 
coordonare şi 
sprijin 

ACTIVITATE PARTIŢIONARE ŞI TRANSMUTARE 

SUB ACTIVITATE Fisiune -1.2 (Fisiune - 2011-2.3.1) N/A  

DOMENIU SISTEMELE REACTORULUI – FISIUNE - 2 

ACTIVITATE SIGURANŢA ŞI COMPETITIVITATE A INSTALAŢIILOR NUCLEARE EXISTENTE ŞI VIITOARE 

SUB ACTIVITATE Fisiune -2.1  N/A N/A 

ACTIVITATE SISTEME AVANSATE NUCLEARE ÎN VEDEREA CREŞTERII DURABILITĂŢII 

SUB ACTIVITATE Fisiune -2.2 N/A N/A 

SUBACTIVITATE Fisiune -2011-2.2.1: Sprijin pentru ESNII  - Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate 

Maxim 3 proiecte 
de colaborare la 
scară mică sau 
medie şi/sau 
acţiuni de 

N/A 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE EURATOM FISIUNE NUCLEARĂ ŞI PROTECŢIA ÎMPOTRIVA 
RADIAŢIILOR 

- Entităţile din 
consorţiu trebuie să 
fie stabilite în  
state diferite; 

coordonare şi 
sprijin 

ACTIVITATE ASPECTE TRANSVERSALE PENTRU SISTEME NUCLEARE  - Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUB ACTIVITATE Fisiune -2.3 - Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate  
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să 
fie stabilite în  
state diferite; 

Proiecte de 

colaborare la 

scară mică sau 

medie şi/sau 

acţiuni de 

coordonare şi 

sprijin şi maxim 

un proiect de 

colaborare la 

scară mare 

N/A 

 Fisiune -2011-2.3.1: Activităţi de cercetare şi 
dezvoltare în vederea sprijinirii implementării 
Agendei de Cercetare Strategică a SNE-TP 
  

ACTIVITATE SISTEME AVANSATE PENTRU UTILIZĂRILE NONELECTRICE A ENERGIEI NUCLEARE 
SUB ACTIVITATE Fisiune -2.4  N/A N/A 

DOMENIU PROTECŢIA ÎMPOTRIVA RADIAŢIILOR - FISIUNE - 3 

ACTIVITATE CUANTIFICAREA RISCURILOR PENTRU EXPUNERILE PRELUNGITE ŞI MICI 

SUB ACTIVITATE Fisiune -3.1  N/A N/A 

SUBACTIVITATE Fisiune -2011-3.1.1: Contribuţia la cercetarea 
riscului în doză-mică în Europa 
 

- Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate  
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să 
fie stabilite în  
state diferite; 

Proiecte de 
colaborare la 
scară mică sau 
medie şi/sau 
acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE EURATOM FISIUNE NUCLEARĂ ŞI PROTECŢIA ÎMPOTRIVA 
RADIAŢIILOR 

ACTIVITATE UTILIZĂRILE MEDICALE ALE RADIAŢIEI  - Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUB ACTIVITATE Fisiune -3.2  - Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate 
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să 
fie stabilite în  
state diferite 

N/A N/A 

ACTIVITATE REABILITAREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

SUB ACTIVITATE Fisiune -3.3  – nu este cazul N/A  

ACTIVITATE UTILIZĂRILE RĂUVOITOAREA ALE RADIAŢIILOR ŞI MATERIALELOR RADIOACTIVE  

SUB ACTIVITATE Fisiune -3.4 – nu este cazul N/A  

ACTIVITATE ALTE SUBIECTE  

SUB ACTIVITATE Fisiune -3.5 - Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate 
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să 
fie stabilite în  
state diferite; 

Maxim o  
acţiune de 

coordonare şi 

sprijin 

N/A 

 Fisiune -2011-3.5.1: Networking şi coordonare 
în domeniul biodozimetriei 

DOMENIU INFRASTRUCTURI - FISIUNE - 4 

ACTIVITATATE INFRASTRUCTURI DE SPRIJIN 

SUB ACTIVITATE Fisiune -4.1  - Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate 

N/A N/A - Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE EURATOM FISIUNE NUCLEARĂ ŞI PROTECŢIA ÎMPOTRIVA 
RADIAŢIILOR 

- Entităţile din 
consorţiu trebuie să 
fie stabilite în  
state diferite; 

- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

 
 
- Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 

ACTIVITATE ACCESUL LA INFRASTRUCTURI 

SUB ACTIVITATE Fisiune -4.2 - Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate 
- Entităţile din 
consorţiu trebuie să 
fie stabilite în  
state diferite; 

Acţiuni de 

coordonare şi 

sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE Fisiune-2011-4.2.1: Accesul transnaţional la 
infrastructuri de mari dimensiuni 

DOMENIU RESURSELE UMANE, MOBILITATE ŞI  INSTRUIRE - FISIUNE - 5 

ACTIVITATE INSTRUIREA ŞI MOBILITATEA LUCRĂTORILOR ÎN DOMENIUL CERCETĂRII  

SUB ACTIVITATE 
 
 
 
 
 
 
 

Fisiune -5.1 - Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate 
- Entităţile din 

consorţiu trebuie să 

Maxim 3 acţiuni 

de coordonare şi 

sprijin 

N/A 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE EURATOM FISIUNE NUCLEARĂ ŞI PROTECŢIA ÎMPOTRIVA 
RADIAŢIILOR 

SUBACTIVITATE Fisiune -2011-5.1.1: Schema de Instruire 
Fisiunea Euratom (EFTS) în domeniul energiei 
nucleare şi protecţiei împotriva radiaţiilor 

fie stabilite în state 

diferite; 

 

 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

 
SUBACTIVITATE 

 
ACŢIUNI TRANSVERSALE - FISIUNEA-6 

ACTIVITATE ACŢIUNI TRANSVERSALE - Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
 
- Activităţi 
demonstrative -
50% 
 
- Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 
- Management, 

obţinerea 

certificatelor de 

SUB ACTIVITATE Fisiune -2011-6.0.1: Acţiuni de sprijin în 
vederea implementării programului şi alte 
activităţi 
 

- Cel puţin trei entităţi 
legale stabilite în  
statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
în Statele Asociate 
- Entităţile din 

consorţiu trebuie să 

fie stabilite în state 

diferite; 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE Fisiune -2011-6.0.2: Îmbunătăţirea participării 
noilor state membre 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

DOMENIU COOPERAREA CU ŢĂRILE TERŢE - FISIUNE-7 
 

ACTIVITATE FISIUNE -7  

TERMEN LIMITĂ 07 aprilie  2011 ( ora 17:00:00 - Bruxelles) 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE EURATOM FISIUNE NUCLEARĂ ŞI PROTECŢIA ÎMPOTRIVA 
RADIAŢIILOR 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.EuratomDetailsCallPage&call_id=348 

audit şi alte 

activităţi – 100% 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.EuratomDetailsCallPage&call_id=348
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Date de contact Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 

 

Sediul central CĂLĂRAŞI 
Adresa: Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, Călăraşi, jud. Călăraşi 
Tel.: 0242/ 331.769 
Fax: 0242/ 313.167 
E-mail: office@adrmuntenia.ro 

Biroul judeţean ARGEŞ 
Adresa: Sediul Consiliului Judeţean, Str. Vasile Milea , nr.1, etaj 2, 
camerele 93,  etaj 3, camera  133, Piteşti, judeţul Argeş 
Tel.: 0248 /222.250 
Fax: 0248/ 222.250 
E-mail: arges@adrmuntenia.ro 

Biroul judeţean DÂMBOVIŢA 
Adresa: Sediul Consiliului Judeţean, Str. Piaţa Tricolorului , nr. 1, etaj 
4, camerele 100 -101, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa 
Tel. : 0245/ 220.647 
Fax: 0245/220.647 
E-mail: dambovita@adrmuntenia.ro 

Biroul judeţean GIURGIU 
Adresa: B-dul Mihai Viteazu nr. 4, Giurgiu, judeţul Giurgiu 
Tel.: 0246/215.271 
Fax: 0246/215.271   
E-mail: giurgiu@adrmuntenia.ro 

 

Biroul judeţean IALOMIŢA 
Adresa: Bulevardul Chimiei nr. 13 -15, etaj 2, Slobozia, judeţul 
Ialomiţa  
Tel: 0243/234.806  
Fax: 0243/234.806 
E-mail: ialomita@adrmuntenia.ro 
 
Biroul judeţean PRAHOVA 
Adresa: Sediul Consiliului Judeţean, Str. Republicii, nr. 2 -4 , etaj 6, 
camerele 626 - 627 , Ploieşti, judeţul Prahova 
Tel.: 0244/ 595.594 
Fax: 0244/595.594 
E-mail: prahova@adrmuntenia.ro 

Biroul judeţean TELEORMAN 
Adresa: Sediul Consiliului Judeţean, Str. Dunării, nr. 178, parter, 
Alexandria, judeţul Teleorman 
Tel.: 0247/311.201. int. 358 
Fax: 0247/312.494 
E-mail: teleorman@adrmuntenia.ro 
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mailto:dambovita@adrmuntenia.ro
mailto:giurgiu@adrmuntenia.ro
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mailto:teleorman@adrmuntenia.ro
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Catalogul surselor de finanţare pentru Programul Cadru 7 (FP7), este un material informativ referitor la o serie de apeluri de propuneri 

de proiecte  lansate de Comisia Europeană, pentru întreg Programul Cadru 7, având la bază Programele de Lucru din 2011. 
Materialul sus-menţionat cuprinde informaţii referitoare la solicitanţii eligibili, schema de finanţare, valoarea grantului acordat de 

Comisia Europeană, contribuţia Uniunii Europene, pentru fiecare din cele 81 de apeluri de propuneri de proiecte lansate în cadrul 
Programului Cadru 7. 

Materialul va fi publicat pe site-ul  http://www.adrmuntenia.ro/, la secţiunea Bibliotecă/Documente Utile şi va fi pus la dispoziţia 
Membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor judeţene şi locale şi prefecturilor din regiune, universităţilor şi 
institutelor de cercetare, mediului de afaceri, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, reprezentanţilor mass-media de la nivelul 
Regiunii Sud Muntenia şi altor actori interesaţi. 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Serviciul Urmărirea Impactului Programelor Operaţionale, la tel/fax.:0242/ 313 
371, e-mail: programe@adrmuntenia.ro. 

Pentru mai multe informaţii referitoare la apelurile lansate de Comisia Europeană în cadrul Programului Cadru 7, vă rugăm să contactaţi 

Punctele Naţionale de Contact , la adresa web: http://cordis.europa.eu/fp7/ncp_en.html 

http://www.adrmuntenia.ro/
mailto:programe@adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro/
mailto:programe@adrmuntenia.ro
http://cordis.europa.eu/fp7/ncp_en.html


 

 
 

 
 
 

Publicaţie editată de Direcţia Dezvoltare, Serviciul Urmărirea Impactului Programelor Operaţionale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

-SEPTEMBRIE 2010- 
 


