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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-2012-RTD 

DOMENIU 2. TRANSFERUL CERCETĂRII PENTRU ASIGURAREA SĂNĂTĂŢII UMANE  
ACTIVITATE 2.3 Cercetare transnaţională privind 

principalele boli infecţioase: combaterea 
principalelor ameninţări asupra sănătăţii 
publice  
(HEALTH.2012.2.3.0-2: ERA-NET în boli 
infecţioase) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite 
în acelaşi stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
2.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-uri, 
Universităţi, Institute 
de Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi suport -
100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de audit 
şi alte activităţi – 
100% 

TERMEN LIMITĂ 28 februarie 2012 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ERANET-2012-RTD 

COD DE 
IDENTIFICARE 
APEL 

 
FP7-HEALTH-2012-INNOVATION 1 

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

CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII EUROPENE 

COOPERARE SĂNĂTATE 

ACTIVITATE 1.2 Detectare, diagnosticare şi monitorizare 
(HEALTH.2012.1.2-1: Dezvoltarea de tehnologii 
cu scopul de a stratifica grupul de pacienţi 
pentru medicina personalizată) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite 
în acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare ce 
vizează IMM-
urile 

Maxim 
6.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-uri, 
Universităţi, Institute 
de Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi suport -
100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de audit 
şi alte activităţi – 
100% 

ACTIVITATE 1.4 Abordări şi intervenţii terapeutice 
inovative  
(HEALTH.2012.1.4-1: Iniţiative inovatoare 
pentru transplantul de organe solide) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite 
în acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
6.000.000 € 

ACTIVITATE 1.4 Abordări şi intervenţii terapeutice 
inovative  
(HEALTH.2012.1.4-3: Strategii inovatoare 
pentru transferarea terapiilor bazate pe celule 
stem în medicina regenerativă - Cooperare 
Uniunea Europeană - Australia) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite 
în acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
6.000.000 € 

ACTIVITATE 1.4 Abordări şi intervenţii terapeutice 
inovative  
(HEALTH.2012.1.4-4: Acidul nucleic – abordare 
terapeutică sau profilactică inovatoare) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite 
în acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
6.000.000 € 

DOMENIU 2. TRANSFERUL REZULTATELOR CERCETĂRII PENTRU ASIGURAREA SĂNĂTĂŢII UMANE 
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PROGRAM 
SPECIFIC 

CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII EUROPENE 

COOPERARE SĂNĂTATE 

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.2012.2.1.1.1-A: Sprijin pentru 
cercetarea bolilor rare la nivel internaţional) 

Minim o entitate legală 
independentă 

Proiecte de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
2.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-uri, 
Universităţi, Institute 
de Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi suport -
100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de audit 
şi alte activităţi – 
100% 

2.1.1 Colectarea informaţiilor pe scară largă 
(HEALTH.2011.2.1.1.1-B: Utilitatea clinică a 
abordărilor omnice pentru o diagnosticare mai 
bună a bolilor rare) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite 
în acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
12.000.000 € 

SUBACTIVITATE 2.1.1 Colectarea informaţiilor pe scară largă 
(HEALTH.2012.2.1.1.1-C: Baze de date, bio 
bănci şi clinici bio informatice pentru boli rare) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite 
în acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
12.000.000 € 

SUBACTIVITATE 2.1.1 Colectarea informaţiilor pe scară largă 
(HEALTH.2012.2.1.1.2: - Validarea abordărilor 
omnice pe bază de biomarkeri pentru 
combaterea bolilor care afectează persoanele 
în vârstă) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite 
în acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare ce 
vizează IMM-
urile 

Maxim 
12.000.000 € 

SUBACTIVITATE 2.1.1 Colectarea informaţiilor pe scară largă 
(HEALTH.2012.2.1.1-3: Metode statistice 
pentru colectarea şi analizarea informaţiilor 
referitoare la abordările omnice) 

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 € 
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PROGRAM 
SPECIFIC 

CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII EUROPENE 

COOPERARE SĂNĂTATE 

dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite 
în acelaşi stat 

SUBACTIVITATE 2.1.2 Sisteme biologice 
(HEALTH.2012.2.1.2-1: Sisteme medicinale: 
Îmm-urile-motoare de cercetare prin aplicarea 
abordărilor sistemelor biologice pentru a 
răspunde nevoilor clinice şi medicale) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite 
în acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare ce 
vizează IMM-
urile 

Maxim 
3.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-uri, 
Universităţi, Institute 
de Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi suport -
100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de audit 
şi alte activităţi – 
100% 

SUBACTIVITATE 2.1.2 Sisteme biologice 
(HEALTH.2012.2.1.2-2: Sisteme medicinale: 
Aplicarea abordărilor sistemelor biologice 
pentru a înţelege bolile multifactoriale şi co 
morbiditatea acestora) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite 
în acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
12.000.000 € 

SUBACTIVITATE 2.1.2 Sisteme biologice 
(HEALTH.2012.2.1.2-3: Pregătirea pentru 
viitoarele cercetări şi activităţi inovatoare în 
sistemele medicinale) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite 
în acelaşi stat 

Proiecte de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
3.000.000 € 

ACTIVITATE 2.2. CERCETARE ASUPRA CREIERULUI, BOLILOR CONEXE ACESTUIA, DEZVOLTĂRII UMANE ŞI ÎMBĂTRÂNIRII 
SUBACTIVITATE 2.2.2. Dezvoltarea umană şi îmbătrânirea 

(HEALTH.2012.2.2.2-1: Sisteme biologice 
integrative şi genomică comparativă pentru 
analizarea fenomenului de îmbătrânire şi/sau a 
celor mai comune boli legate de îmbătrânire) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 

Proiecte de 
colaborare ce 
vizează IMM-
urile 

Maxim 
6.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-uri, 
Universităţi, Institute 
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PROGRAM 
SPECIFIC 

CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII EUROPENE 

COOPERARE SĂNĂTATE 

entităţi să fie stabilite 
în acelaşi stat 

de Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi suport -
100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de audit 
şi alte activităţi – 
100% 

SUBACTIVITATE 2.2.2. Dezvoltarea umană şi îmbătrânirea 
(HEALTH.2012.2.2.2-2: Investigator – studii 
clinice pentru optimizarea managementului 
pacienţilor în vârstă cu boli multiple) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite 
în acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare ce 
vizează IMM-
urile 

Maxim 
6.000.000 € 

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

SUBACTIVITATE 2.3.2. HIV/SIDA, malarie şi tuberculoză  
(HEALTH.2012.2.3.2-2: Co morbiditate între 
bolile infecţioase şi netransmisibile) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite 
în acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
6.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-uri, 
Universităţi, Institute 
de Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi suport -
100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de audit 

SUBACTIVITATE 2.3.2. HIV/SIDA, malarie şi tuberculoză 
(HEALTH.2012.2.3.2-3: Prevenirea şi tratarea 
HIV/SIDA, malariei şi tuberculozei) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite 
în acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare ce 
vizează IMM-
urile 

Maxim 
6.000.000 € 

SUBACTIVITATE 2.3.2. HIV/SIDA, malarie şi tuberculoză 
(HEALTH.2012.2.3.2-4: Intervenţii ieftine 

Minim 3 entităţi legale 
independente 

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 

pentru controlul bolilor în statele fără resurse) aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite 
în acelaşi stat 

şi alte activităţi – 
100% 

ACTIVITATE 2.4 TRANSFERUL REZULTATELOR CERCETĂRII ÎN TRATAREA ALTOR AFECŢIUNI MAJORE  
SUBACTIVITATE 2.4.3. Diabet şi obezitate 

(HEALTH.2012.2.4.3-1: Abordare inovatoare 
pentru  controlul diabetului) 

Minim 3 entităţi 
legale independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite 
în acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare ce 
vizează IMM-
urile 

Maxim 
6.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-uri, 
Universităţi, Institute 
de Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi suport -
100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de audit 
şi alte activităţi – 
100% 
 
 
 
 

SUBACTIVITATE 2.4.3. Diabet şi obezitate 
(HEALTH.2012.2.4.3-2: Investigator - studii 
clinice pentru diabet de tip 1) 

Minim 3 entităţi 
legale independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite 
în acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
6.000.000 € 

SUBACTIVITATE 2.4.4 Boli rare 
(HEALTH.2012.2.4.4-1: Dezvoltarea preclinică 
şi/sau clinică a substanţelor care sunt incluse în 
“medicamentele orfane1

Minim 3 entităţi 
legale independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite 
în acelaşi stat 

”) 

Proiecte de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
6.000.000 € 

SUBACTIVITATE 2.4.4 Boli rare Minim 3 entităţi Proiecte de Maxim 1. Activităţi de 

                                                           
1 Medicamente care nu sunt studiate, produse şi distribuite pentru că potenţialii cumpărători, care sunt de ordinul milioanelor, nu au capacitatea economică de a le plăti 
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PROGRAM 
SPECIFIC 

CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII EUROPENE 

COOPERARE SĂNĂTATE 

(HEALTH.2012.2.4.4-2: Studii observaţionale în 
bolile rare) 

legale independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite 
în acelaşi stat 

colaborare 3.000.000 € cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-uri, 
Universităţi, Institute 
de Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi suport -
100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de audit 
şi alte activităţi – 
100% 

SUBACTIVITATE 2.4.4 Boli rare 
(HEALTH.2012.2.4.4-3: Diseminarea 
cunoştinţelor şi a bunelor practici în 
managementul bolilor rare) 

Minim 3 entităţi 
legale independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite 
în acelaşi stat 

Proiecte de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
2.000.000 € 

SUBACTIVITATE 2.4.5 Alte boli cronice 
(HEALTH.2012.2.4.5-2: Biomarkeri şi 
diagnostice pentru bolile cronice inflamatorii 
ale articulaţilor şi/sau sistemului digestiv) 

Minim 3 entităţi 
legale independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite 
în acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare ce 
vizează IMM-
urile 

Maxim 
6.000.000 € 

DOMENIU 3. OPTIMIZAREA ASIGURĂRII CONDIŢIILOR DE SĂNĂTATE PENTRU CETĂŢENII EUROPENI 
ACTIVITATE 3.2 CALITATEA, EFICIENŢA ŞI SOLIDARITATEA SISTEMELOR DE SĂNĂTATE, INCLUSIV A SISTEMELOR DE SĂNĂTATE TRANZITORII 
SUBACTIVITATE 
 
 

3.2 Calitatea, eficienţa şi solidaritatea 
sistemelor de sănătate, inclusiv a celor 
tranzitorii 
(HEALTH.2012.3.2-1: Îmbunătăţirea organizării 
şi furnizării serviciilor de sănătate) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite 
în acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-uri, 
Universităţi, Institute 
de Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte SUBACTIVITATE 3.2 Calitatea, eficienţa şi solidaritatea Minim 3 entităţi legale Proiecte de Maxim 
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PROGRAM 
SPECIFIC 

CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII EUROPENE 

COOPERARE SĂNĂTATE 

 
 

sistemelor de sănătate, inclusiv a celor 
tranzitorii 
(HEALTH.2012.3.2-2: Metodologii noi pentru 
evaluarea tehnologiilor medicale) 

independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite 
în acelaşi stat 

colaborare 3.000.000 € instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi suport -
100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de audit 
şi alte activităţi – 
100% 

SUBACTIVITATE 3.2 Calitatea, eficienţa şi solidaritatea 
sistemelor de sănătate, inclusiv a celor 
tranzitorii 
(HEALTH.2012.3.2-3: Inovare socială pentru 
îmbătrânire activă şi sănătoasă) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite 
în acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

ACTIVITATE 3.4 SĂNĂTATE PUBLICĂ INTERNAŢIONALĂ ŞI SISTEMELE DE SĂNĂTATE 

SUBACTIVITATE 
 
 

3.4 Sănătatea publică internaţională şi 
sistemele de sănătate 
(HEALTH.2012.3.4-1: Cercetare în domeniul 
sistemelor şi serviciilor de sănătate în statele 
cu venituri mici şi mijlocii) 

Minim 8 entităţi legale 
independente, dintre 
care cel puţin 2 trebuie 
să fie stabilite în state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
iar 6 trebuie să fie 
stabilite în diferite 
state partenere la 
cooperarea 
internaţională 

Proiect de 
colaborare 
pentru acţiuni 
specifice de 
cooperare 
internaţională 

Maxim 
6.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-uri, 
Universităţi, Institute 
de Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi suport -
100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de audit 
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PROGRAM 
SPECIFIC 

CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII EUROPENE 

COOPERARE SĂNĂTATE 

şi alte activităţi – 
100% 

ACTIVITATE 4. ALTE ACŢIUNI TRANSVERSALE TEMEI SĂNĂTĂŢII 
SUBACTIVITATE 4.1. Acţiuni de coordonare şi sprijin 

transversale temei 
(HEALTH.2012.4.1-1: Reţea pentru încurajarea 
transferului de cunoştinţe în cadrul 
Programului Cadru – cercetare în domeniul 
sănătăţii (în special petru organizaţiile 
academice şi guvernamentale) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite 
în acelaşi stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
2.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-uri, 
Universităţi, Institute 
de Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi suport -
100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de audit 
şi alte activităţi – 
100% 
 

SUBACTIVITATE 4.1. Acţiuni de coordonare şi sprijin 
transversale temei  
(HEALTH.2012.4.1-2: Acţiuni de instruire pe 
tema managementului drepturilor de 
proprietate intelectuală şi a transferului de 
cunoştinţe) 
(Vizează editarea de publicaţii ce tratează tema 
în mod transversal) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite 
în acelaşi stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
2.000.000 € 

SUBACTIVITATE 4.1. Acţiuni de coordonare şi sprijin 
transversale temei 
(HEALTH.2012.4.1-3: Sprijin pentru evenimente 
prezidenţiale: Organizarea unor acţiuni de 
sprijin şi evenimente referitoare la Preşedinţia 
Uniunii Europene) 

Minim o entitate legală 
independentă 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
100.000 € 
 

SUBACTIVITATE 4.1. Acţiuni de coordonare şi sprijin 
transversale temei 
(HEALTH.2012.4.1-4: Comunicarea publicului 
asupra beneficiilor cercetărilor europene) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite 
în acelaşi stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
1.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-uri, 
Universităţi, Institute 
de Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte SUBACTIVITATE 4.1. Acţiuni de coordonare şi sprijin Minim o entitate legală Acţiuni de Maxim 
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PROGRAM 
SPECIFIC 

CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII EUROPENE 

COOPERARE SĂNĂTATE 

transversale temei 
(HEALTH.2012.4.1-5: Pregătirea viitorului 
cercetării şi inovării în sănătate) 

independentă coordonare şi 
sprijin 

500.000 € instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi suport -
100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de audit 
şi alte activităţi – 
100% 

SUBACTIVITATE 4.1. Acţiuni de coordonare şi sprijin 
transversale temei 
(HEALTH.2012.4.1-6: Stabilirea obiectivelor de 
dezvoltare post 2015, în domeniul sănătăţii) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite 
în acelaşi stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
2.000.000 € 

TERMEN LIMITĂ 04 octombrie 2011 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 

COD DE 
IDENTIFICARE 
APEL 

 
FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-2 

DOMENIU 1. BIOTEHNOLOGIE, INSTRUMENTE GENERICE ŞI TEHNOLOGII MEDICALE PENTRU SĂNĂTATEA UMANĂ 
SUBACTIVITATE 1.4. Abordări şi intervenţii terapeutice 

inovative 
(HEALTH.2011.1.4-2: Tehnologie medicală 
pentru transplant şi organe bioartificiale) 

Minim 3 şi maxim 5 
entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 3 
entităţi să fie stabilite 
în state diferite 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
6.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-uri, 
Universităţi, Institute 
de Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi suport -
100% 
4. Management, 
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PROGRAM 
SPECIFIC 

CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII EUROPENE 

COOPERARE SĂNĂTATE 

obţinerea 
certificatelor de audit 
şi alte activităţi – 
100% 

DOMENIU 2. TRANSFERUL REZULTATELOR CERCETĂRII PENTRU ASIGURAREA SĂNĂTĂŢII UMANE 
 

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

SUBACTIVITATE 2.3.0. Abordare transversală 
(HEALTH.2012.2.3.0-1: Diagnosticarea bolilor 
infecţioase la oameni) 

Minim 3 şi maxim 5 
entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 3 
entităţi să fie stabilite 
în state diferite 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
6.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-uri, 
Universităţi, Institute 
de Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi suport -
100% 
4 Management, 
obţinerea 
certificatelor de audit 
şi alte activităţi – 
100% 

ACTIVITATE 
 

2.4. TRANSFERAREA REZULTATELOR CERCETĂRII ÎN TRATAREA ALTOR AFECŢIUNI MAJORE 
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PROGRAM 
SPECIFIC 

CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII EUROPENE 

COOPERARE SĂNĂTATE 

SUBACTIVITATE 2.4.5. Alte boli cronice 
(HEALTH.2012.2.4.5-1: Abordări tehnologice 
pentru combaterea deficienţelor senzoriale) 
 
 
 

Minim 3 şi maxim 5 
entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 3 
entităţi să fie stabilite 
în state diferite 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
6.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-uri, 
Universităţi, Institute 
de Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi suport -
100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de audit 
şi alte activităţi – 
100% 

TERMEN LIMITĂ 27 septembrie 2011 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-2 
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ROGRAM 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 

ACTIVITATE TEHNOLOGII VIITOARE ŞI EMERGENTE 

SUBACTIVITATE 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, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 
 
Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Minim 
10.000.000 € 
 
Maxim 
25.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de Cercetare 
şi IMM-uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi suport -
100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de audit 
şi alte activităţi – 
100% 

 

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

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 

Minim 
10.000.000 € 
 
Maxim 
25.000.000 € 

 

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

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 

Minim 
10.000.000 € 
 
Maxim 
25.000.000 € 

 

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

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în 

Finanţări 
suplimentare 
la granturile 
existente 

Minim 
10.000.000 € 
 
Maxim 
25.000.000 € 
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ROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII EUROPENE 

 
COOPERARE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A 

COMUNICAŢIEI 
acelaşi stat 

TERMEN LIMITĂ 12 martie 2013 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2011-C 

COD DE 
IDENTIFICARE 
APEL 

 
FP7 –ICT-2011-8 

ACTIVITATE PROVOCAREA 1: INFRASTRUCTURI DE SERVICII ŞI REŢELE SIGURE ŞI OMNIPREZENTE 
SUBACTIVITATE ICT 2011.1.1 Reţele de viitor Minim 3 entităţi legale 

independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte 
integrate 

Minim 
4.000.000 € 
 
Maxim 
25.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de Cercetare 
şi IMM-uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi suport -
100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de audit 
şi alte activităţi – 
100% 

 

SUBACTIVITATE  ICT 2011.1.2 Calcul în Internet, Servicii de 
Internet şi Inginerie software avansată 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte 
integrate 

Minim 
10.000.000 € 
 
Maxim 
25.000.000 € 

 

SUBACTIVITATE ICT 2011.1.4 TIC de încredere Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte 
integrate 

Minim 
10.000.000 € 
 
Maxim 
25.000.000 € 
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ROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII EUROPENE 

 
COOPERARE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A 

COMUNICAŢIEI 
SUBACTIVITATE  ICT 2011.1.6 Cercetare şi experiment în 

domeniul internetului 
Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte 
integrate 

Minim 
10.000.000 € 
 
Maxim 
25.000.000 € 

 

ACTIVITATE PROVOCAREA 3: CĂI ALTERNATIVE ALE COMPONENTELOR ŞI SISTEMELOR 
SUBACTIVITATE ICT 2011.3.1 Componente nano electronice 

foarte avansate: proiectare, inginerie, 
tehnologie şi manufacturabilitate 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte 
integrate 

Minim 
10.000.000 € 
 
Maxim 
25.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de Cercetare 
şi IMM-uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi suport -
100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de audit 
şi alte activităţi – 
100% 

 

SUBACTIVITATE ICT 2011.3.2 Componente şi sisteme de 
integrare inteligente 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte 
integrate 

Minim 
10.000.000 € 
 
Maxim 
25.000.000 € 

 

SUBACTIVITATE ICT 2011.3.5 Tehnologii fotonice disruptive 
principale (a), (c), (d) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte 
integrate 

Minim 
10.000.000 € 
 
Maxim 
25.000.000 € 

 

ACTIVITATE PROVOCAREA 4: TEHNOLOGII PENTRU LIMBAJUL ŞI CONŢINUTUL DIGITAL 
SUBACTIVITATE ICT 2011.4.4 Managementul inteligent al Minim 3 entităţi legale Proiecte Minim 1. Activităţi de  
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ROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII EUROPENE 

 
COOPERARE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A 

COMUNICAŢIEI 
informaţiilor independente 

aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în 
acelaşi stat 

integrate 10.000.000 € 
 
Maxim 
25.000.000 € 

cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de Cercetare 
şi IMM-uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi suport -
100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de audit 
şi alte activităţi – 
100% 

ACTIVITATE PROVOCAREA 5: TIC PENTRU SĂNĂTATE, ÎMBĂTRÂNIRE ACTIVĂ, INCLUZIUNE ŞI GUVERNANŢĂ 
SUBACTIVITATE ICT-2011.5.7 Sprijin pentru punerea în aplicare 

timpurie a Iniţiativei Comune de Programare 
“Ani mai mulţi – Vieţi mai bune – Provocări si 
Oportunităţi ale Schimbărilor Demografice” 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de Cercetare 
şi IMM-uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi suport -
100% 
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ROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII EUROPENE 

 
COOPERARE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A 

COMUNICAŢIEI 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de audit 
şi alte activităţi – 
100% 

ACTIVITATE PROVOCAREA 6: TIC PENTRU O ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE CARBON 
SUBACTIVITATE ICT 2011.6.1 Reţele inteligente de energie Minim 3 entităţi legale 

independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
cercetare la 
scară mică sau 
medie 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de Cercetare 
şi IMM-uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi suport -
100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de audit 
şi alte activităţi – 
100% 

 

SUBACTIVITATE ICT 2011.6.3 TIC pentru managementul 
eficient al resurselor de apă 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
cercetare la 
scară mică sau 
medie 

N/A  

SUBACTIVITATE ICT 2011.6.7 Sisteme de cooperare pentru 
eficienţă energetică şi mobilitate durabilă 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte 
integrate 

Minim 
10.000.000 € 
 
Maxim 
25.000.000 € 

 

ACTIVITATE PROVOCAREA 8: TIC PENTRU ÎNVĂŢARE ŞI ACCES LA RESURSELE CULTURALE 
SUBACTIVITATE ICT 2011.8.1 Învăţare cu ajutorul tehnologiei Minim 3 entităţi legale 

independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 

Proiecte 
integrate 

Minim 
10.000.000 € 
 
Maxim 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
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ROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII EUROPENE 

 
COOPERARE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A 

COMUNICAŢIEI 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în 
acelaşi stat 

25.000.000 € - 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de Cercetare 
şi IMM-uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi suport -
100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de audit 
şi alte activităţi – 
100% 

ACTIVITATE TEHNOLOGII EMERGENTE ŞI VIITOARE 
SUBACTIVITATE ICT 2011.9.6 FET Proactivă: Alternativă de 

calcul 
Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
cercetare la 
scară mică sau 
medie 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de Cercetare 
şi IMM-uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi suport -
100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de audit 

 

SUBACTIVITATE ICT 2011.9.7 FET Proactivă: Dinamica 
sistemelor pe mai multe nivele 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte 
integrate 

Minim 
10.000.000 € 
 
Maxim 
25.000.000 € 
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ROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII EUROPENE 

 
COOPERARE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A 

COMUNICAŢIEI 
SUBACTIVITATE ICT 2011.9.8 FET Proactivă: Reducerea la limită 

a consumului de energie de calcul (MINCON) 
Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
cercetare la 
scară mică sau 
medie 

N/A şi alte activităţi – 
100% 
 
 
1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de Cercetare 
şi IMM-uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi suport -
100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de audit 
şi alte activităţi – 
100% 

 

SUBACTIVITATE ICT 2011.9.12 Coordonarea comunităţilor: 
Identificarea unor domenii noi de cercetare 
pentru iniţiativele FET Proactive şi 
promovarea reţelelor aferente programelor 
de cercetare de la nivel regional şi naţional (a), 
(b), (c), (d) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A  

SUBACTIVITATE ICT-2011.9.14 “Ştiinţa sistemelor globale” Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
cercetare la 
scară mică sau 
medie 

N/A  

ACTIVITATE ACŢIUNI ORIZONTALE 
SUBACTIVITATE ICT 2011.11.1 Achiziţii pre-comerciale Minim 3 entităţi legale 

independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de Cercetare 
şi IMM-uri; 
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ROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII EUROPENE 

 
COOPERARE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A 

COMUNICAŢIEI 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi suport -
100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de audit 
şi alte activităţi – 
100% 

TERMEN LIMITĂ 17 ianuarie 2012 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2011-8 

COD DE 
IDENTIFICARE 
APEL 

 
FP7-2012-ICT-GC 

ACTIVITATE TIC – TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIEI 
SUBACTIVITATE GC.ICT.2011.6-8 PPP GC: TIC pentru vehicule 

complet electrice (e, f, g, h) 
Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
cercetare la 
scară mică sau 
medie 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de Cercetare 
şi IMM-uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi suport -
100% 
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ROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII EUROPENE 

 
COOPERARE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A 

COMUNICAŢIEI 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de audit 
şi alte activităţi – 
100% 

TERMEN LIMITĂ 1 decembrie 2011(ora 17:00:00 - Bruxelles) 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-2012-ICT-GC 

COD DE 
IDENTIFICARE 
APEL 

 
FP7 -2011-NMP-ENERGY-ICT-EeB 

ACTIVITATE NMP – NANOŞTIINŢE, NANOTEHNOLOGII, METERIALE ŞI O NOUĂ PRODUCŢIE 
SUBACTIVITATE EeB.NMP.2012-1 Interacţiunea şi integrarea 

dintre clădiri, reţelele de încălzire şi răcire, 
sisteme de stocare şi de producere a energiei 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare la 
scara mare 

Minim 
4.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de Cercetare 
şi IMM-uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi suport -
100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de audit 
şi alte activităţi – 
100% 
 

SUBACTIVITATE EeB.NMP.2012-2 Abordarea sistemică pentru 
consolidarea clădirilor existente, inclusiv 
modernizarea acoperişurilor, sisteme de 
iluminat performante, sisteme HVAC eficiente 
energetic şi pentru crearea energiei 
regenerabile 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare la 
scara mare 

Minim 
4.000.000 € 

SUBACTIVITATE EeB.NMP.2012-3 Dezvoltarea şi validarea unor 
procese şi modele de afaceri noi pentru 
următoarea generaţie de clădiri performante 
din punct de vedere energetic, prin integrarea 
de servicii noi 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în 

Proiecte de 
colaborare ce 
vizează IMM-
urile 

N/A 
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ROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII EUROPENE 

 
COOPERARE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A 

COMUNICAŢIEI 
acelaşi stat 

SUBACTIVITATE EeB.NMP.2012-4 Abordări bazate pe 
nanotehnologie pentru creşterea 
performanţele sistemelor HVAC 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
4.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de Cercetare 
şi IMM-uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi suport -
100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de audit 
şi alte activităţi – 
100% 
 

SUBACTIVITATE EeB.NMP.2012-5 Materiale noi/inovatoare 
pentru fereste inteligente, concepute ca 
sisteme accesibile multifuncţionale, care 
furnizează un control sporit asupra energiei 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
4.000.000 € 

SUBACTIVITATE EeB.NMP.2012-6 Metodologii pentru 
transferul de cunoştinţe în cadrul lanţului de 
valori, în special pentru IMM-uri 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

ACTIVITATE MEDIU (INCLUSIV SCHIMBĂRILE CLIMATICE) 
SUBACTIVITATE EeB.ENV.2012.6.6-2 Concepte şi soluţii pentru 

îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor 
istorice, în special în mediul urban 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare ce 
vizează IMM-
urile 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de Cercetare 
şi IMM-uri; 
- 50 % pentru alte 
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ROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII EUROPENE 

 
COOPERARE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A 

COMUNICAŢIEI 
instituţii. 
 
2. Activităţi 
demonstrative - 50% 
 
3. Activităţi de 
coordonare şi suport -
100% 
 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de audit 
şi alte activităţi – 
100% 

ACTIVITATE ENERGIE 
SUBACTIVITATE EeB.Energy.2012.8.8.3 Demonstraţii pentru 

clădiri cu consum zero de energie, la nivel 
urban şi regional 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de Cercetare 
şi IMM-uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi suport -
100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de audit 
şi alte activităţi – 
100% 
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ROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII EUROPENE 

 
COOPERARE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A 

COMUNICAŢIEI 
ACTIVITATE TIC – TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIEI 
SUBACTIVITATE EEB-ICT-2011.6.5 TIC pentru cartiere cu 

energie pozitivă 
Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de Cercetare 
şi IMM-uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
 
2. Activităţi 
demonstrative - 50% 
 
3. Activităţi de 
coordonare şi suport -
100% 
 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de audit 
şi alte activităţi – 
100% 

TERMEN LIMITĂ 1 decembrie 2011 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB 

COD DE 
IDENTIFICARE 
APEL 

 
FP7 -2012-NMP -ICT-FoF 

ACTIVITATE NMP – NANOŞTIINŢE, NANOTEHNOLOGII, METERIALE ŞI O NOUĂ PRODUCŢIE 
SUBACTIVITATE FoF.NMP.2012-1 Sisteme de producţie 

adaptive şi echipamente de măsurare şi 
control pentru consum optim şi emisii 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
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ROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII EUROPENE 

 
COOPERARE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A 

COMUNICAŢIEI 
aproape de zero în procesul de producţie membre ale UE sau ţări 

asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în 
acelaşi stat 

tehnologică: 
- 75% pentru ONG- 
uri, Universităţi, 
Institute de Cercetare 
şi IMM-uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi suport -
100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de audit 
şi alte activităţi – 
100% 
 

SUBACTIVITATE FoF.NMP.2012-2 Metodologii şi instrumente 
pentru o întreţinere predictivă şi durabilă a 
echipamentelor de producţie 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare ce 
vizează IMM-
urile 

N/A 

SUBACTIVITATE FoF.NMP.2012-3 Echipamente de producţie 
inteligente şi dispozitive de tip “'plug-and-
produce” pentru integrarea în sistemele 
adaptive a echipamentelor automatizate, a 
roboţilor şi a altor echipamente inteligente, a 
dispozitivelor periferice, a senzorilor 
inteligenţi şi a sistemelor IT industriale 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare ce 
vizează IMM-
urile 

N/A 

SUBACTIVITATE FoF.NMP.2012-4 Tehnologii şi performanţe de 
fabricare, cu privire la eficienţă (volum, viteză, 
capacitate de procesare), putere şi acurateţe 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de Cercetare 
şi IMM-uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi suport -

SUBACTIVITATE FoF.NMP.2012-5 Tehnologii de fabricare de 
înaltă precizie pentru micro-piese 3D de 
calitate superioară 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 
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ROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII EUROPENE 

 
COOPERARE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A 

COMUNICAŢIEI 
să fie stabilite în 
acelaşi stat 

100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de audit 
şi alte activităţi – 
100% 
 

SUBACTIVITATE FoF.NMP.2012-6 Instrumente şi abordări 
bazate pe cunoaştere, pentru procesele de 
planificare şi simulare integrată la nivel de 
producţie 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 

SUBACTIVITATE FoF.NMP.2012-7 Tehnologii inovative în 
procesul de fabricare (alegerea materialului, 
înlăturarea surplusului) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 

ACTIVITATE TIC – TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIEI 
SUBACTIVITATE FoF-ICT-2011.7.1 Fabrici inteligente: Energy-

aware, producţie în timp scurt şi personalizare 
Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de Cercetare 
şi IMM-uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi suport -
100% 
4. Management, 

SUBACTIVITATE FoF-ICT-2011.7.2 Soluţii de producţie pentru 
produse TIC noi 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 
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ROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII EUROPENE 

 
COOPERARE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A 

COMUNICAŢIEI 
obţinerea 
certificatelor de audit 
şi alte activităţi – 
100% 

TERMEN LIMITĂ 01 decembrie 2011 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-2012-NMP-ICT-FoF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-2012-NMP-ICT-FoF�
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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-ERANET-2012-RTD 

ACTIVITATE INOVARE PENTRU DEZVOLTARE SUSTENABILĂ 
SUBACTIVITATE 2.1 Producţie sustenabilă şi gestionarea 

resurselor biologice 
(KBBE.2012.1.2-08 Inovare în sectorul 
forestier, cu scopul de a creşte eficienţa 
resurselor şi de a aborda problemele legate de 
schimbările climatice, cu soluţii competitive 
din partea comercianţilor) 

Minim 3 entităţi legale 
şi independente, care 
gestionează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale. 
Entităţile trebuie să fie 
stabilite în State 
Membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 4.4 Tehnologii integrate pentru aplicaţii 
industriale 
(NMP.2012.4.0-3 Inovare în sectorul forestier, 
cu scopul de a creşte eficienţa resurselor şi de a 
aborda problemele legate de schimbările 
climatice, cu soluţii competitive din partea 
comercianţilor) 

Minim 3 entităţi legale 
şi independente, care 
gestionează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale. 
Entităţile trebuie să fie 
stabilite în State 
Membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 2.1 Producţie sustenabilă şi gestionarea 
resurselor biologice  

Minim 3 entităţi legale 
şi independente, care 

  Acţiuni de 
coordonare şi 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
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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 
(KBBE.2012.1.2-13 Consolidarea cooperării în 
cercetare la nivel european, referitoare la 
exploatarea resurselor maritime – fructe de 
mare în reţea ERANET) 

gestionează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale. 
Entităţile trebuie să fie 
stabilite în State 
Membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

sprijin dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-

SUBACTIVITATE 2.3 Ştiinţe, biotehnologie şi biochimie pentru 
produse şi metode sustenabile de fabricare 
nealimentare  
(KBBE.2012.3.6-01 Sisteme de biologie) 

Minim 3 entităţi legale 
şi independente, care 
gestionează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale. 
Entităţile trebuie să fie 
stabilite în State 
Membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

   Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 5.10 Acţiuni orizontale 
(ENERGY.201210.1.1 – Dezvoltarea 
iniţiativelor bioenergetice europene, în 
materie de industrie) 

Minim 3 entităţi legale 
şi independente, care 
gestionează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale. 
Entităţile trebuie să fie 
stabilite în State 
Membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

  Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 5.10 Acţiuni orizontale 
(ENERGY.201210.1.2 – Implementarea 
iniţiativelor industriale referitoare la energia 

Minim 3 entităţi legale 
şi independente, care 
gestionează fonduri 

   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 NANOŞTIINŢE, NANOTEHNOLOGII, 
MATERIALE ŞI NOI TEHNOLOGII DE 
PRODUCŢIE 
solară) publice naţionale sau 

programe regionale. 
Entităţile trebuie să fie 
stabilite în State 
Membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 7.2 Transport de suprafaţă durabil 
(S.S.T 2012.6-1 Transport III) 

Minim 3 entităţi legale 
şi independente, care 
gestionează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale. 
Entităţile trebuie să fie 
stabilite în State 
Membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

  Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

ACTIVITATE AMENINŢĂRI MAJORE PENTRU SĂNĂTATEA PUBLICĂ 
SUBACTIVITATE 2.3 Cercetare transnaţională privind 

principalele boli infecţioase 
(HEALTH.2012.2.3.0-2: ERA-NET în boli 
infecţioase) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

  Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 

SUBACTIVITATE 4.1 Nanoştiinţe şi nano-tehnologii 
(NMP.2012.1.2-3 ERA-NET în nano-medicină) 

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

  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 NANOŞTIINŢE, NANOTEHNOLOGII, 
MATERIALE ŞI NOI TEHNOLOGII DE 
PRODUCŢIE 

asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

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

SUBACTIVITATE 8.3 Stil de viaţă şi trenduri sociale 
(SSH.2012.3.2-4 Reducerea cererii şi ofertei de 
droguri) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

  Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

ACTIVITATE ACŢIUNI ORIZONTALE 
SUBACTIVITATE 4.2 Sprijin pentru coordonarea FP7 şi 

cooperare în context ERA 
(ERA-JP.2012.1 Planificare în comun şi 
instrumentele sale: modalităţi de optimizare a 
implementării şi mecanisme de sprijin) 

Minim o entitate legală 
şi independentă 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
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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 

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

TERMEN LIMITĂ 28 februarie 2012 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ERANET-2012-RTD 

COD DE 
IDENTIFICARE 
APEL 

FP7-NMP-2012-CSA-6 

DOMENIU  
ACTIVITATE ACTIVITĂŢI TRANSVERSALE CARE SĂ FACILITEZE CERCETAREA-DEZVOLTAREA 

SUBACTIVITATE 

NMP.2012.1.4-4 Evaluarea comunicărilor 
lansate de Comisia Europeană, în materie de 
cercetare şi inovare în nano-tehnologii şi 
identificarea nevoilor viitoare ale Uniunii 
Europene (industrie şi societate) 

Minim o entitate legală 
şi independentă 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim  
250.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 

SUBACTIVITATE NMP.2012.1.4-5 Îmbunătăţirea cunoştinţelor 
în materie de nanoştiinţe, astfel încât să se 
obţină competenţele necesare – industrie şi 
societate, în Uniunea Europeană 

Minim o entitate legală 
şi independentă 

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 NANOŞTIINŢE, NANOTEHNOLOGII, 
MATERIALE ŞI NOI TEHNOLOGII DE 
PRODUCŢIE 

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

ACTIVITATE STRUCTURA ACŢIUNILOR 
SUBACTIVITATE Structura acţiunilor NMP.2012.2.3-1 Crearea 

unei reţele de PTE şi materiale ale principalilor 
stakeholderi interesaţi, în Ştiinţa şi Ingineria 
Materialelor 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
1.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
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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 

obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

ACTIVITATE INTEGRARE 
SUBACTIVITATE NMP.2012.4.0-2 Furnizarea de sprijin pentru 

nevoile de standardizare 
Minim o entitate legală 
şi independentă 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

 Maxim  
500.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE NMP.2012.4.0-4 Organizarea de evenimente 
legate de Preşedinţia Uniunii Europene 

Minim o entitate legală 
şi independentă 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

ACTIVITATE MATERII PRIME 
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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 NMP.2012.4.1-4 Substituirea materiilor prime 
critice: crearea de reţele, specificând nevoile şi 
prioritĂţile în materie de cercetare-dezvoltare 

Minim o entitate legală 
şi independentă 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
3.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

TERMEN LIMITĂ 24 ianuarie 2012 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-NMP-2012-CSA-6 

COD DE 
IDENTIFICARE 
APEL 

 
FP7-2012-GC-MATERIALS 
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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.NMP.2012-1 Sisteme electrochimice 
inovatoare de stocare pentru automobile, 
bazate pe nanotehnologie 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 

  4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte activităţi 
– 100% 

SUBACTIVITATE GC.NMP.2012-2 Materiale inovatoare pentru 
noua generaţie de vehicule electrice 
prietenoase cu mediul 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Minim 
4.000.000 € 
 
Maxim 
10.000.000 € 

SUBACTIVITATE GC.SST.2012.1-1 Materiale inovatoare pentru 
noua generaţie de vehicule electrice 
prietenoase cu mediul 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Minim 
4.000.000 € 
 
Maxim 
10.000.000 € 

SUBACTIVITATE GC.ENV.2012-6.6-3 Materiale inovatoare 
pentru noua generaţie de vehicule electrice 
prietenoase cu mediul 

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

Proiecte de 
colaborare 

Minim 
4.000.000 € 
 
Maxim 
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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 

asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

10.000.000 € 

TERMEN LIMITĂ   01 decembrie 2011 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-2012-GC-MATERIALS 

COD DE 
IDENTIFICARE 
APEL 

 
FP7 -2012-NMP-ENERGY-ICT-EeB 

ACTIVITATE NMP – NANOŞTIINŢE, NANOTEHNOLOGII, MATERIALE ŞI O NOUĂ PRODUCŢIE 
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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.2012-1 Integrarea şi interacţiunea 
dintre clădiri şi reţelele de încălzire şi răcire, 
sistemele de stocare şi de producere a 
energiei 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare la 
scară mare 

Minim 
4.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 

  - 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. 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 NANOŞTIINŢE, NANOTEHNOLOGII, 
MATERIALE ŞI NOI TEHNOLOGII DE 
PRODUCŢIE 

SUBACTIVITATE EeB.NMP.2012-2 Abordarea sistemică pentru 
consolidarea clădirilor existente, inclusiv 
modernizarea acoperişurilor, sisteme de 
iluminat performante, sisteme HVAC eficiente 
energetic şi pentru crearea energiei 
regenerabile 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare la 
scară mare 

Minim 
4.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 

SUBACTIVITATE EeB.NMP.2012-3 Dezvoltarea şi validarea unor 
procese şi modele de afaceri noi pentru 
următoarea generaţie de clădiri performante 
din punct de vedere energetic, prin integrarea 
de servicii noi 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare ce 
vizează IMM-
urile 

N/A 

SUBACTIVITATE EeB.NMP.2012-4 Abordări bazate pe 
nanotehnologie pentru creşterea 
performanţelor sistemelor HVAC 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
4.000.000 € 

SUBACTIVITATE EeB.NMP.2012-5 Materiale noi/inovatoare 
pentru fereste inteligente, concepute ca 
sisteme accesibile multifuncţionale, care 
furnizează un control sporit asupra energiei 

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

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
4.000.000 € 
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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 

asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE EeB.NMP.2012-6 Metodologii pentru 
transferul de cunoştinţe în cadrul lanţului de 
valori şi, în special pentru IMM-uri 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

ACTIVITATE MEDIU (INCLUSIV SCHIMBĂRILE CLIMATICE) 
SUBACTIVITATE EeB.ENV.2012.6.6-2 Concepte şi soluţii pentru 

îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor 
istorice, în special în mediul urban 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare ce 
vizează IMM-
urile 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
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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 

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

ACTIVITATE ENERGIE 
SUBACTIVITATE EeB.Energy.2012.8.8.3 Demonstraţii pentru 

clădiri cu consum zero de energie, la nivel 
urban, regional 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
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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 

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

ACTIVITATE TIC – TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIEI 
SUBACTIVITATE EEB-ICT-2011.6.5 TIC pentru cartiere cu 

energie pozitivă 
Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
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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 – 100% 

TERMEN LIMITĂ 01 decembrie 2011 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB 

COD DE 
IDENTIFICARE 
APEL 

 
FP7 -2012-NMP -ICT-FoF 

ACTIVITATE NMP – NANOŞTIINŢE, NANOTEHNOLOGII, MATERIALE NOI ŞI PRODUCŢIE NOUĂ 
SUBACTIVITATE FoF.NMP.2012-1 Sisteme de producţie 

adaptive şi echipamente de măsurare şi 
control pentru consum optim şi emisii aproape 
de zero în procesul de producţie 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 

SUBACTIVITATE FoF.NMP.2012-2 Metodologii şi instrumente 
pentru o întreţinere predictivă şi durabilă a 
echipamentelor de producţie 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare ce 
vizează IMM-
urile 

N/A 
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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 FoF.NMP.2012-3 Echipamente de producţie 
inteligente şi dispozitive de tip “'plug-and-
produce” pentru integrarea în sistemele 
adaptive a echipamentelor automatizate, a 
roboţilor şi a altor echipamente inteligente, a 
dispozitivelor periferice, a senzorilor 
inteligenţi, şi a sistemelor IT industriale 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare ce 
vizează IMM-
urile 

N/A suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE FoF.NMP.2012-4 Tehnologii şi performanţe de 
fabricare, în materie de eficienţă (volum, 
viteză, capacitate de procesare), putere şi 
acurateţe 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 

SUBACTIVITATE FoF.NMP.2012-5 Tehnologii de fabricare de 
înaltĂ precizie pentru micro-piese 3D de 
calitate superioară 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 

SUBACTIVITATE FoF.NMP.2012-6 Instrumente şi abordări 
bazate pe cunoaştere, pentru procesele de 
planificare şi simulare integrată la nivel de 
producţie 

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

Proiecte de 
colaborare 

N/A 
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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 

asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE FoF.NMP.2012-7 Tehnologii inovative în 
procesul de fabricare (alegerea materialului, 
înlăturarea surplusului) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 

ACTIVITATE TIC –TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR 
SUBACTIVITATE FoF-ICT-2011.7.1 Fabrici inteligente: Energy-

aware, producţie în timp scurt şi personalizare 
Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 

SUBACTIVITATE FoF-ICT-2011.7.2 Soluţii de producţie pentru 
produse TIC noi 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 
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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 

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

TERMEN LIMITĂ 01 decembrie 2011 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-2012-NMP-ICT-FoF 

COD DE 
IDENTIFICARE 
APEL 

 
FP7-NMP-2012-LARGE-6 

ACTIVITATE MAXIMIZAREA CONTRIBUŢIEI NANOTEHNOLOGIEI LA DEZVOLTAREA DURABILĂ 
SUBACTIVITATE NMP.2012.1.2-1 Soluţii nanotehnologice 

pentru decontaminarea solurilor in-situ şi 
pentru remedierea apelor subterane 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Minim 
4.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 

SUBACTIVITATE NMP.2012.1.2-2 Dezvoltarea studiilor clinice 
referitoare la terapia inovatoare bazată pe 
nanotehnologie - activarea sistemelor de 
diagnosticare şi tratament al arterosclerozei 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 

Proiecte de 
colaborare 

Minim 
4.000.000 € 
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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 

să fie stabilite în acelaşi 
stat 

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

ACTIVITATE GARANTAREA SIGURANŢEI NANOTEHNOLOGIEI 
SUBACTIVITATE NMP.2012.1.3-1 Investigaţii sistematice ale 

mecanismelor şi efectelor rezultate ca urmare 
a interacţiunilor materialelor foarte mici cu 
sistemele vii şi cu mediul înconjurător 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Minim 
4.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
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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 NMP.2012.1.3-3 Testare (de reglementare) a 
nanomaterialelor 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Minim 
4.000.000 € 
 
Maxim 
10.000.000 € 

- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

ACTIVITATE ACTIVITĂŢI TRANSVERSALE, CERCETARE ŞI DEZVOLTARE 
SUBACTIVITATE NMP.2012.1.4-1 Liniile-pilot pentru sinteza de 

precizie a nanomaterialelor 
Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Minim 
4.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
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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 

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

ACTIVITATE MATERIALE INOVATIVE PENTRU APLICAŢII AVANSATE 
SUBACTIVITATE NMP.2012.2.2-1 Biomateriale pentru 

îmbunătăţirea performanţelor implanturilor 
medicale 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Minim 
4.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
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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 

obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

ACTIVITATE MATERII PRIME 
SUBACTIVITATE NMP.2012.4.1-1 Noi abordări ecologice în 

procesul de prelucrare al mineralelor 
Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Minim 
4.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

TERMEN LIMITĂ 08 noiembre 2011 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 
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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://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-NMP-2012-LARGE-6 

COD DE 
IDENTIFICARE 
APEL 

 
FP7-NMP-2012-SMALL-6 

ACTIVITATE MAXIMIZAREA CONTRIBUŢIEI NANOTEHNOLOGIEI LA DEZVOLTAREA DURABILĂ 
SUBACTIVITATE NMP.2012.1.1-1 Proiectarea raţională a nano-

catalizatorilor pentru producerea de energie 
durabilă, bazată pe înţelegere fundamentală 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
cercetare la 
scară mică sau 
medie 

Maxim 
4.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. 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 NANOŞTIINŢE, NANOTEHNOLOGII, 
MATERIALE ŞI NOI TEHNOLOGII DE 
PRODUCŢIE 

ACTIVITATE GARANTAREA SIGURANŢEI NANOTEHNOLOGIEI 
SUBACTIVITATE NMP.2012.1.3-2 Modelarea 

comportamentului toxic al nanoparticulelor 
industriale 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
cercetare la 
scară mică sau 
medie 

Maxim 
1.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

ACTIVITATE ACTIVITĂŢI TRANSVERSALE, CERCETARE ŞI DEZVOLTARE 
SUBACTIVITATE NMP.2012.1.4-2 Asamblare ierarhică a 

blocurilor, construite la scară nano 
Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 

Proiecte de 
cercetare la 
scară mică sau 
medie 

Maxim 
4.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
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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 

asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

ACTIVITATE FACILITAREA CERCETĂRII ŞI DEZVOLTĂRII 
SUBACTIVITATE NMP.2012.2.1-1 Alăturarea de materiale 

diferite (sunt excluse aplicaţiile specifice 
pentru asistenţă medicală) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
cercetare la 
scară mică sau 
medie 

Maxim 
4.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; SUBACTIVITATE NMP.2012.2.1-2 Substanţe chimice provenite Minim 3 entităţi legale Proiecte de Maxim 
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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 
din CO2 independente 

aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

cercetare la 
scară mică sau 
medie 

4.000.000 € - 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE NMP.2012.2.1-3 Materiale de auto vindecare 
pentru prelungirea duratei de viaţă 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
cercetare la 
scară mică sau 
medie 

Maxim 
4.000.000 € 

ACTIVITATE MATERIALE INOVATIVE PENTRU APLICAŢII AVANSATE 
SUBACTIVITATE NMP.2012.2.2-2 Materiale pentru stocare de 

date 
Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
cercetare la 
scară mică sau 
medie 

Maxim 
4.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 

SUBACTIVITATE NMP.2012.2.2-3 Materiale avansate pentru 
generarea de energie electrică la temperaturi 
ridicate 

Minim 4 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 

Proiecte de 
cercetare la 
scară mică sau 
medie 

Maxim 
4.000.000 € 
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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 

asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite şi 
celelalte două trebuie 
să fie stabilite în 
statele/regiunile din 
aria eligibilă (Armenia, 
Adzerbajian, Belarus, 
Georgia, Republica 
Moldova şi Ucraina) 

demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
 
1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 

SUBACTIVITATE NMP.2012.2.2-4 Materiale cu costuri reduse 
pentru palete mai mari, pentru sisteme de 
producere a energiei eoliene 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
cercetare la 
scară mică sau 
medie 

Maxim 
4.000.000 € 

SUBACTIVITATE NMP.2012.2.2-6 Materiale fotocatalitice 
pentru reducerea poluării 

Minim 4 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în state 
membre ale UE sau ţări 

Proiecte de 
cercetare la 
scară mică sau 
medie 

Maxim 
4.000.000 € 
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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 

asociate diferite şi 
celelalte două trebuie 
să fie stabilite în 
statele/regiunile din 
aria eligibilă (Brunei, 
Cambodjia, Indonezia, 
Malaezia, Filipine, 
Singapore, Thailanda şi 
Vietnam) 

4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

ACTIVITATE PRODUCŢIE NOUĂ 
SUBACTIVITATE NMP.2012.3.0-1 Sinteze chimice extrem de 

eficiente cu ajutorul unor forme alternative de 
energie 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
cercetare la 
scară mică sau 
medie 

Maxim 
4.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 

SUBACTIVITATE NMP.2012.3.0-2 Managementul siguranţei 
pentru organizaţii industriale 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
cercetare la 
scară mică sau 
medie 

Maxim 
4.000.000€ 
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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 

obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

ACTIVITATE MATERII PRIME 
SUBACTIVITATE NMP.2012.4.1-3 Dezvoltarea materialelor 

magnetice avansate, fără, sau cu utilizarea 
redusă de materii prime critice 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
cercetare la 
scară mică sau 
medie 

Maxim 
4.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

TERMEN LIMITĂ 08 noiembre 2011 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 
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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://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-NMP-2012-SMALL-6 

COD DE 
IDENTIFICARE 
APEL 

 
FP7-NMP-2012-SME-6 

ACTIVITATE ACTIVITĂŢI TRANSVERSALE CARE SĂ FACILITEZE CERCETAREA-DEZVOLTAREA 
SUBACTIVITATE NMP.2012.1.4-3 Metrologie mecanică la scară 

nanometrică pentru procese şi produse 
industriale 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare ce 
vizează IMM-
urile 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. 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 NANOŞTIINŢE, NANOTEHNOLOGII, 
MATERIALE ŞI NOI TEHNOLOGII DE 
PRODUCŢIE 

ACTIVITATE   MATERIALE INOVATIVE PENTRU APLICAŢII AVANSATE 
SUBACTIVITATE NMP.2012.2.2-5 Materiale rezistente la foc şi 

cu emisie redusĂ de fum 
Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare ce 
vizează IMM-
urile 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
 4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

ACTIVITATE INTEGRARE 
SUBACTIVITATE NMP.2012.4.0-1 Materiale neobişnuite şi 

soluţii de fabricare pentru industria creatoare 
Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 

Proiecte de 
colaborare ce 
vizează IMM-
urile 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
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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 

asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE MATERII PRIME 
SUBACTIVITATE NMP.2012.4.1-2 Tehnologiile inovatoare de 

reciclare a metalelor cheie în aplicaţii high-
tech 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare ce 
vizează IMM-
urile 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
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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 

- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

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

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-NMP-2012-SME-6 
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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-2012-2 

ACTIVITATE 2. GENERAREA ELECTRICITĂŢII DIN RESURSE REGENERABILE 
SUBACTIVITATE 2.1 Fotovoltaice 

(ENERGY 2012.2.1.2: Dezvoltarea de module 
fotovoltaice inteligente şi multifuncţionale) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare cu 
o componentă 
demonstrativă 
predominantă 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 2.3 Vânt 
(ENERGY.2012.2.3-2: Dezvoltarea unor modele 
inovatoare care să reducă sarcinile şi să 
îmbunătăţească fiabilitatea turbinelor MW) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 
 
 

Proiecte de 
colaborare cu 
o componentă 
demonstrativă 
predominantă 

N/A 
 
 

SUBACTIVITATE 2.6 Ocean 
(ENERGY 2012.2.6-1 Dezvoltarea primelor 
ferme oceanice de energie) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 

Proiecte de 
colaborare cu 
o componentă 
demonstrativă 
predominantă 

N/A 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE ENERGIE 

să fie stabilite în acelaşi 
stat 

ACTIVITATE PRODUCEREA COMBUSTIBILILOR REGENERABILI 
SUBACTIVITATE 3.2 A doua generaţie de combustibili 

regenerabili pe bază de biomasă 
(ENERGY.2012.3.2.3: Dezvoltarea de 
biocombustibilili – etanol din lignoceluloză) 

 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare cu 
o componentă 
demonstrativă 
predominantă 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

ACTIVITATE 5&6. ACŢIUNI TRANSVERSALE ÎNTRE ACTIVITĂŢILE ENERGIE 5 ŞI ENERGIE 6 
SUBACTIVITATE Tehnologii de generare a energiei pentru 

sisteme integrate cu zero emisii de carbon 
(ENERGY.2011.5&6.1-1 Dezvoltarea de 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 

Proiecte de 
colaborare cu 
o componentă 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE ENERGIE 

proiecte pilot pentru tehnologii de captare şi 
stocare a carbonului, în vederea integrării în 
centralele electrice cu combustibili fosili) 

membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

demonstrativă 
predominantă 

tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE Tehnologii de generare a energiei pentru 
sisteme integrate cu zero emisii de carbon 
(ENERGY.2011.5&6.1-2 Dezvoltarea de 
proiecte pilot pentru integrarea tehnologiilor 
noi şi emergente de ardere) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare cu 
o componentă 
demonstrativă 
predominantă 

N/A 

TERMEN LIMITĂ 08 martie 2012 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ENERGY-2012-2 

COD DE 
IDENTIFICARE 
APEL 

FP7-ERANET-2012-RTD 

ACTIVITATE INOVARE PENTRU DEZVOLTARE SUSTENABILĂ 
SUBACTIVITATE 2.1 Producţie sustenabilă şi gestionarea 

resurselor biologice 
(KBBE.2012.1.2-08 Inovare în sectorul 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 

Acţiuni de 
coordonare şi 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE ENERGIE 

forestier, cu scopul de a creşte eficienţa 
resurselor şi de a aborda problemele legate de 
schimbările climatice, cu soluţii competitive 
din partea comercianţilor) 

membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

sprijin tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 4.4 Tehnologii integrate pentru aplicaţii 
industriale  
(NMP.2012.4.0-3 Inovare în sectorul forestier, 
cu scopul de a creşte eficienţa resurselor şi de a 
aborda problemele legate de schimbările 
climatice, cu soluţii competitive din partea 
comercianţilor) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 2.1 Producţie sustenabilă şi gestionarea 
resurselor biologice 
(KBBE.2012.1.2-13 Consolidarea cooperării în 
cercetarea de la nivel european, referitoare la 
exploatarea resurselor maritime –reţea 
ERANET) 

Minim 3 entităţi legale 
şi independente, care 
gestionează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale. 
Entităţile trebuie să fie 
stabilite în State 
Membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

  Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE ENERGIE 

SUBACTIVITATE 2.3 Ştiinţe, biotehnologie şi biochimie pentru 
produse şi metode sustenabile de fabricare 
non-alimentare  
(KBBE.2012.3.6-01 Sisteme de biologie) 

Minim 3 entităţi legale 
şi independente, care 
gestionează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale. 
Entităţile trebuie să fie 
stabilite în State 
Membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

   Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
 
1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 

SUBACTIVITATE 5.10 Acţiuni orizontale 
(ENERGY.201210.1.1 – Dezvoltarea 
iniţiativelor bioenergetice europene, în 
materie de industrie 

Minim 3 entităţi legale 
şi independente, care 
gestionează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale. 
Entităţile trebuie să fie 
stabilite în State 
Membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

   Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 5.10 Acţiuni orizontale  
(ENERGY.201210.1.2 – Implementarea 
iniţiativelor industriale referitoare la energia 
solară) 

Minim 3 entităţi legale 
şi independente, care 
gestionează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale. 
Entităţile trebuie să fie 
stabilite în State 
Membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

   Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 7.2 Transport de suprafaţă durabil  
(S.S.T 2012.6-1 Transport III) 

Minim 3 entităţi legale 
şi independente, care 
gestionează fonduri 

   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 ENERGIE 

publice naţionale sau 
programe regionale. 
Entităţile trebuie să fie 
stabilite în State 
Membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

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

ACTIVITATE AMENINŢĂRI MAJORE PENTRU SĂNĂTATEA PUBLICĂ 
SUBACTIVITATE 2.3 Cercetare transnaţională privind 

principalele boli infecţioase 
(HEALTH.2012.2.3.0-2: ERA-NET în boli 
infecţioase) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

   Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 

SUBACTIVITATE 4.1 Nanoştiinţe şi nanotehnologii 
(NMP.2012.1.2-3 ERA-NET în nano-medicină) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

  Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 8.3 Stil de viaţă şi trenduri sociale 
(SSH.2012.3.2-4 Reducerea cererii şi ofertei de 
droguri) 

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

  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 ENERGIE 

asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

ACTIVITATE ACŢIUNI ORIZONTALE 
SUBACTIVITATE 4.2 Sprijin pentru coordonarea FP7 şi 

cooperare în context ERA 
(ERA-JP.2012.1 Planificare în comun şi 
instrumentele sale: modalităţi de optimizare a 
implementării şi mecanisme de sprijin) 

Minim o entitate legală 
şi independentă 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

TERMEN LIMITĂ 28 februarie 2012 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 
INFORMAŢII http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ERANET-2012-RTD 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE ENERGIE 

SUPLIMENTARE 
COD DE 
IDENTIFICARE 
APEL 

FP7-ENERGY-SMARTCITIES-2012 

ACTIVITATE 8. EFICIENŢA ENERGETICĂ ŞI ECONOMIE 
SUBACTIVITATE 
 

 

 

SUBACTIVITATE 

8.8 Comunităţi şi oraşe inteligente 
(Energy.2012.8.8-1: Planificare strategică 
durabilă şi analizarea planurilor oraşelor) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 
 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

8.8 Comunităţi şi oraşe inteligente 
(Energy.2012.8.8-2: Sisteme de încălzire şi/sau 
răcire la scară largă pentru zona urbană) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare cu 
o componentă 
demonstrativă 
predominantă 

N/A 

TERMEN LIMITĂ 01 decembrie 2012 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 
INFORMAŢII http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ENERGY-SMARTCITIES-2012 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE ENERGIE 

SUPLIMENTARE 
COD DE 
IDENTIFICARE 
APEL 

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

ACTIVITATE NMP – NANOŞTIINŢE, NANOTEHNOLOGII, MATERIALE ŞI O NOUĂ PRODUCŢIE 
SUBACTIVITATE EeB.NMP.2012-1 Interacţiunea şi integrarea 

dintre clădiri, reţelele de încălzire şi răcire, 
sisteme de stocare şi de producere a energiei 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare la 
scară mare 

Minim 
4.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
 
1. Activităţi de 

SUBACTIVITATE EeB.NMP.2012-2 Abordarea sistemică pentru 
consolidarea clădirilor existente, inclusiv 
modernizarea acoperişurilor, sisteme de 
iluminat performante, sisteme HVAC eficiente 
energetic şi pentru crearea energiei 
regenerabile 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare la 
scară mare 

Minim 
4.000.000 € 

SUBACTIVITATE EeB.NMP.2012-3 Dezvoltarea şi validarea unor 
procese şi modele de afaceri noi pentru 
următoarea generaţie de clădiri performante 
din punct de vedere energetică, prin 
integrarea de servicii noi 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare ce 
vizează IMM-
urile 

N/A 

SUBACTIVITATE EeB.NMP.2012-4 Abordări bazate pe Minim 3 entităţi legale Proiecte de Maxim 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE ENERGIE 

nanotehnologie pentru creşterea 
performanţelor sistemelor HVAC 

independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

colaborare 4.000.000 € cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE EeB.NMP.2012-5 Materiale noi/inovatoare 
pentru ferestre inteligente, concepute ca 
sisteme accesibile multifuncţionale, care 
furnizează un control sporit asupra energiei  

 
 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
4.000.000 € 

SUBACTIVITATE EeB.NMP.2012-6 Metodologii pentru 
transferul de cunoşţinte în cadrul lanţului de 
valori, în special pentru IMM-uri 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

ACTIVITATE MEDIU (INCLUSIV SCHIMBĂRILE CLIMATICE) 
SUBACTIVITATE EeB.ENV.2012.6.6-2 Concepte şi soluţii pentru 

îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor 
istorice, în special în mediul urban 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 

Proiecte de 
colaborare ce 
vizează IMM-
urile 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE ENERGIE 

să fie stabilite în acelaşi 
stat 
 

Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

ACTIVITATE ENERGIE 
SUBACTIVITATE EeB.Energy.2012.8.8.3 Demonstraţii pentru 

clădiri cu consum zero de energie, la nivel 
urban, regional 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE ENERGIE 

instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

ACTIVITATE TIC – TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIEI 
SUBACTIVITATE EEB-ICT-2011.6.5 TIC pentru cartiere cu 

energie pozitivă 
Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE ENERGIE 

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

TERMEN LIMITĂ 01 decembrie 2011 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB 

COD DE 
IDENTIFICARE 
APEL 

 
FP7-ENERGY-2012-1 

ACTIVITATE 2. ELECTRICITATE DIN RESURSE REGENERABILE 
SUBACTIVITATE 2.1 Fotovoltaice 

(Energy 2012.2.1.2: Dezvoltarea de module 
fotovoltaice inteligente şi multifuncţionale) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 

SUBACTIVITATE 2.3 Vânt 
(ENERGY.2012.2.3-1: Sisteme eoliene 
inovatoare pentru aplicaţiile off-shore) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE ENERGIE 

SUBACTIVITATE 2.5 Energie solară concentrată 
(ENERGY.2012.2.5-2.1 Cercetarea, dezvoltarea 
şi experimentarea sistemelor de energie 
solară)  
 
 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

N/A coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 2.5 Energie solară concentrată 
(ENERGY.2012.2.5-2.2 Transfer avansat de 
fluxuri de căldură pentru tehnologia CSP) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 

SUBACTIVITATE 2.9 Aspecte transversale 
(ENERGY.2012.2.9-1 Generarea de putere la 
temperaturi scăzute) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 

ACTIVITATE 3. PRODUCŢIA DE COMBUSTIBILI REGENERABILI 
SUBACTIVITATE 3.2 A doua generaţie de combustibili 

regenerabili pe bază de biomasă 
(ENERGY.2012.3.2-1 Combustibili bio din 
microalge şi din macroalge) 

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

Proiecte de 
colaborare 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE ENERGIE 

care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 3.2 A doua generaţie de combustibili 
regenerabili pe bază de biomasă 
(ENERGY.2012.3.2-2 Dezvoltarea şi 
experimentarea a combustibililor bio pentru 
transportul aerian) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 

ACTIVITATE   4. ENERGII REGENERABILE PENTRU ÎNCĂLZIRE ŞI RĂCIRE 
SUBACTIVITATE 4.1 Energie solară termală la temperaturi 

scăzute/medii 
(ENERGY.2012.4.1-1: Cercetarea şi dezvoltarea 
sistemelor de colectare a energiei solare, la 
temperaturi de 100°-250°C) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică -75% 
2. Activităţi 
demonstrative -
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE ENERGIE 

obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

ACTIVITATE 5. CAPTAREA CO₂ ŞI TEHNOLOGII DE STOCARE PENTRU EMISII ZERO DE ENERGIE ELECTRICĂ 
SUBACTIVITATE 5.2 Captarea de CO₂ 

(ENERGY.2012.5.2.1: Teste -pilot măsurabile 
pentru stocarea de CO2) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
9 .000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 5.2 Captarea de CO₂ 
(ENERGY.2012.5.2.2 Impactul asupra calităţii 
CO2 în ceea ce priveşte transportul şi stocarea 
acestuia) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 

ACTIVITATE 5&6. ACŢIUNI TRANSVERSALE ÎNTRE ACTIVITĂŢILE ENERGIE 5 ŞI ENERGIE 6 
SUBACTIVITATE Acţiuni transversale Minim o entitate legală Acţiuni de N/A 1. Activităţi de 



 81 

PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE ENERGIE 

(ENERGY.2012.5&62.1 Furnizarea de sprijin 
pentru coordonarea activităţilor 
stakeholderilor în domeniul producerii 
energiei cu zero emisii de carbon) 

şi independentă coordonare şi 
sprijin 

cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

ACTIVITATE   7. REŢELE DE ENERGIE INTELIGENTE 
SUBACTIVITATE 7.1 Dezvoltarea de reţele interactive pentru 

distribuirea energiei 
(ENERGY.2012.7.1.1: Integrarea resurselor de 
distribuţie variabile în reţelele de distribuţie) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE ENERGIE 

stat Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 7.1 Dezvoltarea de reţele interactive pentru 
distribuirea energiei 
(ENERGY.2012.7.1.2: Consolidarea reţelelor de 
electricitate prin distribuire inteligentă) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 

SUBACTIVITATE 7.1 Dezvoltarea de reţele interactive pentru 
distribuirea energiei 
(ENERGY.2012.7.1.3: Încurajarea participării 
comercianţilor inteligenţi la cererea activă şi la 
eficienţa sistemului energetic. Consolidarea 
reţelelor de electricitate prin distribuire 
inteligentă) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 

SUBACTIVITATE 7.2 Reţele energetice paneuropene 
(ENERGY.2012.7.2-1: Planificare pentru 
realizarea “Autostrăzilor Europene pentru 
Energie Electrică”, pentru asigurarea livrării 
fiabile a energiei regenerabile şi integrarea pe 
piaţă) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
nu trebuie să fie 
stabilite în acelaşi stat 
Minim 3 operatori 
europeni în domeniul 
transportului de 
electricitate 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE ENERGIE 

SUBACTIVITATE 7.3 Probleme şi tehnologii transversale 
(ENERGY.2011.7.3-1: Reţea de proiecte pentru 
dezvoltarea viitoarelor reţele europene de 
electricitate) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
nu trebuie să fie 
stabilite în acelaşi stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 7.3 Probleme şi tehnologii transversale 
(ENERGY.2012.7.3-2: Facilitarea testării 
condiţiei de siguranţă a bateriilor staţionare) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
nu trebuie să fie 
stabilite în acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 

SUBACTIVITATE 7.3 Probleme şi tehnologii transversale 
(ENERGY.2012.7.3-3 Furnizarea de sprijin 
pentru activităţile stakeholderilor în domeniul 
reţelelor inteligente) 

Minim o instituţie legal 
independentă 

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 ENERGIE 

obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

ACTIVITATE 8. EFICIENŢĂ ŞI ECONOMIE ENERGETICĂ 
SUBACTIVITATE 8.1 Utilizarea eficientă a energiei în producţie 

şi construcţii 
(ENERGY.2012.8.1.1: Noua generaţie de 
tehnologii pentru pompe de căldură) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
nu trebuie să fie 
stabilite în acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

ACTIVITATE ACŢIUNI ORIZONTALE 
SUBACTIVITATE Tehnologii emergente viitoare Minim 3 entităţi legale Proiecte de Maxim 1. Activităţi de 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE ENERGIE 

(ENERGY.2012.10.2.1 Tehnologii emergente 
viitoare) 

independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
nu trebuie să fie 
stabilite în acelaşi stat 

colaborare 3.000.000 € cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

TERMEN LIMITĂ 25 octombrie 2011 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ENERGY-2012-1-1STAGE 
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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 

 
FP7-2012-GC-MATERIALS 

SUBACTIVITATE  GC.NMP.2012-1 Sisteme electrochimice de 
stocare ,inovatoare,  pentru automobile, 
bazate pe nanotehnologie 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

    Maxim 
3.000.000€ 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE GC.NMP.2012-2 Materiale inovatoare pentru 
noua generaţie de vehicule electrice 
prietenoase cu mediul 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Minim  
4.000.000 € 
 
Maxim 
10.000.000 € 

SUBACTIVITATE GC.SST.2012.1-1 Materiale inovatoare pentru 
noua generaţie de vehicule electrice 
prietenoase cu mediul 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Minim  
4.000.000 € 
 
Maxim 
10.000.000 € 

SUBACTIVITATE  GC.ENV.2012-6.6-3 Materiale inovatoare 
pentru noua generaţie de vehicule electrice 
prietenoase cu mediul 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 

Proiecte de 
colaborare 

Minim  
4.000.000 € 
 
Maxim 
10.000.000 € 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE MEDIU (INCLUSIV SCHIMBĂRILE CLIMATICE) 

stat 
TERMEN LIMITĂ 01 decembrie (ora 17:00:00 - Bruxelles) 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-2012-GC-MATERIALS 

COD DE 
IDENTIFICARE 
APEL 

 
FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB 

ACTIVITATE NMP – NANOŞTIINŢE, NANOTEHNOLOGII, MATERIALE ŞI PRODUCŢIE NOUĂ 
SUBACTIVITATE EeB.NMP.2012-1 Interacţiunea şi integrarea 

dintre clădiri, reţelele de încălzire şi răcire, 
sisteme de stocare şi de producere a energiei 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare la 
scară mare 

Minim 
4.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE  EeB.NMP.2012-2 Abordarea sistemică pentru 
consolidarea clădirilor existente, inclusiv 
modernizarea acoperişurilor, sisteme de 
iluminat performante, sisteme HVAC eficiente 
energetic şi pentru crearea energiei 
regenerabile 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare la 
scară mare 

Minim 
4.000.000 € 

SUBACTIVITATE EeB.NMP.2012-3 Dezvoltarea şi validarea unor 
procese şi modele de afaceri noi pentru 
următoarea generaţie de clădiri performante 
din punct de vedere energetic, prin integrarea 
de servicii noi 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare ce 
vizează IMM-
urile 

N/A 

SUBACTIVITATE EeB.NMP.2012-4 Abordări bazate pe 
nanotehnologie pentru creşterea 

Minim 3 entităţi legale 
independente 

Proiecte de 
colaborare 

Minim 
4.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE MEDIU (INCLUSIV SCHIMBĂRILE CLIMATICE) 

performanţelor sistemelor HVAC aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE EeB.NMP.2012-5 Materiale noi/inovatoare 
pentru fereste inteligente, concepute ca 
sisteme accesibile multifuncţionale, care 
furnizează un control sporit asupra energiei 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Minim 
4.000.000 € 

SUBACTIVITATE EeB.NMP.2012-6 Metodologii pentru 
transferul de cunoşţinţe în cadrul lanţului de 
valori, în special pentru IMM-uri 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Acţiuni de 
coordonae şi 
sprijin 

N/A 

ACTIVITATE MEDIU (INCLUSIV SCHIMBĂRILE CLIMATICE) 
SUBACTIVITATE EeB.ENV.2012.6.6-2 Concepte şi soluţii pentru 

îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor 
istorice, în special în mediul urban 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare ce 
vizează IMM-
urile 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE MEDIU (INCLUSIV SCHIMBĂRILE CLIMATICE) 

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

ACTIVITATE ENERGIE 
SUBACTIVITATE EeB.Energy.2012.8.8.3 Demonstraţii pentru 

clădiri cu consum zero de energie, la nivel 
urban şi regional 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. 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 MEDIU (INCLUSIV SCHIMBĂRILE CLIMATICE) 

ACTIVITATE TIC – TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI TELECOMUNICAŢIILOR 
SUBACTIVITATE EEB-ICT-2012.6.5 TIC pentru cartiere cu 

energie pozitivă 
Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

TERMEN LIMITĂ 1 decembrie (ora 17:00:00 - Bruxelles) 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB 

COD DE 
IDENTIFICARE 
APEL 

 
FP7-ENV-2012-one-stage 

ACTIVITATE PROVOCAREA 6.1 CONFRUNTAREA CU SCHIMBĂRILE CLIMATICE 

SUBACTIVITATE ENV.2012.6.1-4 Exploatarea întregului 
potenţial al instrumentelor economice, de a 
contribui la atingerea obiectivelor Uniunii 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
9.000.000 € 

1. 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) 

Europene pentru 2050, de a reduce emisiile de 
gaz cu efect de seră 

membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE ENV.2012.6.1-2 Exploatarea oportunităţilor, 
riscurilor, fezabilitatea şi implicaţiile politice 
asociate cu opţiunile principale de 
geoinginerie 

Minim o entitate legală 
şi independentă 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
1.000.000 € 

ACTIVITATE PROVOCAREA 6.2 MANAGEMENTUL ŞI UTILIZAREA SUSTENABILĂ A PĂMÂNTULUI ŞI A SPAŢIULUI MARITIM 
SUBACTIVITATE ENV.2012.6.2-5 Îmbunătăţirea bazei de 

cunoştinţe ştiinţifice pentru a sprijini punerea 
în aplicare a directivei cadru privind strategia 
pentru mediul marin (“Oceanul de mâine “) 

Minim o entitate legală 
şi independentă 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
1.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
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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.2012.6.2-6 Dezvoltarea de tehnologii 
avansate şi instrumente de cartografiere, 
diagnosticare, excavare şi securizare a site-
urilor arheologice subacvatice şi de coastă 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare ce 
vizează IMM-
urile 

Maxim 
3.000.000 € 

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

ACTIVITATE PROVOCAREA 6.3 ÎMBUNĂTĂŢIREA EFICIENŢEI RESURSELOR 

SUBACTIVITATE ENV.2012.6.3-2 Opţiuni politice pentru o 
economie eficientă a resurselor 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 

SUBACTIVITATE ENV.2012.6.3-3 Dezvoltarea indicatorilor 
pentru măsurarea eficienţei resurselor 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

SUBACTIVITATE ENV.2012.6.3-4 Sprijin pentru nevoile de 
standardizare în domeniul mediului 

Minim o entitate legală 
şi independentă 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
1.000.000 € 



 93 

PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE MEDIU (INCLUSIV SCHIMBĂRILE CLIMATICE) 

audit şi alte 
activităţi – 100% 

ACTIVITATE PROVOCAREA 6.5 DISEMINAREA CUNOŞTINŢELOR DIN DOMENIUL MEDILUI PENTRU POLITICI, INDUSTRIE ŞI SOCIETATE 

SUBACTIVITATE ENV.2012.6.5-3 Exploatarea posibilităţilor 
pentru accesul liber la datele primare în 
materie de mediu 

Minim o entitate legală 
şi independentă 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
1.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE ENV2012.6.5-4 Evaluare integrată a poluării 
aerului pentru a venii în sprijinul revizuirii 
legislaţiei Uniunii Europene privind calitatea 
aerului 

Minim o entitate legală 
şi independentă 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
1.000.000 € 

ACTIVITATE PROVOCAREA 6.6 ACTIVITĂŢI ORIZONTALE ŞI TRANSTEMATICE 

SUBACTIVITATE ENV.2012.6.6-1 Cooperare dintre Uniunea 
Europeană şi India în ceea ce priveşte 
gestionarea şi tehnologia apei: cercetare şi 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 

Proiecte de 
colaborare ce 
vizează IMM-

Maxim 
3.000.000 € 

1. 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) 

inovare membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

urile tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

TERMEN LIMITĂ 20 octombrie 2011 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ENV-2012-one-stage 

COD DE 
IDENTIFICARE 
APEL 

 
FP7-ENV-2012-two-stage 

ACTIVITATE PROVOCAREA 6.1 CONFRUNTAREA CU SCHIMBĂRILE CLIMATICE 
SUBACTIVITATE  ENV.2012. 6.1-1 Predicţii climatice sezoniere 

şi pe decade pentru servicii climatice 
Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
9.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE MEDIU (INCLUSIV SCHIMBĂRILE CLIMATICE) 

să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE ENV.2012.6.1-2 Dezvoltarea instrumentelor 
de modelare tehnico-economice avansate 
pentru evaluarea costurilor şi a impactului 
politicilor de atenuare 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
6.000.000 € 

SUBACTIVITATE ENV.2012.6.1-3 Strategii, costuri şi efectele de 
adaptare la schimbările climatice 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
6.000.000 € 

ACTIVITATE PROVOCAREA 6.2 MANAGEMENTUL ŞI UTILIZAREA SUSTENABILĂ A PĂMÂNTULUI ŞI A SPAŢIULUI MARITIM 
SUBACTIVITATE ENV.2012.6.2-1 Explorarea potenţialului 

operaţional al conceptelor: servicii eco 
sistemice şi capital natural, cu scopul de a 
furniza informaţii, în mod regulat, cu privire la 
managementul durabil al terenurilor, apelor şi 
mediului urban 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
9.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 

SUBACTIVITATE ENV.2012.6.2-2 Evaluarea resurselor biologice 
mondiale: contribuţia europeană la Reţeaua 
de Observare GEO BON 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
9.000.000 € 
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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.2012.6.2-3 Instrumente inovatoare 
pentru înţelegerea şi evaluarea integrată a 
stării ecologice a apelor marine (“Oceanul de 
Mâine”) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
9.000.000 € 

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

SUBACTIVITATE ENV.2012.6.2-4 Managementul şi impactul 
potenţial al gunoiului din mediul marin şi de 
coastă (“Oceanul de Mâine”) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

ACTIVITATE PROVOCAREA 6.3 ÎMBUNĂTĂŢIREA EFICIENŢEI RESURSELOR 
SUBACTIVITATE 
 

ENV.2012.6.3-1 Tehnologii, procese şi servicii 
inovatoare pentru îmbunătăţirea eficienţei 
resurselor 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare ce 
vizează IMM-
urile 

Maxim 
3.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. 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 MEDIU (INCLUSIV SCHIMBĂRILE CLIMATICE) 

4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

ACTIVITATE 6.4 PROTEJAREA CETĂŢENILOR DE HAZARDELE NATURALE  
SUBACTIVITATE ENV.2012.6.4-1 Îmbunătăţirea rezistenţei 

societăţii la efectele catastrofale  ale 
hazardelor naturale prin crearea de 
parteneriate noi referitoare la managementul 
riscului 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
6.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE ENV.2012.6.4-2 Experiment de monitorizare 
pe termen lung, în regiunile geologice active 
din Europa, predispuse la hazarde naturale: 
conceptul numărul 5 - supersite 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
6.000.000 € 

SUBACTIVITATE ENV.2012.6.4-3 Inserarea informaţiilor din 
domeniul mediului înconjurător şi al sănătăţii  
În cunoştinţele avansate cu privire la rolul 
mediului înconjurător asupra sănătăţii şi 
bunăstării umane, cu scopul de a sprijini 
iniţiativa europeană cu privire la expozom 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
9.000.000 € 

ACTIVITATE PROVOCAREA 6.5 DISEMINAREA CUNOŞTINTELOR DIN DOMENIUL MEDILUI ÎNCONJURĂTOR PENTRU POLITICI, INDUSTRIE ŞI 
SOCIETATE 

SUBACTIVITATE ENV.2012.6.5-1 Dezvoltarea sistemelor de 
informare şi monitorizare a mediului 
înconjurător prin utilizarea unor aplicaţii 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 

Proiecte de 
colaborare ce 
vizează IMM-

Maxim 
9.000.000 € 

1. 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) 

inovatoare de observare a Pământului membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

urile tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE ENV.2012.6.5-2 Dezvoltarea şi exploatarea 
celor mai promiţătoare prototipuri şi 
instrumente derivate din activităţile de 
cercetare întreprinse la nivel european 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare ce 
vizează IMM-
urile 

Maxim 
3.000.000 € 

TERMEN LIMITĂ 20 octombrie 2011 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ENV-2012-two-stage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 99 

PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

COD DE 
IDENTIFICARE 
APEL 

 
FP7-AAT-2012-RTD-L0 

DOMENIU PROVOCAREA 3. COMPETITIVITATE PRIN INOVARE 
ACTIVITATE 7.1.6 PIONIERAT ÎN TRANSPORTUL AERIAN AL VIITORULUI 
SUBACTIVITATE  7.1.6.3 Idei inovatoare promiţătoare în 

transportul aerian 
(AAT.2012.6.3-1 Tehnologii inovatoare şi 
emergente) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
600.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 7.1.6.3 Idei inovatoare promiţătoare în 
transportul aerian 
(AAT.2012.6.3-2 Concepte radicale noi în 
transportul aerian) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
600.000 € 

TERMEN LIMITĂ 31 decembrie 2012 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 
INFORMAŢII http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-AAT-2012-RTD-L0 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

SUPLIMENTARE 
COD DE 
IDENTIFICARE 
APEL 

 
FP7-TRANSPORT-2012-MOVE-1 

DOMENIU PROVOCAREA 2. MOBILITATE CONTINUĂ ŞI ÎN CONDIŢII DE SIGURANŢĂ 
ACTIVITATE 7.2.2 ÎNCURAJAREA TRANSPORTULUI MODAL ŞI DESCONGESTIONAREA CORIDOARELOR DE TRANSPORT 
SUBACTIVITATE 7.2.2.2 Transport maritim şi fluvial  

(SST.2012.2.2-2 - Implementarea direcţiilor de 
acţiune ale Programului NAIADES) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
2.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

ACTIVITATE 7.2.4 ÎMBUNĂTĂŢIREA SIGURANŢEI ŞI SECURITĂŢII 
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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 integrată 
pentru sistemele de transport de suprafaţă 
(Impactul Sistemelor inteligente de transport 
asupra utilizatorilor vulnerabili) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

DOMENIU PROVOCAREA 3. COMPETITIVITATE PRIN INOVARE 
ACTIVITATE 7.2.5 CONSOLIDAREA COMPETITIVITĂŢII 
 
SUBACTIVITATE 

7.2.5.2 Drumuri, produse şi servicii 
competitive 
(SST.2012.5.2-6. Iniţiative E-Maritime pentru 
sprijinirea managementului sectorului 
maritim) 

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

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

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

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

ACTIVITATE INIŢIATIVA EUROPEANĂ “MAŞINI ECOLOGICE” 
SUBACTIVITATE 7.2.7.1 Vehicule electrice pentru transportul 

rutier 
(GC.SST.2012.1-7. Dezvoltarea vehiculelor 
electrice pentru transportul de marfă, pentru 
un oraş curat) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
8.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 

SUBACTIVITATE 7.2.7.2 Cercetare în domeniul transportului 
cu vehicule grele, pe distanţe medii şi lungi 
(GC.SST.2012.2-3 Proiectarea vehiculelor grele 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
8.000.000 € 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

care sunt alimentate cu gaz metan lichefiat) membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

ACTIVITATE ACTIVITĂŢI TRANSVERSALE 
SUBACTIVITATE TPT.2012.1-1 Realizarea unui forum pentru 

sprijinirea implementării viitoarelor orientări 
ale sistemului de transport mondial, aşa cum 
este definit în Carta Albă 

Minim o entitate legală 
şi independentă 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
1.500.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 

SUBACTIVITATE TPT.2012.1-1 Modele de transport prin 
utilizarea tehnologiei high tech 

Minim o entitate legală 
şi independentă 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

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

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

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

TERMEN LIMITĂ 01 martie 2012 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-TRANSPORT-2012-MOVE-1 

COD DE 
IDENTIFICARE 
APEL 

FP7-ERANET-2012-RTD 

ACTIVITATE INOVARE PENTRU DEZVOLTARE SUSTENABILĂ 
SUBACTIVITATE 2.1 Producţie sustenabilă şi gestionarea 

resurselor biologice 
(KBBE.2012.1.2-08 Inovare în sectorul 
forestier, cu scopul de a creşte eficienţa 
resurselor şi de a aborda problemele legate de 
schimbările climatice, cu soluţii competitive 
din partea comercianţilor) 

Minim 3 entităţi legale 
şi independente, care 
gestionează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale. 
Entităţile trebuie să fie 
stabilite în State 
Membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 

SUBACTIVITATE 4.4 Tehnologii integrate pentru aplicaţii 
industriale 
(NMP.2012.4.0-3 Inovare în sectorul forestier, 
cu scopul de a creşte eficienţa resurselor şi de a 
aborda problemele legate de schimbările 
climatice, cu soluţii competitive din partea 
comercianţilor) 

Minim 3 entităţi legale 
şi independente, care 
gestionează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale. 
Entităţile trebuie să fie 
stabilite în State 
Membre ale UE 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 TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

ţări asociate diferite suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 2.1 Producţie sustenabilă şi gestionarea 
resurselor biologice 
(KBBE.2012.1.2-13 Consolidarea cooperării în 
cercetare la nivel european, referitoare la 
exploatarea resurselor maritime –reţea 
ERANET) 

Minim 3 entităţi legale 
şi independente, care 
gestionează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale. 
Entităţile trebuie să fie 
stabilite în State 
Membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

  Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 2.3 Ştiinţe, biotehnologie şi biochimie pentru 
produse şi metode sustenabile de fabricare 
nealimentare  
(KBBE.2012.3.6-01 Sisteme de biologie) 

Minim 3 entităţi legale 
şi independente, care 
gestionează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale. 
Entităţile trebuie să fie 
stabilite în State 
Membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

   Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 5.10 Acţiuni orizontale 
(ENERGY.201210.1.1 – Dezvoltarea 
iniţiativelor bioenergetice europene, în 
materie de industrie) 

Minim 3 entităţi legale 
şi independente, care 
gestionează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale. 
Entităţile trebuie să fie 
stabilite în State 
Membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

  Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 
 

5.10 Acţiuni orizontale  
(ENERGY.201210.1.2 – Implementarea 

Minim 3 entităţi legale 
şi independente, care 

 Acţiuni de 
coordonare şi 

N/A 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

iniţiativelor industriale referitoare la energia 
solară) 

gestionează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale. 
Entităţile trebuie să fie 
stabilite în State 
Membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

sprijin 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 7.2 Transport de suprafaţă durabil 
(S.S.T 2012.6-1 Transport III) 

Minim 3 entităţi legale 
şi independente, care 
gestionează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale. 
Entităţile trebuie să fie 
stabilite în State 
Membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

  Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

ACTIVITATE AMENINŢĂRI MAJORE PENTRU SĂNĂTATEA PUBLICĂ 
SUBACTIVITATE 
 

2.3 Cercetare transnaţională privind 
principalele boli infecţioase 
(HEALTH.2012.2.3.0-2: ERA-NET în boli 
infecţioase) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 

  Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A  
1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

să fie stabilite în acelaşi 
stat 

ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 4.1 Nanoştiinţe şi nanotehnologii 
(NMP.2012.1.2-3 ERA-NET în nano-medicină) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

  Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 8.3 Stil de viaţă şi trenduri sociale 
(SSH.2012.3.2-4 Reducerea cererii şi ofertei de 
droguri) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

  Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

ACTIVITATE ACŢIUNI ORIZONTALE 
SUBACTIVITATE 4.2 Sprijin pentru coordonarea FP7 şi 

cooperare în context ERA 
(ERA-JP.2012.1 Planificare în comun şi 
instrumentele sale: modalităţi de optimizare a 
implementării şi mecanisme de sprijin) 

Minim o entitate legală 
şi independentă 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

TERMEN LIMITĂ 28 februarie 2012(ora 17:00:00 - Bruxelles) 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ERANET-2012-RTD 

COD DE 
IDENTIFICARE 
APEL 

 
FP7-AAT-2012-RTD-JAPAN 

DOMENIU PROVOCAREA 2. MOBILITATE CONTINUĂ ÎN CONDIŢII DE SIGURANŢĂ 
ACTIVITATE 7.1.2 CREŞTEREA EFICIENŢEI TIMPULUI 
SUBACTIVITATE 7.1.2.2 Operaţiuni de transport aerian 

eficiente din punct de vedere al timpului 
(AAT.2012.2.2-3 Consolidarea cooperări cu 
Japonia în domeniul comunicaţiilor 
aeronautice) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 
Minim 2 entităţi legale 
şi independente 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
1.400.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

stabilite în Japonia - 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

ACTIVITATE 7.1.3 GARANTAREA SATISFACŢIEI ŞI SIGURANŢEI CLIENŢILOR 
SUBACTIVITATE 7.1.3.3 Siguranţa aeronavelor 

(AAT.2012.3.3-6 Consolidarea cooperări cu 
Japonia în domeniul sistemelor antigivraj) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 
Minim 2 entităţi legale 
şi independente 
stabilite în Japonia 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
1.400.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative – 
50% 
3. Activităţi de 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

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

DOMENIU PROVOCAREA 3: COMPETITIVITATE PRIN INOVARE 
ACTIVITATE 7.1.4 ÎMBUNĂTĂŢIREA EFICIENŢEI ÎN MATERIE DE COSTURI 
SUBACTIVITATE 7.1.4.1 Dezvoltarea costurilor de operare a 

aeronavelor 
(AAT 2012.4.1-6. Consolidarea cooperării cu 
Japonia în domeniul schimbătoarelor de 
căldură pentru motoarele aeronavelor) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 
Minim 2 entităţi legale 
şi independente 
stabilite în Japonia 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
1.400.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 

SUBACTIVITATE 7.1.4.1 Dezvoltarea costurilor de operare a 
aeronavelor 
(AAT 2012.4.1-6. Consolidarea cooperării cu 
Japonia în domeniul motoarelor cu rulmenţi 
de ceramică) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat  
Minim 2 entităţi legale 
şi independente 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
1.400.000 € 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

stabilite în Japonia audit şi alte 
activităţi – 100% 

ACTIVITATE 7.1.6 PIONIERAT ÎN TRANSPORTUL AERIAN AL VIITORULUI 
SUBACTIVITATE 7.1.6.1 Tehnologii inovatoare şi emergente în 

transportul aerian 
(AAT 2012.4.1-6. Consolidarea cooperări cu 
Japonia în domeniul aeronavelor de mare 
viteză) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 
Minim 2 entităţi legale 
şi independente 
stabilite în Japonia 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
1.400.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

TERMEN LIMITĂ 01 decembrie 2011 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-AAT-2012-RTD-JAPAN 

COD DE  
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

IDENTIFICARE 
APEL 

 
FP7-2012-GC-MATERIALS 

 
SUBACTIVITATE GC.NMP.2012-1 Sisteme electrochimice 

inovatoare de stocare pentru automobile, 
bazate pe nanotehnologie 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE GC.NMP.2012-2 Materiale inovatoare pentru 
noua generaţie de vehicule electrice 
prietenoase cu mediul 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Minim  
4.000.000 € 
 
Maxim 
10.000.000 € 

SUBACTIVITATE GC.SST.2012.1-1 Materiale inovatoare pentru 
noua generaţie de vehicule electrice 
prietenoase cu mediul 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Minim 
 4.000.000 € 
 
Maxim 
10.000.000 € 
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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.2012-6.6-3 Materiale inovatoare 
pentru noua generaţie de vehicule electrice 
prietenoase cu mediul 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Minim 4.000.000 
€ 
 
Maxim 
10.000.000 € 

TERMEN LIMITĂ 01 decembrie 2011 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-2012-GC-MATERIALS 

COD DE 
IDENTIFICARE 
APEL 

 
FP7-SST-2012-RTD-1 

DOMENIU PROVOCAREA 1. ECO-INOVARE 
ACTIVITATE 7.2.1. ECOLOGIZAREA TRANSPORTULUI TERESTRU 
SUBACTIVITATE 7.2.1.1 Ecologizarea produselor şi serviciilor 

(SST.2012. 1.1-1 Evaluarea şi atenuarea 
impactului zgomotelor din transportul 
maritim, asupra mediului marin (temă 
abordată şi coordonată în cadrul secţiunii 
“Oceanul de mâine”) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 

SUBACTIVITATE 7.2.1.1 Ecologizarea produselor şi serviciilor 
(SST.2012. 1.1-2 Sprijin pentru dezvoltarea 
unor activităţi de planificare şi cercetare în 
sectorul maritim care să răspundă provocărilor 
transversale din domeniu (temă abordată şi 
coordonată în cadrul secţiunii “Oceanul de 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 

Proiecte de 
colaborare 

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

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

mâine”) să fie stabilite în acelaşi 
stat 

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

SUBACTIVITATE 7.2.1.1 Ecologizarea produselor şi serviciilor 
(SST.2012. 1.1-3 Managementul energiei în 
sistemele de cale ferată) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

DOMENIU PROVOCAREA 2. MOBILITATE CONTINUĂ ŞI ÎN CONDIŢII DE SIGURANŢĂ 
ACTIVITATE 7.2.2 ÎNCURAJAREA TRANSPORTULUI MODAL ŞI DESCONGESTIONAREA CORIDOARELOR DE TRANSPORT 
SUBACTIVITATE 7.2.2.2 Transport maritim şi fluvial  

(SST.2012.2.2-1 - Flotă inovatoare pentru lanţ 
logistic eficient) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 

SUBACTIVITATE 7.2.2.4 Calitatea serviciilor pe calea ferată 
(SST.2012.2.4-1 Planificare pentru anul 2050 în 
sectorul căilor ferate) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 

Proiecte de 
colaborare 

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

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

stat 3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
 
 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 

SUBACTIVITATE 
 

7.2.2.4 Calitatea serviciilor pe calea ferată 
(SST.2012.2.4-2 Rolul sistemului de cale ferată 
în transportul European, ca răspuns la 
problemele majore legate de discontinuitate) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

SUBACTIVITATE 7.2.2.4 Calitatea serviciilor pe calea ferată 
(SST.2012.2.4-2 Vehicule şi operaţiuni 
feroviare eficiente pentru servicii feroviare de 
transport  marfă competitive) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

SUBACTIVITATE 7.2.2.5 Interoperabilitate şi siguranţă 
(SST.2012.2.5-1 Interoperabilitatea sistemului 
de cale ferată (interoperabilitate non-
legislativă şi de reglementare bazată pe 
inovaţii tehnologice) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

SUBACTIVITATE 7.2.2.5 Inter operabilitate şi siguranţă 
(SST.2012.2.5-2 De la Europa la Asia: 
colaborare în ceea ce priveşte cercetarea în 
domeniul căilor ferate) 

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

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) 

care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

audit şi alte 
activităţi – 100% 

ACTIVITATE 7.2.3 GARANTAREA SUSTENABILITĂŢII MOBILITĂŢII DIN MEDIUL URBAN 
SUBACTIVITATE 7.2.3.1 Concepte noi pentru transport şi 

mobilitate 
(SST.2012.3.1-1. Activităţi de cercetare cu 
privire la accesibilitatea sistemelor de 
transport) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

1. Activităţi de 
cercetare şi 

SUBACTIVITATE 7.2.3.1 Concepte noi pentru transport şi 
mobilitate 
(SST.2012.3.1-2. Design inovator şi operarea 
unor noduri de transport urban noi sau 
modernizate)  
 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

SUBACTIVITATE 7.2.3.1 Concepte noi pentru transport şi 
mobilitate  
(SST.2012.3.1-3 Transport inovator în 
transportul urban şi regional) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
3.000.000 € 

SUBACTIVITATE 
 

7.2.3.1 Concepte noi pentru transport şi 
mobilitate 

Minim 3 entităţi legale 
independente 

Proiecte de 
colaborare 

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

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

(SST.2012.3.1-4 Vehicule urbane 
automatizate) 

aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 7.2.3.2 Transport public de calitate 
(SST.2012.3.2-1 Inovare în sistemul de 
transport cu autobuzul, în mediul urban) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

ACTIVITATE 7.2.4 ÎMBUNĂTĂŢIREA SIGURANŢEI ŞI SECURITĂŢII 
SUBACTIVITATE 7.2.4.1. Siguranţă şi securitate integrată 

pentru sistemele de transport de suprafaţă 
(SST.2012.4.1-1 Factorul uman-un element de 
siguranţă în navigaţie) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
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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 integrată 
pentru sistemele de transport de suprafaţă 
(SST.2012.4.1-2 Siguranţa navelor în condiţii 
arctice) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 7.2.4.1. Siguranţă şi securitate integrată 
pentru sistemele de transport de suprafaţă 
(SST.2012.4.1-3 Observaţii la scară largă 
pentru un transport sigur şi sustenabil) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

 Maxim 
3.000.000 € 

SUBACTIVITATE 7.2.4.2 Sprijin pentru politici 
(SST.2012.4.2-1 Priorităţi pentru cercetare în 
domeniul siguranţei drumurilor în Europa) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

DOMENIU PROVOCAREA 3. COMPETITIVITATE PRIN INOVARE 
ACTIVITATE 7.2.5 CONSOLIDAREA COMPETITIVITĂŢII 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

SUBACTIVITATE 7.2.5.2 Drumuri, produse şi servicii 
competitive 
(SST.2012.5.2-1 Instrumente şi condiţii de 
trafic atractive, eficiente şi competitive pentru 
vagoanele de marfă, şi interacţiunea acestora 
cu rutele de transport rutier şi internodal) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 7.2.5.2 Drumuri, produse şi servicii 
competitive 
(SST.2012.5.2-2 Instrumente de ultimă 
generaţie pentru optimizarea 
managementului bunurilor şi a infrastructurii) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

SUBACTIVITATE 7.2.5.2 Drumuri, produse şi servicii 
competitive 
(SST.2012.5.2-3 Materiale inovatoare de 
structură şi de armare pentru nave, inclusiv 
navele interioare) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

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

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

SUBACTIVITATE 7.2.5.2 Drumuri, produse şi servicii 
competitive 
(SST.2012.5.2-4 Inovare şi standardizare în 
domeniul semnalizării, pentru a accelera 
implementarea Sistemului European de 
Control al Trenului) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 7.2.5.2 Drumuri, produse şi servicii 
competitive 
(SST.2012.5.2-5 Sistemul E-guided: nava 
“autonomă”) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

ACTIVITATE INIŢIATIVA EUROPEANĂ “MAŞINI VERZI” 
SUBACTIVITATE 7.2.7.1 Proiectarea vehiculelor electrice 

pentru transportul rutier 
(GC.SST.2012.1-2 Infrastructuri inteligente şi 
servicii inovatoare pentru vehiculele electrice 
în mediul urban şi rutier) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
 
1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 

SUBACTIVITATE 7.2.7.1 Proiectarea vehiculelor electrice 
pentru transportul rutier 
(GC.SST.2012.1-3 Strategia europeană pentru 
materiale rare şi posibilitatea înlocuirii 
acestora) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
3.000.000 € 

SUBACTIVITATE 7.2.7.1 Proiectarea vehiculelor electrice 
pentru transportul rutier 
(GC.SST.2012.1-4 Proiectare şi testare pentru 
îmbunătăţirea siguranţei vehiculelor cu reglaj 
electric  alternativ) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

SUBACTIVITATE 7.2.7.1 Proiectarea vehiculelor electrice 
pentru transportul rutier 
(GC.SST.2012.1-5 Integrarea şi optimizarea 
posibilităţii de extindere a gamei referitoare la 
vehiculele electrice) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

SUBACTIVITATE 7.2.7.1 Proiectarea vehiculelor electrice 
pentru transportul rutier 
(GC.SST.2012.1-6 Activităţi avansate de 
simulare şi testare pentru vehiculele electrice) 

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

Proiecte de 
colaborare 

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

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
 
1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 

SUBACTIVITATE 7.2.7.2 Cercetare pentru transportul 
vehiculelor grele, pe distanţe medii şi lungi 
(GC.SST.2012.2-1 Cauciucuri cu rezistenţă 
joasă) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

SUBACTIVITATE 7.2.7.2 Cercetare pentru transportul 
vehiculelor grele, pe distanţe medii şi lungi 
(GC.SST.2012.2-1 Gestionarea resurselor de 
energie ale vehiculelor) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

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

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 7.2.7.3 Logistică şi co-modalitate 
(GC.SST.2012.3-1 Către o logistică sustenabilă 
şi interconectată – dezvoltarea unor soluţii 
standardizate şi modulare pentru vehicule de 
transport de marfă, unităţile de încărcare şi 
echipamente de transbordare) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 7.2.7.3 Logistică şi co-modalitate 
(GC.SST.2012.3-2 Îmbunătăţirea colectării şi 
diseminării informaţiilor referitoare la 
transport pentru sprijinirea dezvoltării unor 
programe inovatoare în domeniul 
transportului de marfă) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

SUBACTIVITATE 7.2.7.3 Logistică şi co-modalitate 
(GC.SST.2012.3-3 Platformă pentru cercetare 
şi inovare continuă pentru transportul de 
marfă) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 7.2.7.3 Logistică şi co-modalitate Minim 3 entităţi legale Proiecte de Maxim 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

(GC.SST.2012.3-4. Hub-uri verzi pentru reţele 
co-modale) 

independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

colaborare 3.000.000 € 

TERMEN LIMITĂ 01 decembrie 2011 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-SST-2012-RTD-1 

COD DE 
IDENTIFICARE 
APEL 

 
FP7-AAT-2012-RTD-1 

DOMENIU PROVOCAREA 1. ECO-INOVARE 
ACTIVITATE 7.1.1 ECOLOGIZAREA TRANSPORTULUI AERIAN 
SUBACTIVITATE 7.1.1.1. Aeronave ecologice 

(AAT.2012.1.1-1. Fizica zborului) 
 Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
5.000.000 € 

 
1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 

SUBACTIVITATE 7.1.1.1. Aeronave ecologice 
(AAT.2012.1.1-2 Aero-structuri) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
5 .000.000 € 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

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

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 

SUBACTIVITATE 7.1.1.1. Aeronave ecologice 
(AAT.2012.1.1-3 Propulsia) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
5.000.000 € 

SUBACTIVITATE 7.1.1.1. Aeronave ecologice 
(AAT.2012.1.1-4 Sisteme şi echipamente) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
5.000.000 € 

SUBACTIVITATE 7.1.1.1. Aeronave ecologice 
(AAT.2012.1.1-5 Avionică) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
5.000.000 € 

SUBACTIVITATE 
 

7.1.1.2. Fabricare şi mentenanţă ecologică  
(AAT.2012.1.2-1 Fabricare) 

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

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
5.000.000 € 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 7.1.1.2. Fabricare şi mentenanţă  
(AAT.2012.1.2-2 Mentenanţă şi dispoziţie) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
5.000.000 € 

SUBACTIVITATE 7.1.1.3 Operaţiuni de transport aerian 
ecologice  
(AAT.2012.1.3-1 Managementul traficului şi 
zborului aerian) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
5.000.000 € 

SUBACTIVITATE 7.1.1.3 Operaţiuni de transport aerian 
ecologice  
(AAT.2012.1.3-2 Aeroporturi) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
5.000.000 € 

SUBACTIVITATE 7.1.1.3 Operaţiuni de transport aerian 
ecologice  
(AAT.2012.1.4-2 Dezvoltarea de subsisteme 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
5.000.000 € 



 127 

PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

pentru motoarele de înaltă presiune) membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

DOMENIU 2. MOBILITATE CONTINUĂ ÎN CONDIŢII DE SIGURANŢĂ 
ACTIVITATE 7.1.2 CREŞTEREA EFICIENŢEI TIMPULUI 
SUBACTIVITATE 7.1.2.2 Operaţiuni de transport aerian 

eficiente din punct de vedere al timpului 
(AAT.2012.2.2-2 Aeroporturi) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare sau 

Maxim 
5.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. 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 TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

ACTIVITATE 7.1.3 ASIGURAREA SATISFACŢIEI ŞI SIGURANŢEI CLIENŢILOR 
SUBACTIVITATE 7.1.3.1 Cabina prietenoasă cu pasagerii 

(AAT.2012.3.1-2 Zgomot şi vibraţie) 
Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
5.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

 
1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 

SUBACTIVITATE 7.1.3.1 Cabina prietenoasă cu pasagerii 
(AAT.2012.3.1-3 Sisteme şi echipamente) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
5.000.000 € 

SUBACTIVITATE 7.1.3.3 Siguranţa aeronavelor 
(AAT.2012.3.3-1 Aero-structuri) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
5.000.000 € 

SUBACTIVITATE 7.1.3.3 Siguranţa aeronavelor 
(AAT.2012.3.3-2 Sisteme şi echipamente) 

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

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
5.000.000 € 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 7.1.3.3 Siguranţa aeronavelor 
(AAT.2012.3.3-4 Factorul uman) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
5.000.000 € 

SUBACTIVITATE 7.1.3.3 Siguranţa aeronavelor 
(AAT.2012.3.3-5 Propulsia: Toleranţă la 
ingestia de particule) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
5.000.000 € 

SUBACTIVITATE 7.1.3.3 Siguranţa aeronavelor 
(AAT.2012.3.3-7 Abordare inovatoare pentru 
siguranţa elicopterelor) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
5.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 

SUBACTIVITATE 7.1.3.4 Siguranţă operaţională 
(AAT.2012.3.4-1 Sisteme şi instrumente de 

Minim 3 entităţi legale 
independente 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
5.000.000 € 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

fabricaţie) aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 

SUBACTIVITATE 7.1.3.4 Siguranţă operaţională 
(AAT.2012.3.4-2 Mentenanţă) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
5.000.000 € 

SUBACTIVITATE 7.1.3.4 Siguranţă operaţională 
(AAT.2012.3.4-4 Aeroporturi) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
5.000.000 € 

 
SUBACTIVITATE 
 

7.1.3.4 Siguranţă operaţională 
(AAT.2012.3.4-5 Factorul uman) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
5.000.000 € 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

SUBACTIVITATE 7.1.3.4 Siguranţă operaţională 
(AAT.2012.3.5-1 Abordare integrată pentru 
zboruri sigure în condiţii de givraj) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
5.000.000 € 

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

SUBACTIVITATE 7.1.3.4 Siguranţă operaţională 
(AAT.2012.3.5-2 Dezvoltarea şi abordarea 
integrată a operaţiilor sigure în situaţii de 
reducere a membrilor echipajului) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
5.000.000 € 

ACTIVITATE 7.1.5 PROTECŢIA  AERONAVELOR ŞI PASAGERILOR 
SUBACTIVITATE 7.1.5.1 Securitatea aeronavelor 

(AAT.2012.5.1-1 Aero-structuri) 
Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
5.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 



 132 

PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

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

DOMENIU COMPETITIVITATE PRIN INOVARE 
ACTIVITATE 7.1.4 ÎMBUNĂTĂŢIREA EFICIENŢEI COSTURILOR 
SUBACTIVITATE 7.1.4.1 Dezvoltarea costurilor de operare a 

aeronavei 
(AAT.2012.4.1-1 Sisteme şi instrumente de 
fabricaţie) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
5.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 

SUBACTIVITATE 7.1.4.1 Dezvoltarea costurilor de operare a 
aeronavei 
(AAT.2012.4.1-2 Aero-structuri) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
5.000.000 € 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

SUBACTIVITATE 7.1.4.1 Dezvoltarea costurilor de operare a 
aeronavei 
(AAT.2012.4.1-3 Sisteme şi echipamente) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
5.000.000 € 

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

SUBACTIVITATE 7.1.4.1 Dezvoltarea costurilor de operare a 
aeronavei 
(AAT.2012.4.1-4 Avionică) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
5.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 

SUBACTIVITATE 7.1.4.1 Dezvoltarea costurilor de operare a 
aeronavei 
(AAT.2012.4.1-5 Producţie) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
5.000.000 € 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 7.1.4.2 Costul de operare a aeronavei 
(AAT.2012.4.2-1 Fizica zborului) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
5.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 

SUBACTIVITATE 7.1.4.2 Costul de operare a aeronavei 
(AAT.2012.4.2-2 Aero-structuri) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
5.000.000 € 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

SUBACTIVITATE 7.1.4.2 Costul de operare a aeronavei 
(AAT.2012.4.2-4 Sisteme) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
5.000.000 € 

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

SUBACTIVITATE 7.1.4.2 Costul de operare a aeronavei 
(AAT.2012.4.2-6 Mentenanţă şi reparaţie) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
5.000.000 € 

 
 
1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 

SUBACTIVITATE 7.1.4.3 Costuri de operare ale sistemului de 
transport aerian 
(AAT.2012.4.3-1 Sisteme şi instrumente de 
fabricaţie) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
5.000.000 € 

SUBACTIVITATE 7.1.4.3 Costuri de operare ale sistemului de 
transport aerian 
(AAT.2012.4.3-4 Factorul uman) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
5.000.000 € 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

să fie stabilite în acelaşi 
stat 

certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% SUBACTIVITATE 7.1.4.3 Costuri de operare ale sistemului de 

transport aerian 
(AAT.2012.4.4-1 Abordare integrată şi 
demonstrativă pentru fabricarea din metal şi 
din materiale compozite şi hibride a 
aeronavelor/componentelor de motor) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
5.000.000 € 

ACTIVITATE 7.1.6. PIONIERAT ÎN TRANSPORTUL AERIAN AL VIITORULUI 
SUBACTIVITATE 7.1.6.2. Modificări etapizate în operaţiunea 

de transport aerian 
(AAT.2012.6.2-4. Consolidarea rezistenţei 
sistemului ATM – dincolo de SESAR) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
5.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 

SUBACTIVITATE 7.1.7. Activităţi transversale pentru 
implementarea subtemelor programului 
(AAT.2012.7-1 Elaborarea scenariului 
Sistemului de Transport European şi 
tendinţele în evoluţia acestuia) 

Minim o entitate legală 
şi independentă 

Acţiuni de 
Coordonare şi 
sprijin 

Maxim  
600.000 € 

SUBACTIVITATE 7.1.7. Activităţi transversale pentru 
implementarea subtemelor programului 
(AAT.2012.7-8 Atragerea tinerilor europeni în 
cariere din domeniul aeronauticii) 

Minim o entitate legală 
şi independentă 

Acţiuni de 
Coordonare şi 
sprijin 

Maxim  
600.000 € 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

SUBACTIVITATE 7.1.7. Activităţi transversale pentru 
implementarea subtemelor programului 
(AAT.2012.7-9. Sprijinirea organizării de 
conferinţe şi evenimente relevante pentru 
cercetare în aeronautică şi transport aerian) 

Minim o entitate legală 
şi independentă 

Acţiuni de 
Coordonare şi 
sprijin 

Maxim  
600.000 € 

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

SUBACTIVITATE 7.1.7. Activităţi transversale pentru 
implementarea subtemelor programului 
(AAT.2012.7-25. Evaluarea posibilităţii de 
introducere a unui sistem automat de pilotare 
în sistemul de transport aerian) 

Minim o entitate legală 
şi independentă 

Acţiuni de 
Coordonare şi 
sprijin 

Maxim  
600.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 7.1.7. Activităţi transversale pentru 
implementarea subtemelor programului 
(AAT.2012.7-26 Aeroporturi eficiente pentru 
Europa) 

Minim o entitate legală 
şi independentă 

Acţiuni de 
Coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
 600.000 € 

SUBACTIVITATE 7.1.7. Activităţi transversale pentru 
implementarea subtemelor programului 
(AAT.2012.7-27 Aeroporturi axate pe co-
modalitate şi inter modalitate) 

Minim o entitate legală 
şi independentă 

Acţiuni de 
Coordonare şi 
sprijin 

Maxim  
600.000 € 

SUBACTIVITATE 7.1.7. Activităţi transversale pentru 
implementarea subtemelor programului 
(AAT.2012.7-28 Facilitarea accesului la 
aeroport pentru persoanele cu dizabilităţi) 

Minim o entitate legală 
şi independentă 

Acţiuni de 
Coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
 600.000 € 

TERMEN LIMITĂ 01 decembrie 2011 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ) 

INFORMAŢII 
SIPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-AAT-2012-RTD-1 

COD DE 
IDENTIFICARE 
APEL 

 
FP7-TPT-2012-RTD-1 

ACTIVITATE ACTIVITĂŢI ORIZONTALE PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A PROGRAMULUI TRANSPORT 
SUBACTIVITATE 1. Cercetare socio-economică şi previziune 

tehnologică  
(TPT.2012.1-2. Impactul infrastructurii de 
transport asupra competitivităţii Europei pe 
plan internaţional) 

Minim o entitate legală 
şi independentă 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 1. Cercetare socio-economică şi previziune 
tehnologică  
(TPT.2012.1-3 Radiografia evoluţiilor în 
domeniul transportului: provocări pe termen 
lung referitoare la competitivitatea sectorului 
transportului European) 

Minim o entitate legală 
şi independentă 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 2. Integrarea modurilor de transport şi a 
cercetării transversale  
(TPT.2012.2-2 Reducerea vulnerabilităţii 
Sistemului European de Transport raportat la 
condiţiile meteorologice extreme şi la 
dezastrele naturale) 

Minim o entitate legală 
şi independentă 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 3. Consolidarea Spaţiului de Cercetare 
European, încurajarea participării în cadrul 
acestuia şi diseminarea rezultatelor cercetării 
(TPT.2012.3-1 Stimularea inovaţiei pentru 
cooperare transnaţională în domeniul 
cercetării europene în materie de transport şi 
promovarea participării active a părţilor 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 

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) 

interesate în cadrul unor apelurilor şi 
proiectelor europene destinate cercetării) 

stat 

SUBACTIVITATE 3. Consolidarea Spaţiului de Cercetare 
European, încurajarea participării în cadrul 
acestuia şi diseminarea rezultatelor cercetării 
(TPT.2012.3-2 Pătrunderea pe piaţă a 
produselor şi serviciilor inovatoare: analizarea 
celor mai bune condiţii pentru inovare 

Minim o entitate legală 
şi independentă 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

TERMEN LIMITĂ 01 decembrie 2011 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-TPT-2012-RTD-1 
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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-2012-RTD 
 

ACTIVITATE INOVARE PENTRU DEZVOLTARE SUSTENABILĂ 
SUBACTIVITATE 2.1 Producţie sustenabilă şi gestionarea 

resurselor biologice 
(KBBE.2012.1.2-08 Inovare în sectorul 
forestier, cu scopul de a creşte eficienţa 
resurselor şi de a aborda problemele legate de 
schimbările climatice, cu soluţii competitive 
din parte comercianţilor) 

Minim 3 entităţi legale 
şi independente, care 
gestionează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale. 
Entităţile trebuie să fie 
stabilite în State 
Membre ale UE sau în 
ţări asociate diferite 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 4.4 Tehnologii integrate pentru aplicaţii 
industriale 
(NMP.2012.4.0-3 Inovare în sectorul forestier, 
cu scopul de a creşte eficienţa resurselor şi de 
a aborda problemele legate de schimbările 
climatice, cu soluţii competitive din parte 
comercianţilor) 

Minim 3 entităţi legale 
şi independente, care 
gestionează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale. 
Entităţile trebuie să fie 
stabilite în State 
Membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 2.1 Producţie sustenabilă şi gestionarea 
resurselor biologice 
(KBBE.2012.1.2-13 Consolidarea cooperării în 
cercetare la nivel european, referitoare la 
exploatarea resurselor maritime – fructe de 
mare în reţea ERANET) 

Minim 3 entităţi legale 
şi independente, care 
gestionează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale. 
Entităţile trebuie să fie 
stabilite în State 
Membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 2.3 Ştiinţe, biotehnologie şi biochimie pentru 
produse nealimentare şi procese de fabricare 
sustenabile 

Minim 3 entităţi legale 
şi independente, care 
gestionează fonduri 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 
1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
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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 
(KBBE.2012.3.6-01 Sisteme de biologie) publice naţionale sau 

programe regionale. 
Entităţile trebuie să fie 
stabilite în State 
Membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 5.10 Acţiuni orizontale  
(ENERGY.201210.1.1 – Dezvoltarea 
iniţiativelor bioenergetice europene, în 
materie de industrie) 

Minim 3 entităţi legale 
şi independente, care 
gestionează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale. 
Entităţile trebuie să fie 
stabilite în State 
Membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 5.10 Acţiuni orizontale 
(ENERGY.201210.1.2 – Implementarea 
iniţiativelor industriale referitoare la energia 
solară) 

Minim 3 entităţi legale 
şi independente, care 
gestionează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale. 
Entităţile trebuie să fie 
stabilite în State 
Membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 7.2 Transport de suprafaţă durabil 
 (S.S.T 2012.6-1 Transport III) 

Minim 3 entităţi legale 
şi independente, care 
gestionează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale. 
Entităţile trebuie să fie 
stabilite în State 
Membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

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 ALIMENTAŢIE, AGRICULTURĂ ŞI PESCUIT, ŞI 
BIOTEHNOLOGIE 

ACTIVITATE AMENINŢĂRI MAJORE PENTRU SĂNĂTATEA PUBLICĂ 

SUBACTIVITATE 2.3 Cercetare transnaţională privind 
principalele boli infecţioase 
(HEALTH.2012.2.3.0-2: ERA-NET în boli 
infecţioase) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 4.1 Nanoştiinţe şi nanotehnologii 
(NMP.2012.1.2-3 ERA-NET în nano-medicină) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 8.3 Stil de viaţă şi trenduri sociale 
(SSH.2012.3.2-4 Reducerea cererii şi ofertei de 
droguri) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

ACTIVITATE ACŢIUNI ORIZONTALE 

SUBACTIVITATE 4.2 Sprijin pentru coordonarea FP7 şi 
cooperare în context ERA 
(ERA-JP.2012.1 Planificarea în comun şi 
instrumentele sale: modalităţi de optimizare a 
implementării şi mecanisme de sprijin) 

Minim o entitate legală 
şi independentă 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
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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 

Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

TERMEN LIMITĂ 28 februarie 2012 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ERANET-2012-RTD 

COD DE 
IDENTIFICARE 
APEL 

 
FP7-KBBE-2012-6 – single stage 

 ACTIVITATE 2.1 PRODUCŢIA DURABILĂ ŞI GESTIONAREA RESURSELOR BIOLOGICE ALE SOLULUI, PĂDURILOR ŞI MEDIILOR ACVATICE 
SUBACTIVITATE 2.1.1 Activarea cercetării 

(KBBE.2012.1.1-01: Îmbunătăţirea calităţii 
seminţelor pentru activităţile agricole sau 
pentru conservare) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiect de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 

SUBACTIVITATE 2.1.1 Activarea cercetării 
(KBBE.2012.1.1-02 Îmbunătăţirea, la nivel 

Minim 3 entităţi legale 
independente 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 
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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 
European a accesului la date zootehnice 
precise) 

aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 2.1.1 Activarea cercetării  
(KBBE.2012.1.1-03 Tehnologii pentru 
îmbunătăţirea utilizării irigaţiilor şi creşterea 
productivităţii apei pentru recoltele care 
necesită apă, în Europa) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
6.000.000 € 

SUBACTIVITATE 2.1.2 Creşterea durabilităţii tuturor 
sistemelor de producţie (agricultură, 
silvicultură, pescuit şi de acvacultură), 
sănătatea plantelor şi protejarea culturilor  
(KBBE.2012.1.2-01: Dezvoltarea unor metode 
logistice noi şi îmbunătăţirea celor existente,  
Pentru recoltarea, depozitarea şi transportul 
biomasei lignocelulozice) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiect de 
colaborare 

Maxim 
3.500.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 

SUBACTIVITATE 2.1.2 Creşterea durabilităţii tuturor 
sistemelor de producţie (agricultură, 
silvicultură, pescuit şi de acvacultură), 
sănătatea plantelor şi protejarea culturilor  
(KBBE.2012.1.2-02: Gestionarea habitatelor 
seminaturale şi a biodiversităţii pentru 
optimizarea serviciilor ecologice) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiect de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

SUBACTIVITATE 2.1.2 Creşterea durabilităţii tuturor 
sistemelor de producţie (agricultură, 
silvicultură, pescuit şi de acvacultură), 
sănătatea plantelor şi protejarea culturilor  

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

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
6.000.000 € 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
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VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE ALIMENTAŢIE, AGRICULTURĂ ŞI PESCUIT, ŞI 
BIOTEHNOLOGIE 
(KBBE.2012.1.2-03: Promovarea stimulatorilor 
bio pentru creşterea plantelor 
(microorganisme şi 
Compuşi naturali activi), cu scopul de a crea 
strategii alternative de nutriţie a plantelor în 
culturile non – leguminoase) 

asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 2.1.2 Creşterea durabilităţii tuturor 
sistemelor de producţie (agricultură, 
silvicultură, pescuit şi de acvacultură), 
sănătatea plantelor şi protejarea culturilor  
(KBBE.2012.1.2-04: Sisteme agronomice şi de 
gestionare, optimizate de struguri pentru vin, 
pentru o calitate mai bună a strugurilor şi 
pentru a consolida competitivitatea sectorului 
viticol) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
6.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 2.1.2 Creşterea durabilităţii tuturor 
sistemelor de producţie (agricultură, 
silvicultură, pescuit şi de acvacultură), 
sănătatea plantelor şi protejarea culturilor  
(KBBE.2012.1.2-05: Dezvoltarea metodelor de 
testare a seminţelor pentru protecţia faţă de 
boli patogenice şi dăunători) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

SUBACTIVITATE 2.1.2 Creşterea durabilităţii tuturor 
sistemelor de producţie (agricultură, 
silvicultură, pescuit şi de acvacultură), 
sănătatea plantelor şi protejarea culturilor  
(KBBE.2012.1.2-06: Produse non-lemnoase ale 
pădurii şi copaci al căror lemn poate avea 
multiple destinaţii, pentru o zonă forestieră 
rurală inovativă) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
6.000.000 € 

SUBACTIVITATE 2.1.2 Creşterea durabilităţii tuturor 
sistemelor de producţie (agricultură, 
silvicultură, pescuit şi de acvacultură), 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
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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 
sănătatea plantelor şi protejarea culturilor  
(KBBE.2012.1.2-07: Dezvoltarea de strategii de 
management pentru plantarea si întreţinerea 
pădurilor pentru creşterea capacităţii de 
adaptare) 

membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
 
 
1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 

SUBACTIVITATE 2.1.2 Creşterea durabilităţii tuturor 
sistemelor de producţie (agricultură, 
silvicultură, pescuit şi de acvacultură), 
sănătatea plantelor şi protejarea culturilor  
(KBBE.2012.1.2-09: Integrarea rolului 
ecosistemelor marine bentonice in 
managementul pescuitului (“Oceanul de 
mâine”) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
6.000.000 € 

SUBACTIVITATE 2.1.2 Creşterea durabilităţii tuturor 
sistemelor de producţie (agricultură, 
silvicultură, pescuit şi de acvacultură), 
sănătatea plantelor şi protejarea culturilor  
(KBBE.2012.1.2-10: Prevenirea bolilor 
periculoase a speciilor de peşti din ferme) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
6.000.000 € 

SUBACTIVITATE 2.1.2 Creşterea durabilităţii tuturor 
sistemelor de producţie (agricultură, 
silvicultură, pescuit şi de acvacultură), 
sănătatea plantelor şi protejarea culturilor  
(KBBE.2012.1.2-11: Reducerea decalajelor 
dintre ştiinţă şi producători pentru sprijinirea 
producţiei de moluşte marine în Europa) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim  
650.000 € 
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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 2.1.2 Creşterea durabilităţii tuturor 
sistemelor de producţie (agricultură, 
silvicultură, pescuit şi de acvacultură), 
sănătatea plantelor şi protejarea culturilor  
(KBBE.2012.1.2-12: Furnizarea de instrumente 
moleculare pentru evaluarea şi monitorizarea 
potenţialului impact genetic  
Al acvaculturii asupra populaţiilor locale) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 

Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 2.1.3. Optimizarea sănătăţii animalelor, 
optimizarea producţie şi bunăstării în 
agricultură, pescuit şi acvacultură 
(KBBE.2012.1.3-01: Dezvoltarea şi evaluarea 
metodologilor ştiinţifice de supraveghere a 
sănătăţii animalelor, bazat pe costul efectiv şi 
riscurile acestora) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 

SUBACTIVITATE 2.1.3. Optimizarea sănătăţii animalelor, 
optimizarea producţie şi bunăstării în 
agricultură, pescuit şi acvacultură 
(KBBE.2012.1.3-02: Eforturi de cercetare 
direcţionate pentru combaterea febrei porcine 
africane) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
5.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 

SUBACTIVITATE 2.1.3. Optimizarea sănătăţii animalelor, 
optimizarea producţie şi bunăstării în 
agricultură, pescuit şi acvacultură 
(KBBE.2012.1.3-03: Eficienţa hrănirii 
monogastrice - eficienţa sistemelor digestive 
la efectivele de animale si reducerea 
amprentei ecologice printr-o combinaţie a 
sistemelor biologic, nutriţional şi genetic) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
6.000.000 € 

SUBACTIVITATE 2.1.3. Optimizarea sănătăţii animalelor, Minim 3 entităţi legale Proiecte 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 
optimizarea producţie şi bunăstării în 
agricultură, pescuit şi acvacultură 
(KBBE.2012.1.3-04: Optimizarea sistemelor 
şi/sau tehnologiilor de reproducere din 
fermele de animale) 

independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

colaborare 3.000.000 € suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 2.1.4 Cercetare socio-economică şi sprijin 
pentru politici 
(KBBE.2012.1.4-01: Proiectarea unor sisteme-
cadru pentru instrumente şi analize pentru 
strategia economică a Uniunii Europene) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim  
500.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 2.1.4 Cercetare socio-economică şi sprijin 
pentru politici 
KBBE.2012.1.4-02: Sprijinirea transferări 
rezultatelor proiectelor Programului Cadru în 
aplicaţii inovative din următoarele domenii: 
agricultură, păduri, pescuit şi acvacultură 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiect de 
colaborare 

Maxim 
1.000.000 € 

SUBACTIVITATE 2.1.4 Cercetare socio-economică şi sprijin 
pentru politici 
(KBBE.2012.1.4-03: Propagandă şi materiale 
informative pentru canale media diferite care 
vizează factori de decizie politică de la niveluri 
diferite şi utilizatorii finali din Africa, cu privire 
la lupta împotriva bolilor zoonotice care sunt 
ignorate) 

Minim o entitate legală 
independentă 

Acţiune de 
coordonare şi 
de sprijin 

Maxim  
500.000 € 

SUBACTIVITATE 2.1.4 Cercetare socio-economică şi sprijin 
pentru politici 
(KBBE.2012.1.4-04: Practici de management 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
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VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE ALIMENTAŢIE, AGRICULTURĂ ŞI PESCUIT, ŞI 
BIOTEHNOLOGIE 
îmbunătăţite şi tratamente alternative pentru 
ameliorarea sănătăţii animalelor din sistemele 
fermelor organice) 

membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE  2.1.4 Cercetare socio-economică şi sprijin 
pentru politici 
(KBBE.2012.1.4-05: Volatilitatea pieţelor 
pentru produse agricole) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
1.500.000 € 

SUBACTIVITATE 2.1.4 Cercetare socio-economică şi sprijin 
pentru politici 
(KBBE.2012.1.4-06: Lanţ de distribuţie a 
produselor alimentare din mediul urban şi 
periurban slab dezvoltat) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
1.500.000 € 

SUBACTIVITATE 2.1.4 Cercetare socio-economică şi sprijin 
pentru politici 
(KBBE.2012.1.4-07: Cunoştinţe în domeniul 
agriculturii şi sisteme de inovare pentru o 
Europă incluzivă) 

Minim o entitate legală 
independentă 

Acţiune de 
coordonare şi 
de sprijin 

Maxim 
1.500.000 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 

SUBACTIVITATE 2.1.4 Cercetare socio-economică şi sprijin 
pentru politici 
(KBBE.2012.1.4-08: Dezvoltarea şi aplicarea 
unor metodologii şi instrumente, 
pentru evaluarea impactului de mediu a 
programelor de dezvoltare rurală în Uniunea 
Europeană) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
2.000.000 € 
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EUROPENE COOPERARE ALIMENTAŢIE, AGRICULTURĂ ŞI PESCUIT, ŞI 
BIOTEHNOLOGIE 

SUBACTIVITATE 2.1.4 Cercetare socio-economică şi sprijin 
pentru politici 
(KBBE.2012.1.4-09: Comparaţii la nivel 
internaţional ale lanţurilor de aprovizionare cu 
produse, din sectorul agro-alimentar: 
determinaţi ai competitivităţii şi performanţei 
acestora în Uniunea Europeană şi pe pieţele 
internaţionale) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
2.500.000 € 

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

ACTIVITATE 2.2 FURCULIŢĂ LA FERMĂ: PRODUSE ALIMENTARE (INCLUSIV FRUCTE DE MARE), SĂNĂTATE ŞI BUNĂSTARE 

SUBACTIVITATE 2.2.1. Consumatori 
(KBBE.2012.2.1-01: Rolul simbolurilor legate de 
sănătate şi pretenţiilor în comportamentul 
consumatorului) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 

SUBACTIVITATE 2.2.2. Nutriţie 
(KBBE.2012.2.2-01: Efecte benefice ale 
compuşilor bioactivi la oameni) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
6.000.000 € 

SUBACTIVITATE 2.2.2. Nutriţie 
(KBBE.2012.2.2-02: Studiu privind nevoia de 
infrastructuri de cercetare în domeniul 
alimentaţiei şi sănătăţii) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
2.000.000 € 
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să fie stabilite în acelaşi 
stat 

activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 2.2.2. Nutriţie 
(KBBE.2012.2.2-03: Impactul stilului de viaţă 
asupra bunăstării şi asupra bolilor legate de 
alimentaţie) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
9.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 2.2.3. Alimente procesate 
(KBBE.2012.2.3-01: Producţia de furaje din 
deşeuri alimentare) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

SUBACTIVITATE 2.2.3. Alimente procesate 
(KBBE.2012.2.3-02: Exploatarea rezultatelor 
proiectelor din domeniul procesării alimentelor 
de către IMM-uri, realizate în Programul Cadru) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
1.000.000 € 

SUBACTIVITATE 2.2.3. Alimente procesate 
(KBBE.2012.2.3-03: Automatizarea în 
sistemele de împachetare a alimentelor) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
9.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
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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. Alimente procesate 
(KBBE.2012.2.3-04: Abordări personalizate 
pentru producţia şi distribuţia de alimente) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 2.2.3. Alimente procesate 
(KBBE.2012.2.3-05: Insectele - o sursă nouă de 
proteine) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite 

Proiecte de 
colaborare 

 
Maxim 
3.000.000 € 

SUBACTIVITATE 2.2.4 Calitatea şi siguranţa alimentelor 
(KBBE.2012.2.4-01: Contaminanţi din fructe de 
mare şi impactul lor asupra sănătăţii publice 
(“Oceanul de mâine”) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite 

 
Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
4.000.000 € 

SUBACTIVITATE 2.2.4 Calitatea şi siguranţa alimentelor 
(KBBE.2012.2.4-02: Siguranţa şi calitatea 
alimentelor şi probleme legate de paraziţii din 
fructele de mare) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
4.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 

SUBACTIVITATE 2.2.4 Calitatea şi siguranţa alimentelor 
(KBBE.2012.2.4-03: Întărirea cooperării pentru 
cercetări în domeniul siguranţei globale a 
alimentelor) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 

Acţiune de 
coordonare şi 
de 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 

să fie stabilite demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 2.2.4 Calitatea şi siguranţa alimentelor 
(KBBE.2012.2.4-04: Managementul riscului, 
bazat pe dovezi în cazul alimentelor care 
provoacă alergii) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
9.000.000 € 

SUBACTIVITATE 2.2.4 Calitatea şi siguranţa alimentelor 
(KBBE.2012.2.4-05 Monitorizarea post vânzare 
a OMG-urilor pe baza studiilor epidemiologice) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite 

Acţiuni de 
coordonare şi 
de sprijin 

Maxim 
1.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 2.2.5 Impactul asupra mediului înconjurător şi 
lanţul trofic complet 
(KBBE.2012.2.5-01: Apă controlată microbian 
pentru consumul uman) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
9.000.000 € 

SUBACTIVITATE 2.2.5 Impactul asupra mediului înconjurător 
şi lanţul trofic complet  
(KBBE.2012.2.5-02: Optimizarea folosirii 
alimentelor pentru inovare socială) 

Minim o entitate legală 
şi independentă 

Acţiune de 
coordonare şi 
de sprijin 

Maxim 
4.000.000 € 

SUBACTIVITATE 2.2.5 Impactul asupra mediului înconjurător 
şi lanţul trofic complet  
(KBBE.2012.2.5-03: Analiza comparativă - nivel 
mondial versus nivel local, a sistemelor de 
aprovizionare) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 
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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 

să fie stabilite 

ACTIVITATE 2.3 ŞTIINŢELE NATURII, BIOTEHNOLOGIE ŞI BIOCHIMIE PENTRU PRODUSE ŞI PROCESE NEALIMENTARE DURABILE 

SUBACTIVITATE 2.3.1 Surse noi de biomasă şi produse bio 
(KBBE.2012.3.1-01: Îmbunătăţirea rezistenţei 
plantelor la lipsa de apă) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
9.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 2.3.1 Surse noi de biomasă şi produse bio 
(KBBE.2012.3.1-02: Recolte cu utilizări 
multiple, pentru produse industriale şi 
biomasă) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
6.000.000 € 

SUBACTIVITATE 2.3.1 Surse noi de biomasă şi produse bio 
(KBBE.2012.3.1-03: Iniţiative de parteneriat 
Uniunea Europeană - China în domeniul 
culturilor pentru fibre) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite 

Acţiune de 
coordonare şi 
de sprijin 

Maxim 
1.000.000 € 

SUBACTIVITATE 2.3.2 Biotehnologie pentru apă proaspătă şi 
apă de mare (tehnologia albastră) 
(KBBE.2012.3.2-01: Descoperiri inovative 
pentru mediul marin, pentru produse 
industriale noi) 

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

Proiecte de 
colaborare 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
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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 cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite 

ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 2.3.2 Biotehnologie pentru apă proaspătă şi 
apă de mare (tehnologia albastră) 
(KBBE.2012.3.2-02 Eficienţă îmbunătăţită în 
cultivarea microorganismelor marine) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
9.000.000 € 

SUBACTIVITATE 2.3.3 Biotehnologie industrială: produse şi 
procese noi cu valoare adăugată 
(KBBE.2012.3.3-01: Depăşirea obstacolelor 
pentru inovaţie în biotehnologia industrială 
din Europa) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite 

Acţiuni de 
coordonare şi 
de sprijin 

Maxim 
2.000.000 € 

SUBACTIVITATE 2.3.3 Biotehnologie industrială: produse şi 
procese noi cu valoare adăugată 
(KBBE.2012.3.3-02: Sprijin pentru 
standardizarea produselor bio) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 

SUBACTIVITATE 2.3.3 Biotehnologie industrială: produse şi 
procese noi cu valoare adăugată 
(KBBE.2012.3.3-03: Integrare şi intensificare 
bio proceselor de calitate) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite 

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 ALIMENTAŢIE, AGRICULTURĂ ŞI PESCUIT, ŞI 
BIOTEHNOLOGIE 

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

SUBACTIVITATE 2.3.4 Biorafinării 
(KBBE.2012.3.4-01: Transformarea deşeurilor 
biologice în ţările în curs de dezvoltare (Africa 
Statele partenere cu ieşire la Marea 
Mediterană) 

Cel puţin 6 entităţi 
legale independente, 
trei dintre acestea 
trebuie să fie stabilite 
într-un stat membru 
sau într-un stat 
candidat, iar celelalte 
trei în Africa sau 
Statele partenere cu 
ieşire la Marea 
Mediterană 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 2.3.4 Biorafinării 
(KBBE.2012.3.4-02: Biotehnologie pentru 
biopolimeri noi) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 

SUBACTIVITATE 2.3.5 Biotehnologii pentru mediul 
înconjurător 
(KBBE.2012.3.5-01: Biotehnologii inovative 
pentru înlăturarea efectelor dezastrelor 
cauzate de deversări (“Oceanul de Mâine”) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite 

Proiecte de 
colaborare 

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 

SUBACTIVITATE 2.3.5 Biotehnologii pentru mediul 
înconjurător 
(KBBE.2012.3.5-02: Soluţii biotehnologice 
pentru stoparea degradării polimerilor 
sintetici (“Oceanul de Mâine”) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
3.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 2.3.5 Biotehnologii pentru mediul 
înconjurător 
(KBBE.2012.3.5-03: Biotehnologii pentru 
tratarea apelor menajere şi utilizarea lor în 
sistemele de irigaţii) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
6.000.000 € 

SUBACTIVITATE 2.3.5 Biotehnologii pentru mediul 
înconjurător 
(KBBE.2012.3.5-04: Verificarea elementelor de 
evaluare a riscului pentru OMG-uri şi 
revizuirea şi comunicarea informaţiilor 
colectate cu privire la siguranţa OMG-urilor) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
6.000.000 € 

TERMEN LIMITĂ 15 noiembrie 2011 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-KBBE-2012-6-singlestage 
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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-2012-RTD 

 

ACTIVITATE INOVARE PENTRU DEZVOLTARE SUSTENABILĂ 
SUBACTIVITATE 2.1 Producţie sustenabilă şi gestionarea 

resurselor biologice 
(KBBE.2012.1.2-08 Inovare în sectorul 
forestier, cu scopul de a creşte eficienţa 
resurselor şi de a aborda problemele legate de 
schimbările climatice, cu soluţii competitive 
din parte comercianţilor) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 4.4 Tehnologii integrate pentru aplicaţii 
industriale 
(NMP.2012.4.0-3 Inovare în sectorul forestier, 
cu scopul de a creşte eficienţa resurselor şi de 
a aborda problemele legate de schimbările 
climatice, cu soluţii competitive din parte 
comercianţilor) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 2.1 Producţie sustenabilă şi gestionarea 
resurselor biologice 
(KBBE.2012.1.2-13 Consolidarea cooperării în 
cercetare, la nivel european, referitoare la 
exploatarea resurselor maritime –reţea 
ERANET) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 2.3 Ştiinţe, biotehnologie şi biochimie pentru 
produse şi metode sustenabile de fabricare 
non-alimentare  
(KBBE.2012.3.6-01 Sisteme de biologie) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 

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 ACTIVITĂŢI GENERALE 

stat 
SUBACTIVITATE 5.10 Acţiuni orizontale 

(ENERGY.201210.1.1 – Dezvoltarea 
iniţiativelor bioenergetice europene, în 
materie de industrie) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 
1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 5.10 Acţiuni orizontale 
(ENERGY.201210.1.2 – Implementarea 
iniţiativelor industriale referitoare la energia 
solară) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 7.2 Transport de suprafaţă durabil 
(S.S.T 2012.6-1 Transport III) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

ACTIVITATE AMENINŢĂRI MAJORE PENTRU SĂNĂTATEA PUBLICĂ 
SUBACTIVITATE 2.3 Cercetare transnaţională privind 

principalele boli infecţioase 
(HEALTH.2012.2.3.0-2: ERA-NET în boli 
infecţioase) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A  
1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE ACTIVITĂŢI GENERALE 

SUBACTIVITATE 4.1 Nanoştiinţe şi nanotehnologii 
(NMP.2012.1.2-3 ERA-NET în nano-medicină) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 8.3 Stil de viaţă şi trenduri sociale 
(SSH.2012.3.2-4 Reducerea cererii şi ofertei de 
droguri) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

ACTIVITATE ACŢIUNI ORIZONTALE 
SUBACTIVITATE 4.2 Sprijin pentru coordonarea FP7 şi 

cooperare în context ERA 
(ERA-JP.2012.1 Planificare în comun şi 
instrumentele sale: modalităţi de optimizare a 
implementării şi mecanisme de sprijin) 

Minim o entitate legală 
şi independentă 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. 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 ACTIVITĂŢI GENERALE 

4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

TERMEN LIMITĂ 28 februarie 2012(ora 17:00:00 - Bruxelles) 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ERANET-2012-RTD 
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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-2012-RTD 

ACTIVITATE INOVARE PENTRU DEZVOLTARE SUSTENABILĂ 
SUBACTIVITATE 2.1 Producţie sustenabilă şi gestionarea 

resurselor biologice  
(KBBE.2012.1.2-08 Inovare în sectorul 
forestier, cu scopul de a creşte eficienţa 
resurselor şi de a aborda problemele legate de 
schimbările climatice, cu soluţii competitive 
din parte comercianţilor) 

Minim 3 entităţi legale 
şi independente, care 
gestionează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale 
Entităţile trebuie să fie 
stabilite în State 
Membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

1. Activităţi de 
cercetare şi 

SUBACTIVITATE 4.4 Tehnologii integrate pentru aplicaţii 
industriale 
(NMP.2012.4.0-3 Inovare în sectorul forestier, 
cu scopul de a creşte eficienţa resurselor şi de 
a aborda problemele legate de schimbările 
climatice, cu soluţii competitive din parte 
comercianţilor) 

Minim 3 entităţi legale 
şi independente, care 
gestionează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale 
Entităţile trebuie să fie 
stabilite în State 
Membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 2.1 Producţie sustenabilă şi gestionarea 
resurselor biologice  
(KBBE.2012.1.2-13 Consolidarea cooperării în 
cercetare la nivel european, referitoare la 
exploatarea resurselor maritime –reţea 
ERANET) 

Minim 3 entităţi legale 
şi independente, care 
gestionează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale 
Entităţile trebuie să fie 
stabilite în State 
Membre ale UE 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 ŞTIINŢE SOCIO-ECONOMICE ŞI UMANISTE 

ţări asociate diferite dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 2.3 Ştiinţe, biotehnologie şi biochimie pentru 
produse şi metode sustenabile de fabricare 
non-alimentare  
(KBBE.2012.3.6-01 Sisteme de biologie) 

Minim 3 entităţi legale 
şi independente, care 
gestionează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale 
Entităţile trebuie să fie 
stabilite în State 
Membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 5.10 Acţiuni orizontale 
(ENERGY.201210.1.1 – Dezvoltarea 
iniţiativelor bioenergetice europene, în 
materie de industrie) 

Minim 3 entităţi legale 
şi independente, care 
gestionează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale 
Entităţile trebuie să fie 
stabilite în State 
Membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 5.10 Acţiuni orizontale 
(ENERGY.201210.1.2 – Implementarea 
iniţiativelor industriale referitoare la energia 
solară) 

Minim 3 entităţi legale 
şi independente, care 
gestionează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale 
Entităţile trebuie să fie 
stabilite în State 
Membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

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 ŞTIINŢE SOCIO-ECONOMICE ŞI UMANISTE 

SUBACTIVITATE 7.2 Transport de suprafaţă durabil  
(S.S.T 2012.6-1 Transport III) 

Minim 3 entităţi legale 
şi independente, care 
gestionează fonduri 
publice naţionale sau 
programe regionale 
Entităţile trebuie să fie 
stabilite în State 
Membre ale UE sau 
ţări asociate diferite 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

ACTIVITATE AMENINŢĂRI MAJORE PENTRU SĂNĂTATEA PUBLICĂ 
SUBACTIVITATE 2.3 Cercetare transnaţională privind 

principalele boli infecţioase 
(HEALTH.2012.2.3.0-2: ERA-NET în boli 
infecţioase) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 

SUBACTIVITATE 4.1 Nanoştiinţe şi nanotehnologii 
(NMP.2012.1.2-3 ERA-NET în nano-medicină) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 8.3 Stil de viaţă şi trenduri sociale 
(SSH.2012.3.2-4 Reducerea cererii şi ofertei de 
droguri) 

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

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 ŞTIINŢE SOCIO-ECONOMICE ŞI UMANISTE 

asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

ACTIVITATE ACŢIUNI ORIZONTALE 
SUBACTIVITATE 4.2 Sprijin pentru coordonarea FP7 şi 

cooperare în context ERA  
(ERA-JP.2012.1 Planificare în comun şi 
instrumentele sale: modalităţi de optimizare a 
implementării şi mecanisme de sprijin) 

Minim o entitate legală 
şi independentă 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

TERMEN LIMITĂ 28 februarie 2012 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 
INFORMAŢII http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ERANET-2012-RTD 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE ŞTIINŢE SOCIO-ECONOMICE ŞI UMANISTE 

SUPLIMENTARE 
COD DE 
IDENTIFICARE 
APEL 

 
FP7-SSH-2012-1 

ACTIVITATE 8.1 CREŞTEREA ECONOMICĂ, OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ŞI COMPETITIVITATEA ÎNTR-O SOCIETATE BAZATĂ PE CUNOAŞTERE 
- EUROPA  

SUBACTIVITATE 8.1.1. 1 Schimbarea rolului cunoaşterii în 
întreaga economie 
(SSH.2012.1.1-1. Sistemele educaţionale în 
secolul XXI) 

Minim 7 parteneri din 
cel puţin 7 state. 
Minim 7 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
5.500.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative – 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. 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 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE ŞTIINŢE SOCIO-ECONOMICE ŞI UMANISTE 

DEZVOLTARE DURABILĂ 
SUBACTIVITATE 8.2.2. Coeziune socială, teritorială şi regională 

(SSH.2012.2.2-1. Guvernanţă în materie de 
coeziune şi diversitate în contexte urbane) 

Minim 7 parteneri din 
cel puţin 7 state. 
Minim 7 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
5.500.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

ACTIVITATE  8.3 PRINCIPALELE TENDINŢE ÎN SOCIETATE ŞI IMPLICAŢIILE LOR 
SUBACTIVITATE 8.3.1. Schimbări demografice 

(SSH.2012.3.1-1. Longevitatea- un avantaj 
pentru dezvoltarea economică şi socială) 

Minim 7 parteneri din 
cel puţin 7 state. 
Minim 7 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
5.500.000 € 

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

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE ŞTIINŢE SOCIO-ECONOMICE ŞI UMANISTE 

membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 8.3.2. Tendinţele sociale şi stiluri de viaţă  
(SSH.2012.3.2-1. Familii în tranziţie) 

Minim 7 parteneri din 
cel puţin 7 state. 
Minim 7 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
5.500.000 € 

ACTIVITATE 8.4 EUROPA ÎN LUME 
SUBACTIVITATE 8.4.2. Conflicte, pace şi drepturile omului 

(SSH.2012.4.2-1. Drepturile omului în relaţiile 
externe şi în politicile interne ale Uniunii 
Europene) 

Minim 7 parteneri din 
cel puţin 7 state. 
Minim 7 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
5.500.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE ŞTIINŢE SOCIO-ECONOMICE ŞI UMANISTE 

instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

ACTIVITATE 8.5. CETĂŢENII ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 
SUBACTIVITATE 8.5.1. Participarea cetăţenilor şi cetăţenia în 

Europa  
(SSH.2012.5.1-1. Exercitarea cetăţeniei 
europene: eliminarea barierelor) 

Minim 7 parteneri din 
cel puţin 7 state. 
Minim 7 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
5.500.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE ŞTIINŢE SOCIO-ECONOMICE ŞI UMANISTE 

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

TERMEN LIMITĂ 02 februarie 2012 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-SSH-2012-1 

COD DE 
IDENTIFICARE 
APEL 

 
FP7-SSH-2012-2 

ACTIVITATE 8.1. CREŞTEREA ECONOMICĂ, OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ŞI COMPETITIVITATEA ÎNTR-O SOCIETATE BAZATĂ PE 
CUNOAŞTERE – EUROPA 

SUBACTIVITATE 8.1.1 Schimbarea rolului cunoaşterii în 
întreaga economie 
(SSH.2012.1.1-2 -Încurajarea creativităţii 
pentru inovare în Europa) 

Minim 4 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat, iar celelalte 2 
entităţi trebuie să fie 
stabilite în state 
partenere la 
cooperarea 
internaţională 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
2.500.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
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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 8.1.1 Schimbarea rolului cunoaşterii în 
întreaga economie 
(SSH.2012.1.1-3. Specializare inteligentă 
pentru inovare regională) 

Minim 4 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat, iar celelalte 2 
entităţi trebuie să fie 
stabilite în state 
partenere la 
cooperarea 
internaţională 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
2.500.000 € 

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

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 

SUBACTIVITATE 8.1.2. Schimbări structurale în societatea 
europeană şi în economia bazată pe 
cunoaştere 
(SSH.2012.1.2-1. Coordonarea agendelor din 
domeniul cercetării, cu privire la politica 
economică, prioritizarea şi coordonarea 
acesteia în Europa) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
1.500.000 € 

SUBACTIVITATE  8.1.2. Schimbări structurale în societatea 
europeană şi în economia bazată pe 
cunoaştere  
(SSH.2012.1.2-2. Mobilizarea reformelor 
instituţionale în sistemele de cercetare şi 
inovare pentru obţinerea de performanţe 
ştiinţifice, economice şi inovatoare, în Europa) 

Minim 4 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat, iar celelalte 2 
entităţi trebuie să fie 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
2.500.000 € 
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VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE ŞTIINŢE SOCIO-ECONOMICE ŞI UMANISTE 

stabilite în state 
partenere la 
cooperarea 
internaţională 

certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE  8.1.3. Consolidarea coerenţei şi coordonării 
politice în Europa  
(SSH.2012.1.3-1. Viitorul integrării macro-
economice şi monetare în Europa) 

Minim 4 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat, iar celelalte 2 
entităţi trebuie să fie 
stabilite în state 
partenere la 
cooperarea 
internaţională 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
2.500.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative – 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 8.1.3. Consolidarea coerenţei politice şi 
coordonarea în Europa  
(SSH.2012.1.3-2. Politici inovatoare pentru 
angajaţi şi piaţa forţei de muncă) 

Minim 4 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat, iar celelalte 2 
entităţi trebuie să fie 
stabilite în state 
partenere la 
cooperarea 
internaţională 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
2.500.000 € 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE ŞTIINŢE SOCIO-ECONOMICE ŞI UMANISTE 

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.2012.2.1-1. Inovare socială pentru 
cobaterea inegalităţilor) 

Minim 4 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat, iar celelalte 2 
entităţi trebuie să fie 
stabilite în state 
partenere la 
cooperarea 
internaţională 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
2.500.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative – 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 

SUBACTIVITATE 8.2.1 Traiectorii de dezvoltare socio-
economice 
(SSH.2012.2.1-2. Inovare socială pentru 
populaţiile vulnerabile) 

Minim 4 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat, iar celelalte 2 
entităţi trebuie să fie 
stabilite în state 
partenere la 
cooperarea 
internaţională (dintre 
care cel puţin două 
instituţii să fie 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
2.500.000 € 
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VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE ŞTIINŢE SOCIO-ECONOMICE ŞI UMANISTE 

localizate în Brazilia) - 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative – 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
 
1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-

SUBACTIVITATE 8.2.2 Coeziune socială, teritorială şi regională 
(SSH.2012.2.2-2. Securitatea energiei 
europene, inclusiv a dimensiunii sale 
economice) 

Minim 4 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat, iar celelalte 2 
entităţi trebuie să fie 
stabilite în state 
partenere la 
cooperarea 
internaţională 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
2.500.000 € 

SUBACTIVITATE 8.2.2 Coeziune socială, teritorială şi regională 
(SSH.2012.2.2-3. Noi tipuri de infracţiuni într-o 
lume globalizată: cazul infracţiunilor împotriva 
mediului) 

Minim 4 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat, iar celelalte 2 
entităţi trebuie să fie 
stabilite în state 
partenere la 
cooperarea 
internaţională 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
2.500.000 € 
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FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE ŞTIINŢE SOCIO-ECONOMICE ŞI UMANISTE 

SUBACTIVITATE 8.2.2 Coeziune socială, teritorială şi regională 
(SSH.2012.2.2-4. Incertitudinile cauzate de 
schimbările climatice: elaborarea politicilor 
pentru frontul din Pacific) 

Minim o entitate legală 
şi independentă 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
1.500.000 € 

uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative – 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

ACTIVITATE 8.3. PRINCIPALELE TENDINŢE ÎN SOCIETATE ŞI IMPLICAŢIILE LOR 
SUBACTIVITATE 8.3.2. Tendinţe societale şi stiluri de viaţă 

(SSH.2012.3.2-2. Înţelegerea dizabilităţilor în 
societăţile în curs de dezvoltare şi evoluţie) 

Minim 4 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat, iar celelalte 2 
entităţi trebuie să fie 
stabilite în state 
partenere la 
cooperarea 
internaţională 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
2.500.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 

SUBACTIVITATE 8.3.2. Tendinţe societale şi stiluri de viaţă 
(SSH.2012.3.2-3 Inovarea socială in sectorul 

Minim 4 entităţi legale 
independente 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
2.500.000 € 
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FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE ŞTIINŢE SOCIO-ECONOMICE ŞI UMANISTE 

public) aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat, iar celelalte 2 
entităţi trebuie să fie 
stabilite în state 
partenere la 
cooperarea 
internaţională 

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

ACTIVITATE 8.4 EUROPA ÎN LUME 
SUBACTIVITATE  8.4.1. Interacţiuni şi interdependenţe între 

regiunile lumii şi implicaţiile lor  
(SSH.2012.4.1-1. Către Oceanul Atlantic?) 

Minim 4 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 4 entităţi 
să fie stabilite în 
America Latină, Africa 
sau Caraibe) 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
2.500.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 

SUBACTIVITATE  8.4.1. Interacţiuni şi interdependenţe între 
regiunile lumii şi implicaţiile lor  
(SSH.2012.4.1-2. Integrare naţională şi 
regională în Sud-Est-ul Asiei) 

Minim 4 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 4 entităţi 
să fie stabilite în Sud-
Est-ul Asiei) 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
2.500.000 € 
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VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE ŞTIINŢE SOCIO-ECONOMICE ŞI UMANISTE 

SUBACTIVITATE 8.4.3 Schimbarea rolului Europei în lume 
(SSH.2012.4.3-1. Schimbări sociale şi 
transformări politice în lumea arabă) 

Minim 4 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 4 entităţi 
să fie stabilite în Sudul 
Mediteranei şi din 
Estul Orientului 
Mijlociu) 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
2.500.000 € 

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

ACTIVITATE 8.5 CETĂŢENII ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 
SUBACTIVITATE 8.5.1. Participarea cetăţenilor şi cetăţenia în 

Europa 
(SSH.2012.5.1-2. Confruntare cu diversitatea şi 
coeziunea: cazul rromilor în Uniunea 
Europeană) 

Minim 4 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat, iar celelalte 2 
entităţi trebuie să fie 
stabilite în state 
partenere la 
cooperarea 
internaţională 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
2.500.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 

SUBACTIVITATE 8.5.2. Diferenţe şi aspecte comune în Europa 
(SSH.2012.5.2-1. Extinderea şi capacitatea de 
integrare în Uniunea Europeană: experienţa 
din trecut şi perspective) 

Minim 4 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
2.500.000 € 
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VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE ŞTIINŢE SOCIO-ECONOMICE ŞI UMANISTE 

să fie stabilite în acelaşi 
stat, iar celelalte 2 
entităţi trebuie să fie 
stabilite în state 
partenere la 
cooperarea 
internaţională 

obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

ACTIVITATE 8.6 INDICATORI SOCIO-ECONOMICI ŞI ŞTIINŢIFICI 
SUBACTIVITATE 8.6.2. Dezvoltarea unor indicatori mai buni 

pentru politică 
(SSH.2012.6.2-1. Oportunităţi de cartografiere 
a datelor pentru cercetare şi politici 
economice şi sociale) 

Minim o entitate legală 
şi independentă 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
1.500.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
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VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE ŞTIINŢE SOCIO-ECONOMICE ŞI UMANISTE 

activităţi – 100% 

ACTIVITATE 8.7 ACTIVITĂŢI DE PREVIZIONARE 
SUBACTIVITATE 8.7.1. Previziune socio-economică largă 

referitoare la principalele provocări 
(SSH.2012.7.1-1. Instrumente şi metode 
inovatoare pentru a răspunde provocărilor 
societale majore) 

Minim 4 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat, iar celelalte 2 
entităţi trebuie să fie 
stabilite în state 
partenere la 
cooperarea 
internaţională 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
2.500.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

ACTIVITATE  8.8 ACŢIUNI ORIZONTALE  
SUBACTIVITATE SSH.2012.8.8-1 Viitorul ştiinţelor sociale şi 

umaniste, în cadrul Spaţiului European de 
Minim 4 entităţi legale 
independente 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
2.500.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
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VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE ŞTIINŢE SOCIO-ECONOMICE ŞI UMANISTE 

Cercetare aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat, iar celelalte 2 
entităţi trebuie să fie 
stabilite în state 
partenere la 
cooperarea 
internaţională 

dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 
 
 

SUBACTIVITATE SSH.2012.8.8-2 Mobilizarea reţelei Punctelor 
Naţionale de Contact în Ştiinţe Sociale şi 
Umaniste 

Minim 4 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat, iar celelalte 2 
entităţi trebuie să fie 
stabilite în state 
partenere la 
cooperarea 
internaţională 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
2.500.000 € 

TERMEN LIMITĂ 02 februarie 2012 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-SSH-2012-2 
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VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE SPAŢIU 

COD DE 
IDENTIFICARE 
APEL 

 
FP7-SPACE-2012-1 

ACTIVITATE 9.1.1 APLICAŢII SPAŢIALE ÎN SERVICIUL SOCIETĂŢII EUROPENE/VALIDAREA PREOPERAŢIONALĂ A SERVICIILOR ŞI PRODUSELOR 
GMES 

SUBACTIVITATE SPA.2012.1.1-01 Testarea şi validarea 
scenariilor bazate pe inteligenţă şi cu rezultate 
rapide ale CONOPS 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
4.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi –100% 
 

SUBACTIVITATE SPA.2012.1.1-02 Testarea şi validarea 
componentelor necesare pentru CONOPS 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
2.000.000 € 

SUBACTIVITATE SPA.2012.1.1-03 Securitate GMES-Sprijin 
pentru acţiunile externe ale Europei 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
4.000.000 € 
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VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE SPAŢIU 

SUBACTIVITATE SPA.2012.1.1-04 Sprijin pentru gestionarea 
urgenţelor 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
2.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi –100% 

SUBACTIVITATE SPA.2012.1.1-04 Pregătire pentru 
transmiterea de datelor spaţiale de către 
GMES Sentinel 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
2.000.000 € 

ACTIVITATE 9.1.3 APLICAŢII SPAŢIALE ÎN SERVICIUL SOCIETĂŢII EUROPENE/SPRIJIN PENTRU FURNIZAREA COORDONATĂ A DATELOR DE 
OBSERVARE 

SUBACTIVITATE SPA.2012.1.3.01 Cercetarea şi dezvoltarea 
componentelor insitu 

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

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
2.000.000 € 

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

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE SPAŢIU 

care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi –100% 

SUBACTIVITATE SPA.2012.1.3.02 GMES Schimbări climatice – 
Coordonarea datelor de observare a 
Pământului şi validarea acestora  

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
2.000.000 € 

SUBACTIVITATE SPA.2012.1.3.03 GMES Schimbări climatice – 
Arhivarea şi schimbarea datelor 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
2.000.000 € 

SUBACTIVITATE SPA.2012.1.3.04 Consolidarea cerinţelor 
utilizatorilor pentru GMES 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
2.000.000 € 

ACTIVITATE 9.2.1 CONSOLIDAREA ASOCIAŢIILOR SPAŢIALE/CERCETARE PENTRU EXPLORAREA SPAŢIULUI ŞI PENTRU SPRIJINIREA ŞTIINŢEI 
SPAŢIALE 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE SPAŢIU 

SUBACTIVITATE SPA.2012.2.1-01 Exploatarea ştiinţei şi a 
datelor de explorare 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
2.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi –100% 

ACTIVITATE 9.2.2 CONSOLIDAREA ASOCIAŢIILOR SPAŢIALE/CERCETARE ÎN SPRIJINUL TRANSPORTULUI SPAŢIAL ŞI A TEHNOLOGIILOR CHEIE 

SUBACTIVITATE SPA.2012.2.2-01 Tehnologii cheie pentru 
observarea în spaţiu şi din spaţiu 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
2.000.000 € 

- 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 SPAŢIU 

să fie stabilite în acelaşi 
stat 

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

SUBACTIVITATE SPA.2012.2.2-02 Tehnologii cheie pentru 
activităţi în spaţiu 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
2.000.000 € 

ACTIVITATE 9.3.1 ACTIVITĂŢI TRANSVERSALE/CERCETARE PENTRU IMM-uri 
SUBACTIVITATE SPA.2012.3.1-01 Utilizarea rezultatelor 

cercetărilor întreprinse de IMM-uri în sectorul 
spaţial 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
1.500.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE SPAŢIU 

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

ACTIVITATE 9.3.5 ACTIVITĂŢI TRANSVERSALE/STUDII ŞI EVENIMENTE ÎN SPRIJINUL POLITICII SPAŢIALE EUROPENE 
SUBACTIVITATE SPA.2012.3.5-01 Studii şi evenimente pentru 

sprijinirea Politicii Spaţiale Europene 
Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
500.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 

SUBACTIVITATE SPA.2012.3.5-02 Activităţi de cercetare pentru 
Programul European de Cercetare  
(organizarea de workshopuri) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maximum 
500.000 € 

SUBACTIVITATE SPA.2012.3.5-03 Nevoi de cercetare – 
reducerea vulnerabilităţii infrastructurii din 
spaţiu 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

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

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
COOPERARE SPAŢIU 

să fie stabilite în acelaşi 
stat 

activităţi –100% 

TERMEN LIMITĂ 23 noiembrie 2011 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-SPACE-2012-1 
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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-2012-1 

ACTIVITATE 10.1 ÎMBUNĂTĂŢIREA SECURITĂŢII CETĂŢENILOR 
SUBACTIVITATE 10.1.3 Explozibili  

(SEC-2012.1.3-1 Diminuarea efectelor cauzate 
de manipularea letală a dispozitivelor 
explozive improvizate) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiect de 
colaborare 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 10.1.3 Explozibili  
(SEC-2012.1.3-2 Explozibili artizanali şi 
materialele utilizate în compoziţia acestora) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiect de 
colaborare 

N/A 

SUBACTIVITATE 10.1.5 Protecţie CBRN (Chimică, biologică, 
radiologică şi nucleară) 
(SEC-2012.1.5-1 CBRNE Faza demo) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiect de 
colaborare 

N/A 

SUBACTIVITATE 10.1.5 Protecţie CBRN (Chimică, biologică, 
radiologică şi nucleară) 
(SEC-2012.1.5-2 Îmbunătăţirea 
managementului securităţii apei potabile în 
municipii şi diminuarea contaminărilor 
chimice, biologice, radiologice sau nucleare 
majore intenţionate, accidentale sau naturale) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 

Proiect de 
colaborare 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE SECURITATE 

stat Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 10.1.5 Protecţie CBRN (Chimică, biologică, 
radiologică şi nucleară) 
(SEC-2012.1.5-3 Identificarea şi dezvoltarea de 
substanţe cu risc scăzut pentru înlocuirea 
chimicalelor cu risc ridicat) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiect de 
colaborare 
 
Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 10.1.5 Protecţie CBRN (Chimică, biologică, 
radiologică şi nucleară) 
(SEC-2012.1.5-4 Protejarea procesului de 
aprovizionare de la producţia primară şi de 
hrană pentru animale până la alimentele 
pregătite pentru consum, împotriva 
contaminărilor chimice, biologice, radiologice 
sau nucleare majore intenţionate, accidentale 
sau naturale) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiect de 
colaborare 
 
Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE  10.1.6 Colectarea de informaţii  
(SEC-2012.1.6-1 Instrument operaţional 
digital, miniaturizat, pentru anchetă) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiect de 
colaborare 
 
Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE SECURITATE 

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

ACTIVITATE 10.2 SIGURANŢA INFRASTRUCTURII ŞI A UTILITĂŢILOR 

SUBACTIVITATE 10.2.1 Proiectarea şi amenajarea clădirilor şi 
zonelor urbane 
(SEC-2012.2.1-1 Rezistenţa infrastructurii 
urbane construite) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiect de 
colaborare 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 10.2.1 Proiectarea şi amenajarea clădirilor şi 
zonelor urbane  
(SEC-2012.2.1-2 Analiza sectoarelor de 
infrastructură, incluzând analizarea viciilor de 
construcţie şi sisteme eficiente pentru acces 
facil) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiect de 
colaborare 

N/A 

SUBACTIVITATE 10.2.2 Energie, transport, reţele de 
comunicare  
(SEC-2012.2.2-1 Identificarea unor măsuri 
pentru combaterea exportului ilegal de 

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

Proiecte de 
colaborare şi 
sprijin 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE SECURITATE 

deşeuri metalice) asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 10.2.2 Energie, transport, reţele de 
comunicare  
(SEC-2012.2.2-2 Model pentru evaluarea 
riscului în organizarea şi controlul traficului 
aerian) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiect de 
colaborare 

N/A 

SUBACTIVITATE 10.2.2 Energie, transport, reţele de 
comunicare  
(SEC-2012.2.2-3 Îmbunătăţirea securităţii în 
transportul aerian de mărfuri) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiect de 
colaborare 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 

SUBACTIVITATE 10.2.2 Energie, transport, reţele de 
comunicare  
(SEC-2012.2.2-4 Securitate aviatică comună la 
nivelul Uniunii Europene pentru reducerea 
costurilor şi facilitarea călătoriilor pasagerilor) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 

Proiecte de 
colaborare şi 
sprijin 

N/A 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE SECURITATE 

să fie stabilite în acelaşi 
stat 

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

SUBACTIVITATE 10.2.3 Supraveghere 
(SEC-2012.2.3-1 Sisteme de securitate pentru 
avertizare din timp: protecţia fizică a clădirilor 
degradate) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiect de 
colaborare 

N/A 

SUBACTIVITATE 10.2.4 Lanţuri de distribuţie 
 SEC-2012.2.4-1 Dezvoltarea tehnologiei pre-
normative pentru securitatea îmbunătăţită şi 
eficientă a lanţului de aprovizionare 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiecte de 
colaborare şi 
sprijin 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. 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 SECURITATE 

SUBACTIVITATE 10.2.5 Criminalitate cibernetică  
(SEC-2012.2.5-1 Convergenţă pentru siguranţa 
fizică şi securitate cibernetică) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiect de 
colaborare 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 10.2.5 Criminalitate cibernetică  
(SEC-2012.2.5-2 Rezistenţă cibernetică: calcul 
în internet sigur pentru infrastructura critică) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiect de 
colaborare 

N/A 

ACTIVITATE 10.3 SUPRAVEGHERE INTELIGENTĂ ŞI ÎNTĂRIREA SECURITĂŢII FRONTIERELOR 
SUBACTIVITATE 10.3.1 Frontierele maritime 

(SEC-2012.3.1-1 Creşterea încrederii în 
sistemele de raportare a navelor) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiect de 
colaborare 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 

SUBACTIVITATE 10.3.1 Frontierele maritime 
(SEC-2012.3.1-2 Validare pre-operaţională, la 
nivelul Uniunii Europene, a instrumentelor 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 

Proiect de 
colaborare 

N/A 
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comune de supraveghere) membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 

4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 10.3.4 Controlul la frontieră 
(SEC-2012.3.4-1 Cercetare pentru compararea 
automată a imaginilor cu raze X pentru 
scanarea încărcăturii, cu materialele de 
referinţă (utilizarea istoricului imaginilor într-
un mediu automatizat) pentru a identifica 
neregulile) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiect de 
colaborare 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 

4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 10.3.4 Controlul la frontieră  
(SEC-2012.3.4-2 Cercetarea şi validarea 
scanărilor pentru tiparul amprentelor de sub 
suprafaţa pielii) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiect de 
colaborare 

N/A 
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SUBACTIVITATE 10.3.4 Controlul la frontieră  
(SEC-2012.3.4-3 Instrumente şi procese pentru 
evaluare a impactului politicilor/acţiunilor de 
control la frontieră) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 10.3.4 Controlul la frontieră  
(SEC-2012.3.4-4 Tehnologii inovatoare, 
eficiente din punct de vedere al costurilor şi de 
încredere pentru a detecta oamenii ascunşi în 
vehicule/compartimente închise) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiect de 
colaborare 

N/A 

SUBACTIVITATE 10.3.4 Controlul la frontieră  
(SEC-2012.3.4-5 Cercetare suplimentară, 
dezvoltarea şi implementarea pilot a tehnicilor 
pasive de detectare cu unde Terahertz) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiect de 
colaborare 

N/A 

SUBACTIVITATE 10.3.4 Controlul la frontieră  
(SEC-2012.3.4-6 Îmbunătăţirea fluxului de 
lucru şi a funcţionalităţii porţilor automate de 
control la frontieră (ABC) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiect de 
colaborare 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 

SUBACTIVITATE 10.3.5 Supraveghere inteligentă a frontierelor 
(SEC-2012.3.5-1 Dezvoltarea senzorilor de aer 

Minim 3 entităţi legale 
independente 

Proiect de 
colaborare 

N/A 
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şi a legăturilor de date) aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

ACTIVITATE 10.4 RESTABILIREA SECURITĂŢII ŞI SIGURANŢEI ÎN CAZ DE CRIZĂ 
SUBACTIVITATE 10.4.1 Pregătire, prevenire, atenuare şi 

planificare  
(SEC-2012.4.1-1 Pregătire şi gestionarea 
incendiilor pe scară largă) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiect de 
colaborare 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 

SUBACTIVITATE 10.4.1 Pregătire, prevenire, atenuare şi 
planificare  
(SEC-2012.4.1-2 Sprijin psihosocial în 
gestionarea crizelor) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiect de 
colaborare 

N/A 

SUBACTIVITATE 10.4.2 Răspuns  
(SEC-2012.4.2-1 Instrumente de poziţionare şi 
sincronizare pentru garantarea securitatea şi 
posibilitatea de urmărire a bunurilor, 
împreună cu siguranţa angajatului într-un 

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

Proiect de 
colaborare 

N/A 
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mediu securizat) care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 10.4.2 Răspuns  
(SEC-2012.4.2-2 Ghid pentru conştientizarea 
situaţiei, inclusiv pentru comportamentul 
imprevizibil al mulţimii şi sisteme pentru 
evacuarea mulţimii) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiect de 
colaborare 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 10.4.2 Răspuns 
(SEC-2012.4.2-3 Implementarea post criză a 
lecţiilor învăţate) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 10.4.3 Recuperare 
(SEC-2012.4.3-1 Instrument de evaluare a 
nevoilor post criză şi a daunelor pentru 
generaţia următoare, pentru planificare, 
reconstrucţie şi recuperare) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiect de 
colaborare 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
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SUBACTIVITATE 10.4.4 Răspuns CBRN  
(SEC-2012.4.4-1 Dezvoltarea de laboratoare 
mobile, structuri şi funcţii, pentru a sprijini 
evaluare rapidă a evenimentelor CBRN, cu un 
impact transfrontalier sau internaţional) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 10.4.4 Răspuns CBRN  
(SEC-2012.4.4-2 Mijloace pentru 
decontaminarea grupurilor mari, zone 
urbane/întinse, obiecte complexe sau 
sensibile) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiect de 
colaborare 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 

SUBACTIVITATE 10.4.4 Răspuns CBRN  
(SEC-2012.4.4-3 Instrumente pentru 
detectarea, trasabilitatea, triajul şi 
monitorizarea individuală a victimelor după o 
contaminare în masă) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiect de 
colaborare 

N/A 
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certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

ACTIVITATE 10.5 ÎMBUNĂTĂŢIREA INTEGRĂRII, INTERCONECTIVITĂŢII ŞI INTEROPERABILITĂŢII SISTEMELOR DE SECURITATE 
SUBACTIVITATE 10.5.2 Comunicaţii sigure  

(SEC-2012.5.2-1 Pregătirea următoarei 
generaţii de reţele de comunicaţii PPDR) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiect de 
colaborare 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 10.5.3 Interoperabilitate  
(SEC-2012.5.3-1 Protecţie integrată a 
sistemelor de securitate şi tehnologiilor 
antifraudă) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiect de 
colaborare 

N/A 

SUBACTIVITATE 10.5.3 Interoperabilitate  
(SEC-2012.5.3-2 Stabilirea unei platforme de 
răspuns pentru operabilitate) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
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să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 10.5.3 Interoperabilitate 
(SEC-2012.5.3-3 Stabilirea unei 
platforme/centru  de interoperabilitate pentru 
testarea si validarea deciziilor şi sistemelor 
inteligente) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Reţea de 
excelenţă 

N/A 

SUBACTIVITATE 10.5.3 Inter operabilitate  
(SEC-2012.5.3-4 Soluţie globală pentru 
interoperabilitatea sistemelor de comunicare) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiect de 
colaborare 

N/A 

ACTIVITATE 10.6 SECURITATEA ŞI SOCIETATEA 
SUBACTIVITATE 10.6.1 Cetăţenii, media şi securitatea  

(SEC-2012.6.1-1 Metodologii de evaluare a 
eficacităţii măsurilor de prevenire a 
radicalizării violente) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiect de 
colaborare 
 
Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 

SUBACTIVITATE 10.6.1 Cetăţenii, media şi securitatea 
 (SEC-2012.6.1-2 Instrumente şi metodologii, 
definiţii şi strategii de confidenţialitate, pentru 
tehnologii de supraveghere, inclusiv sisteme 
TIC) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiect de 
colaborare 
 
Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 
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coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 10.6.1 Cetăţenii, media şi securitatea  
(SEC-2012.6.1-3 Utilizarea comunicării prin 
intermediul mass-media în situaţii de criză) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiect de 
colaborare 
 
Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 10.6.3 Prognoză, scenarii şi securitatea ca şi 
concept în transformare 
 (SEC-2012.6.3-1 Dezvoltarea unui sistem 
eficient şi eficace de scanare a mediului, ca 
parte a sistemului de avertizare timpurie, 
pentru detectarea ameninţărilor emergente 
crimei organizate) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiect de 
colaborare 

N/A 

SUBACTIVITATE 10.6.3 Prognoză, scenarii şi securitatea ca şi 
concept în transformare 
(SEC-2012.6.3-2 Criterii pentru evaluarea şi 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
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integrarea a impactului social în activitatea de 
cercetare din domeniul securităţii) 

membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative - 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 10.6.4 Economia securităţii 
(SEC-2012.6.4-1 Lupta împotriva corupţiei) 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 10.6.5 Etică şi justiţie 
SEC-2012.6.5-1 Legitimitatea şi eficienţa 
măsurilor legale împotriva ameninţărilor de 
securitate 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiect de 
colaborare 
 
Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

ACTIVITATE 10.7 COORDONAREA ŞI STRUCTURAREA CERCETĂRII ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII 
SUBACTIVITATE 10.7.2 Întreprinderi mici şi mijlocii  

SEC-2012.7.2-1 Deschiderea topicului pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii:  
„Metode şi echipamente juridice 
contemporane avansate “ 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Proiect de 
colaborare 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 

SUBACTIVITATE 10.7.4 Alte acţiuni de coordonare  
SEC-2012.7.4-1 Coordonarea programelor 
naţionale de cercetare în domeniul securităţii 

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

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 

care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

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

SUBACTIVITATE 10.7.4 Alte acţiuni de coordonare  
SEC-2012.7.4-2 Reţele de cercetători pentru 
un nivel ridicat de colaborare multi 
organizaţională şi transfrontalieră 

Minim 3 entităţi legale 
independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, dintre 
care cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în acelaşi 
stat 

Reţea de 
excelenţă 

N/A 

TERMEN LIMITĂ 23 noiembrie 2011(ora 17:00:00 - Bruxelles) 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-SEC-2012-1 
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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 

IMI-CALL-2011-4 

ACTIVITATE SISTEMUL DE INFORMAŢII MEDICALE AL UNIUNII EUROPENE 
SUBACTIVITATE  1.  Construirea unui Cadru European de 

Informare Medicala (EMIF) a datelor la nivel 
de pacient pentru a sprijini o gama larga de 
cercetare medicala. Aceasta tema de apel este 
formata din trei subiecte: 

a. Informaţii cadru/nivelul serviciului de 
management al informaţiei  

b. Complicaţii metabolice ale obezităţii  

c. Markeri de protecţie si de precipitare 
pentru dezvoltarea bolii Alzheimer 
(AD) si alte forme de demenţă 

Participanţi EFPIA: 
 
- GlaxoSmithKline (co-
ordinator); 
- Johnson & Johnson; 
- Servier; 
- Pfizer; 
- Amgen; 
- Boehringer –
Ingelheim; 
- NovoNordisk; 
- Orion; 
- Roche; 
- Lundbeck 

N/A 24.000.000 € N/A 

SUBACTIVITATE 2. ETRIKS: Informaţie Transnaţională 
Europeană şi Servicii de management a 
cunoştinţelor 

Participanţi EFPIA: 
 
- AstraZeneca (co-
ordinator); 
- Johnson & Johnson; 
- GlaxoSmithKline; 
- Roche; 
- Pfizer; 
- Sanofi – Aventis; 
- Bayer; 
- Lundbeck; 
- Merck-Serono; 
- Eli Lilly. 

N/A N/A 

ACTIVITATE CHIMIE, PRODUCŢIE ŞI CONTROL 
SUBACTIVITATE 1.  Livrare si mecanisme de direcţionare 

pentru macromolecule biologice 
Participanţi EFPIA 
 

N/A 9.880.000 € N/A 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE INIŢIATIVE TEHNOLOGICE COMUNE 

- Sanofi-Aventis 
(coordonator); 
- GlaxoSmithKline; 
- Astra Zeneca. 
- NovoNordisk 

SUBACTIVITATE 2.  In vivo instrumente predictive 
biofarmaceutice pentru livrare de 
medicamente pe cale orala 

Participanţi EFPIA: 
 
- AstraZeneca 
(coordonator); 
- Pfizer; 
- Novartis; 
- GlaxoSmithKline; 
- Boeringer Ingelheim; 
- Sanofi-Aventis; 
- Bayer; 
- Novo Nordisk; 
- Lundbeck; 
- Orion. 

N/A N/A 

SUBACTIVITATE 3.  Chimia durabilă - medicamente cu livrare 
pentru secolul 21 

Participanţi EFPIA: 
 
- GlaxoSmithKline 
(coordonator); 
- Sanofi-Aventis; 
- Johnson & Johnson; 
- Orion; 
- Bayer 

N/A N/A 

ACTIVITATE TEHNOLOGIE ŞI ÎNŢELEGEREA BOLILOR MOLECULARE 

SUBACTIVITATE Celule umane stem induse pluripotente (hiPS) 
pentru descoperirea de medicamente si 
evaluarea siguranţei 

 
Participanţi EFPIA: 
 
- Roche (coordonator); 
- Astra Zeneca; 
- Boehringer-
Ingelheim; 

N/A 9.000.000 € N/A 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE INIŢIATIVE TEHNOLOGICE COMUNE 

- Sanofi-Aventis; 
- Johnson & 
Johnson; 
- Eli Lilly; 
- Merck Serono; 
- Novo Nordisk; 
- Orion; 
- Pfizer. 

TERMEN LIMITĂ 18 octombrie 2011 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=IMI-CALL-2011-4 

COD DE 
IDENTIFICARE 
APEL 

 
SP1-JTI-CS-2011-03 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2011-3-ECO-01-032 Formularea şi 
dezvoltarea unor aliaje de aluminiu noi pentru 
aplicaţii la temperaturi ridicate (250°C) 

- Entităţi din statele UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 

N/A Maxim 
450.000 € 

N/A 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2011-3-ECO-01-033 
Protecţie împotriva coroziunii pentru părţile 
din aluminiu nevopsite: fabricarea unui 
mecanism de etanşare 

- Entităţi din statele UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 

N/A Maxim 
240.000 € 

N/A 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2011-3-ECO-01-034  
Reciclarea metalelor provenite din surse a/c: 
Vizualizarea rutelor de reciclare şi a 
abordărilor metalurgice 

- Entităţi din statele UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 

N/A Maxim 
200.000 € 

N/A 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2011-3-ECO-01-035  
Dezvoltarea materialelor auxiliare prietenoase 
cu mediul înconjurător 

Entităţi din statele UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 

N/A Maxim 
160.000 € 

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 JTI-CS-2011-3-ECO-01-036  
Fabricarea unui înveliş pentru combaterea 
creşterii ciupercilor în rezervor 

- Entităţi din statele UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 

N/A 300.000 € N/A 

SUBACTIVITATE 
 

JTI-CS-2011-3-ECO-01-037  
Dezintegrarea materialelor compozite armate 
cu fibre prin tehnica de fragmentare 
electrodinamică 

- Entităţi din statele UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 

N/A Maxim 
235.000 € 

N/A 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2011-3-ECO-01-038 
Experimentarea rutelor de reciclare ale 
aeronavelor izolate 

 
- Entităţi din statele UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 

N/A Maxim 
200.000 € 

N/A 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2011-2-ECO-01-039 
Dezvoltarea unei suprafeţe de tratament 
chimic pentru matriţe de magneziu pentru 
protecţie 

- Entităţi din statele UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 

N/A Maxim 
200.000 € 

N/A 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2011-3-ECO-01-040 
Dezvoltarea unei linii automatizate pentru 
producerea de forme din fibra compozită 
uscată 

- Entităţi din statele UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 

N/A Maxim 
300.000 € 

N/A 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2011-3-ECO-02-012 
Module pentru instalaţii inteligente de 
gestionare a puterii 

- Entităţi din statele UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 

N/A 200.000 € N/A 

SUBACTIVITATE JTI-CS-GRA-01 -039  
Industrializarea laminatelor hibrid pentru 
vârful fuselajului/cabina de pilotaj 

- Entităţi din statele UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 

N/A Maxim 
300.000 € 

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 JTI-CS-2011-3-GRA-01-040 
Caracterizare dinamică pentru vârful 
fuselajului/cabina de pilotaj pentru atenuarea 
zgomotelor în interior 

- Entităţi din statele UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 

N/A Maxim 
200.000 € 

N/A 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2011-3-GRA-01-041 
Sistem de instrumente pentru proiectarea 
părţilor compozite 

- Entităţi din statele UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 

N/A Maxim 
250.000 € 

N/A 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2011-3-GRA-02-017 
Tren de aterizare principal cu zgomot redus la 
aterizare pentru aeroporturi regionale-studii 
pentru comercializarea conceptului 

- Entităţi din statele UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 

N/A Maxim 
2.000.000 € 

N/A 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2011-3-GRA-02-018 
Dispozitive aeronautice cu zgomot redus 
pentru simulare numerică 

- Entităţi din statele UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 

N/A Maxim 
150.000 € 

N/A 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2011-3-GRA-03-006 
Dezvoltarea şi fabricarea unor sarcini electrice 
programabile şi de alimentare avansată 

- Entităţi din statele UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 

N/A Maxim 
100.000 € 

N/A 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2011-3-GRA-03-007 
Îmbunătăţirea unor modele numerice pentru 
ITC/GRA - mediu comun pentru simulare 

- Entităţi din statele UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 

N/A Maxim 
150.000 € 

N/A 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2011-3-GRA-03-008 
Consolă de control şi Centru de alimentare 
electrică pentru zbor demo 

- Entităţi din statele UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 

N/A Maxim 
250.000 € 

N/A 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2011-3-GRA-03-009 
Proiectarea şi fabricarea şi testarea unui 
sistem electric de stocare a energiei 

- Entităţi din statele UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 

N/A Maxim 
500.000 € 

N/A 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2011-3-GRC-03-010 - Entităţi din statele UE N/A Maxim N/A 
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VALOARE 
GRANT 
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UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE INIŢIATIVE TEHNOLOGICE COMUNE 

Încărcături programabile avansate pentru 
bancul de testare electric 

- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 

210.000 € 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2011-3-GRC-03-011 
Sisteme de alimentare şi conversie a 
resurselor regenerative 

- Entităţi din statele UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 

N/A Maxim 
912.000 € 

N/A 

SUBACTIVITATE JTI-CS-GRC-06 
Producţie eco pentru giravion 

- Entităţi din statele UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 

N/A Maxim 
200.000 € 

N/A 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2011-3-GRC-06-004 
Dezmembrare şi reciclarea elicopterelor 
ecologice 

- Entităţi din statele UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 

N/A Maxim 
200.000 € 

N/A 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2011-3-SAGE-02-009 
Elice/lame CROR 

- Entităţi din statele UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 

N/A Maxim 
4.000.000 € 

N/A 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2011-3-SAGE-02-010 
Elice pentru rotor deschis contrarotativ 

- Entităţi din statele UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 

N/A Maxim 
2.200.000 € 

N/A 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2011-3-SAGE-04-017 
Integrarea unui absorbant acustic în carcasa 
de ieşire a turbinei 

- Entităţi din statele UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 

N/A Maxim 
500.000 € 

N/A 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2011-3-SAGE-04-018 
Dezvoltarea unui sistem de măsurare cu 
microunde pentru turbine de joasă presiune 

- Entităţi din statele UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 

N/A Maxim 
700.000 € 

N/A 
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FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
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SUBACTIVITATE JTI-CS-2011-3-SFWA-02-019 
Investigarea cauzelor Bird Strike (coliziune 
avion – pasăre) pentru fluxul laminar natural la 
aripi 

- Entităţi din statele UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 

N/A Maxim 
800.000 

N/A 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2011-3-SFWA-02-020 
Dezvoltarea unui dispozitiv automat de 
umplere 

- Entităţi din statele UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 

N/A Maxim 
550.000 € 

N/A 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2011-3-SFWA-02-021 
Sisteme şi structuri fixe pe bordul de atac 
pentru aripi laminate 

- Entităţi din statele UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 

N/A Maxim 
1.500.000 € 

N/A 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2011-3-SFWA-02-022 
Dezvoltarea şi fabricarea unui model inovativ 
de tunel de congelare criogenică cu ampenaj 
motorizat 

- Entităţi din statele UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 

N/A Maxim 
1.300.000 € 

N/A 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2011-3-SFWA-02-023 
Dezvoltarea, fabricarea şi testarea a două 
tipuri diferite de mecanisme rotative 

- Entităţi din statele UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 

N/A Maxim 
1.500.000 € 

N/A 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2011-3-SGO-02-014 
Fabricarea pe comandă a unor module pentru 
evaluarea forţei 

- Entităţi din statele UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 

N/A Maxim 
250.000 € 

N/A 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2011-3-SGO-02-021 
Dezvoltarea unor componente tehnologice 
cheie pentru transformarea forţei în putere de 
înaltă densitate pentru giravioane  
 

- Entităţi din statele UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 

N/A Maxim 
250.000 € 

N/A 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2011-3-SGO-02-033 
Optimizarea acoperişului pentru operarea 
puterii electrice cu “open box” – locuinţe la 
altitudine mare şi identificarea criteriilor de 
acces sau de respingere, pentru testarea 
respectivelor descărcări electrice 

- Entităţi din statele UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 

N/A Maxim 
500.000 € 

N/A 
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SUBACTIVITATE JTI-CS-2011-3-SGO-02-035 
Dispozitive deconectate pentru manete de 
pornire blocate 

- Entităţi din statele UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 

N/A Maxim 
600.000 € 

N/A 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2011-3-SGO-02-036 
Producerea şi optimizarea materialelor 
acustice cu acţiune locală 

- Entităţi din statele UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 

N/A Maxim 
300.000 € 

N/A 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2011-3-SGO-02-037 
Studiu de fezabilitate pentru HIPEM, pentru 
aplicaţiile aeronautice 

- Entităţi din statele UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 

N/A Maxim 
500.000 € 

N/A 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2011-3-SGO-03-014 
SOG putere electronică cu sistem pentru 
reciclarea energiei 

- Entităţi din statele UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 

N/A Maxim 
1.390.000 € 

N/A 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2011-3-SGO-03-015 
Modele simplificate pentru atenuarea 
zgomotelor la bordul aeronavei 

- Entităţi din statele UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 

N/A Maxim 
400.000 € 

N/A 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2011-3-SGO-03-016 
Dezvoltarea unei platforme electronice Fligth 
Bag cu agenţi A-WXR şi Q-AI şi interfaţa legată 
de FMS care urmează să fie integrate în 
misiunii/simulatoare pentru zbor. 

- Entităţi din statele UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 

N/A Maxim 750.000 
€ 

N/A 

SUBACTIVITATE JTI-CS-2011-3-SGO-04-004 
Proiectarea şi fabricarea unui sistem de 
absorbţie de aer 

- Entităţi din statele UE 
- Entităţi din Statele 
Asociate ale 
Programului FP7 

N/A Maxim 750.000 
€ 

N/A 

TERMEN LIMITĂ 12 October 2011, (ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=SP1-JTI-CS-2011-03 
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ENIAC-2011-2 

ACTIVITATE 1. DOMENIUL AUTOMOTIV ŞI TRANSPORT 
SUBACTIVITATE 1.1 Vehicule electrice inteligente Entităţi legale eligibile: 

- Întreprinderi, 
- Institute de 

cercetare, 
- Universităţi, 
- Asociaţii 

Proiecte de 
colaborare 

N/A - Întreprinderi 
mari 15% 
- Întreprinderi 
mijlocii 25% 
- Întreprinderi 
mici 35% 
- Institute de 
cercetare şi 
universităţi 59% 

SUBACTIVITATE 1.2 Siguranţă în trafic Entităţi legale eligibile: 
- Întreprinderi, 
- Institute de 

cercetare, 
- Universităţi, 

Asociaţii 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 

ACTIVITATE 2. COMUNICARE ŞI STIL DE VIAŢĂ DIGITALIZAT 
SUBACTIVITATE 2.1 Servicii de internet şi multimedia Entităţi legale eligibile: 

- Întreprinderi, 
- Institute de 

cercetare, 
- Universităţi, 

Asociaţii 

Proiecte de 
colaborare 

N/A - Întreprinderi 
mari 15% 
- Întreprinderi 
mijlocii 25% 
- Întreprinderi 
mici 35% 
- Institute de 
cercetare şi 
universităţi 59% 

SUBACTIVITATE 2.2 Evoluţia către un stil de viaţă digitalizat Entităţi legale eligibile: 
- Întreprinderi, 
- Institute de 

cercetare, 
- Universităţi, 

Asociaţii 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 

ACTIVITATE 3. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ 

SUBACTIVITATE 3.1 Managementul şi distribuirea energiei - 
reţele electrice inteligente 

Entităţi legale eligibile: 
- Întreprinderi, 
- Institute de 

Proiecte de 
colaborare 

N/A - Întreprinderi 
mari 15% 
- Întreprinderi 
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cercetare, 
- Universităţi, 

Asociaţii 

mijlocii 25% 
- Întreprinderi 
mici 35% 
- Institute de 
cercetare şi 
universităţi 59% 

SUBACTIVITATE 3.2 Reducerea consumului de energie Entităţi legale eligibile: 
- Întreprinderi, 
- Institute de 

cercetare, 
- Universităţi, 

Asociaţii 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 

ACTIVITATE 4. SĂNĂTATEA ŞI ÎMBĂTRÂNIREA POPULAŢIEI 
SUBACTIVITATE 4.1 Sănătatea la tine acasă Entităţi legale eligibile: 

- Întreprinderi, 
- Institute de 

cercetare, 
- Universităţi, 

Asociaţii 

Proiecte de 
colaborare 

N/A - Întreprinderi 
mari 15% 
- Întreprinderi 
mijlocii 25% 
- Întreprinderi 
mici 35% 
- Institute de 
cercetare şi 
universităţi 59% 

SUBACTIVITATE 4.2 Sănătatea în spital Entităţi legale eligibile: 
- Întreprinderi, 
- Institute de 

cercetare, 
- Universităţi, 

Asociaţii 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 

ACTIVITATE 5. SIGURANŢĂ ŞI SECURITATE 

SUBACTIVITATE 5.1 Securizarea aplicaţiilor europene care 
reprezintă provocări 

Entităţi legale eligibile: 
- Întreprinderi, 
- Institute de 

cercetare, 
- Universităţi, 

Asociaţii 

Proiecte de 
colaborare 

N/A - Întreprinderi 
mari 15% 
- Întreprinderi 
mijlocii 25% 
- Întreprinderi 
mici 35% 
- Institute de 
cercetare şi 
universităţi 59% 

ACTIVITATE 6. TEHNOLOGII 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE COOPERARE INIŢIATIVE TEHNOLOGICE COMUNE 

SUBACTIVITATE 6.1 Gestionarea complexităţii Entităţi legale eligibile: 
- Întreprinderi, 
- Institute de 

cercetare, 
- Universităţi, 

Asociaţii 

Proiecte de 
colaborare 

N/A - Întreprinderi 
mari 15% 
- Întreprinderi 
mijlocii 25% 
- Întreprinderi 
mici 35% 
- Institute de 
cercetare şi 
universităţi 59% 

SUBACTIVITATE 6.2 Gestionarea diversităţii Entităţi legale eligibile: 
- Întreprinderi, 
- Institute de 

cercetare, 
- Universităţi, 

Asociaţii 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 

SUBACTIVITATE 6.3 Proiectare pentru fiabilitate şi capacitate Entităţi legale eligibile: 
- Întreprinderi, 
- Institute de 

cercetare, 
- Universităţi, 

Asociaţii 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 

ACTIVITATE 7. INTEGRARE ŞI PROCES SEMICONDUCTOR 

SUBACTIVITATE 7.1 Know –how cu privire la procese 
semiconductoare avansate şi emergente 

Entităţi legale eligibile: 
- Întreprinderi, 
- Institute de 

cercetare, 
- Universităţi, 

Asociaţii 

Proiecte de 
colaborare 

N/A - Întreprinderi 
mari 15% 
- Întreprinderi 
mijlocii 25% 
- Întreprinderi 
mici 35% 
- Institute de 
cercetare şi 
universităţi 59% 

SUBACTIVITATE 7.2 Competitivitate prin procese 
semiconductoare diferenţiate 

Entităţi legale eligibile: 
- Întreprinderi, 
- Institute de 

cercetare, 
- Universităţi, 

Asociaţii 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 

SUBACTIVITATE 7.3 Oportunităţi în sistemul in-Package Entităţi legale eligibile: 
- Întreprinderi, 
- Institute de 

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 

cercetare, 
- Universităţi, 

Asociaţii 
ACTIVITATE 8. ECHIPAMENTE, MATERIALE ŞI PRODUSE DE FABRICAŢIE 
SUBACTIVITATE 8.1 CMOS – 1X nm & 450mm avansat Entităţi legale eligibile: 

- Întreprinderi, 
- Institute de 

cercetare, 
- Universităţi, 

Asociaţii 

Proiecte de 
colaborare 

N/A - Întreprinderi 
mari 15% 
- Întreprinderi 
mijlocii 25% 
- Întreprinderi 
mici 35% 
- Institute de 
cercetare şi 
universităţi 59% 

SUBACTIVITATE 8.2 Mai mult decât MOORE Entităţi legale eligibile: 
- Întreprinderi, 
- Institute de 

cercetare, 
- Universităţi, 

Asociaţii 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 

SUBACTIVITATE 8.3 Fabricaţie Entităţi legale eligibile: 
- Întreprinderi, 
- Institute de 

cercetare, 
- Universităţi, 

Asociaţii 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 

TERMEN LIMITĂ 15 Septembrie 2011, (ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=SP1-JTI-CS-2011-03 
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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-2012-StG-20111012 

ERC-2012-StG-20111109 

ERC-2012-StG-20111124 

ERC-2011-PoC 

DOMENIU  Ştiinţele fizice şi Inginerie 
 Ştiinţele vieţii 
 Ştiinţele sociale şi umaniste  
 Dovada conceptului 

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 
1.500.000 € 

 

 
100% 

 

 

- 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 

2.500.000 € 

100% 

ACTIVITATE Consiliul European de Cercetare pentru 
Granturi de Început 

- Cel puţin o entitate legala 
independentă stabilită în 

3. Dovada 
conceptului – 

Maxim 
150.000 € 

100% 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE IDEEI ERC 

state membre sau în 
statele asociate  

- Cercetători debutanţi sau 
avansaţi din statele 
membre UE sau din statele 
asociate, care au 
beneficiat de granturi CEC 

fonduri pentru 
ideile şi 
produsele 
inovatoare 
finanţate din 
granturi CEC 
care sunt în 
faza de 
predezvoltare 

TERMEN LIMITĂ 12 octombrie 2011,(ora 17:00:00 Bruxelles)  

SUBACTIVITATE Panele LS1 – LS 9 (Ştiinţele vieţii)  

TERMEN LIMITĂ 09 noiembrie 2011, (ora 17:00:00 - Bruxelles)  

SUBACTIVITATE Panele SH1 – SH 6 (Ştiinţele sociale şi umaniste)  

TERMEN LIMITĂ 24 noiembrie 2011, (ora 17:00:00 - Bruxelles)  

SUBACTIVITATE Dovada conceptului  

TERMEN LIMITĂ 08 noiembrie 2011 (ora 17:00:00 – Bruxelles)  

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas#erc  
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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-2012-IRSES 

ACTIVITATE  ACŢIUNEA MARIE CURIE: SCHIMB DE EXPERIENŢĂ ÎN CERCETAREA INTERNAŢIONALĂ 

SUBACTIVITATE 1. Sprijin pentru instruire şi dezvoltarea 
carierei cercetătorilor 

Minim 2 organizaţii de 
cercetare independente, 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau ţări 
asociate diferite, sau cu 
care Uniunea Europeană 
este în curs de negociere 
sau state în care se aplică 
Politica de Vecinătate a 
Europei 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

1. Maxim 
38.000 €/an 
pentru 
cercetătorii 
stadiu 
incipient; 
 
2. Maxim 
58.500 €/an 
pentru 
cercetătorii 
avansaţi < 10 
ani 
experienţă; 
 
3. Maxim 
87.500 €/an 
pentru 
Cercetătorii 
avansaţi > 10 
ani 
experienţă 

N/A 

TERMEN LIMITĂ 18 ianuarie 2012 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-IRSES# 

COD DE 
IDENTIFICARE 
APEL 

FP7-PEOPLE-2011-ITN 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 
EUROPENE OAMENI ACŢIUNI MARIE CURIE 

ACTIVITATE 1. ACŢIUNEA MARIE CURIE: REŢELE DE FORMARE INIŢIALĂ (ITN) 

SUBACTIVITATE Sprijin pentru instruire şi dezvoltarea carierei 
cercetătorilor 

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 

1. Maxim 
38.000 €/an 
pentru 
cercetătorii 
stadiu 
incipient; 
 
2. Maxim 
58.500 €/an 
pentru 
cercetătorii 
avansaţi < 10 
ani 
experienţă; 
 
3. Maxim 
87.500 €/an 
pentru 
Cercetătorii 
avansaţi > 10 
ani 
experienţă 

N/A 

TERMEN LIMITĂ 12 ianuarie 2012 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-ITN 

COD DE 
IDENTIFICARE 
APEL 

 
FP7-PEOPLE-2011-CIG 

ACTIVITATE  ACŢIUNEA MARIE CURIE: GRANTURI PENTRU INTEGRAREA ÎN CARIERĂ 
SUBACTIVITATE Sprijin pentru instruire şi dezvoltarea carierei 

cercetătorilor 
Cercetători stabiliţi în 
statele membre ale Uniunii 
Europene, statele asociate 
sau alte state din aria 

Sprijin pentru 
instruire şi 
dezvoltarea 
carierei 

1. Maxim 
38.000 €/an 
pentru 
fiecare 

N/A 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 
EUROPENE OAMENI ACŢIUNI MARIE CURIE 

eligibilă a Programului 
Cadru 7 care nu au mai 
beneficiat de granturi de 
acest tip în Programul 
Cadru 6 şi Programul 
Cadru 7 

cercetătorilor cercetător 

TERMEN LIMITĂ 08 septembrie 2011 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2011-CIG 
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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-2012-1 

ACTIVITATE 1.1 SPRIJIN PENTRU INFRASTRUCTURILE DE CERCETARE EXISTENTE 

SUBACTIVITATE 1.1.1 Integrarea activităţilor. Ştiinţe sociale şi 
umaniste 
(INFRA-2012-1.1.1 Infrastructuri de cercetare 
pentru studierea sărăciei, a condiţiilor de lucru 
şi de trai) 

Minim 3 entităţi legale 
independente aparţinând 
unor state membre ale UE 
sau ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 
 
Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
10.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative – 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 1.1.1 Integrarea activităţilor. Ştiinţe sociale şi 
umaniste 
 (INFRA-2012-1.1.2 Infrastructuri de cercetare 
pentru evaluarea politicii din domeniile: 
ştiinţă, tehnologie, inovare) 

Minim 3 entităţi legale 
independente aparţinând 
unor state membre ale UE 
sau ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 
 
Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
10.000.000 € 

SUBACTIVITATE 1.1.1 Integrarea activităţilor. Ştiinţe sociale şi 
umaniste 
 (INFRA-2012-1.1.3 Infrastructuri de cercetare 
pentru seturi de date arheologice şi 
tehnologiile conexe) 

Minim 3 entităţi legale 
independente aparţinând 
unor state membre ale UE 
sau ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 
 
Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
10.000.000 € 

SUBACTIVITATE 1.1.1 Integrarea activităţilor. Ştiinţele vieţii 
(INFRA-2012-1.1.4 Realizara de centre pentru 
modele de fenotip-uri) 

Minim 3 entităţi legale 
independente aparţinând 
unor state membre ale UE 
sau ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 
 
Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
10.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE CAPACITĂŢI INFRASTRUCTURA DE CERCETARE 

 1.1.1 Integrarea activităţilor. Ştiinţele vieţii 
(INFRA-2012-1.1.5. Facilităţi pentru 
transferarea cercetării în medicină) 

Minim 3 entităţi legale 
independente aparţinând 
unor state membre ale UE 
sau ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 
 
Acţiuni de 
coordonare şi 
Sprijin 

Maxim 
10.000.000 € 

Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative – 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 1.1.1 Integrarea activităţilor. Ştiinţele vieţii 
(INFRA-2012-1.1.6 Centre de Resurse Biologice 
pentru microorganisme) 

Minim 3 entităţi legale 
independente aparţinând 
unor state membre ale UE 
sau ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 
 
Acţiuni de 
coordonare şi 
Sprijin 

Maxim 
10.000.000 € 

SUBACTIVITATE 1.1.1 Integrarea activităţilor. Ştiinţele vieţii 
(INFRA-2012-1.1.7 Instalaţie de experimentare 
pentru bolile animalelor 

Minim 3 entităţi legale 
independente aparţinând 
unor state membre ale UE 
sau ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 
 
Acţiuni de 
coordonare şi 
Sprijin 

Maxim 
10.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative – 

SUBACTIVITATE 1.1.1 Integrarea activităţilor. Ştiinţele vieţii 
(INFRA-2012-1.1.8 Bănci pentru celule stem) 

Minim 3 entităţi legale 
independente aparţinând 
unor state membre ale UE 
sau ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 
 
Acţiuni de 
coordonare şi 
Sprijin 

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 

SUBACTIVITATE 1.1.1 Integrarea activităţilor.Ştiinţele vieţii 
 (INFRA-2012-1.1.9. Studiu de cohortă 
prospectiv, pe scară largă) 

Minim 3 entităţi legale 
independente aparţinând 
unor state membre ale UE 
sau ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 
 
Acţiuni de 
coordonare şi 
Sprijin 

Maxim 
10.000.000 € 

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

SUBACTIVITATE 1.1.1 Integrarea activităţilor.Ştiinţele vieţii 
(INFRA-2012-1.1.10 Centre de resurse genetice 
la plante) 

Minim 3 entităţi legale 
independente aparţinând 
unor state membre ale UE 
sau ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 
 
Acţiuni de 
coordonare şi 
Sprijin 

Maxim 
10.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative – 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 1.1.1 Integrarea activităţilor. Ştiinţele 
Mediului şi ale Pământului 
(INFRA-2012-1.1.11 Reper deschis pentru 
observatoarele de pe ocean) 

Minim 3 entităţi legale 
independente aparţinând 
unor state membre ale UE 
sau ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 
 
Acţiuni de 
coordonare şi 
Sprijin 

Maxim 
10.000.000 € 

SUBACTIVITATE 1.1.1 Integrarea activităţilor. Ştiinţele 
Mediului şi ale Pământului 
(INFRA-2012-1.1.12 Nave de cercetare) 

Minim 3 entităţi legale 
independente aparţinând 
unor state membre ale UE 
sau ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 
 
Acţiuni de 
coordonare şi 
Sprijin 

Maxim 
10.000.000 € 

SUBACTIVITATE 1.1.1 Integrarea activităţilor.Ştiinţele Mediului 
şi ale Pământului 
(INFRA-2012-1.1.13 Aeronave de cercetare) 

Minim 3 entităţi legale 
independente aparţinând 
unor state membre ale UE 

Proiecte de 
colaborare 
 

Maxim 
10.000.000 € 

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

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE CAPACITĂŢI INFRASTRUCTURA DE CERCETARE 

sau ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
Sprijin 

tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative – 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 1.1.1 Integrarea activităţilor. Ştiinţele 
Mediului şi ale Pământului 
(INFRA-2012-1.1.14 Camere pentru simulat 
condiţii atmosferice) 

Minim 3 entităţi legale 
independente aparţinând 
unor state membre ale UE 
sau ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 
 
Acţiuni de 
coordonare şi 
Sprijin 

Maxim 
10.000.000 € 

SUBACTIVITATE 1.1.1 Integrarea activităţilor. Ştiinţele 
Mediului şi ale Pământului 
(INFRA-2012-1.1.15 Infrastructuri de cercetare 
pentru modelarea sistemului climatic al 
Pământului) 

Minim 3 entităţi legale 
independente aparţinând 
unor state membre ale UE 
sau ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 
 
Acţiuni de 
coordonare şi 
Sprijin 

Maxim 
10.000.000 € 

SUBACTIVITATE 1.1.1 Integrarea activităţilor 
Ştiinţele Mediului şi ale Pământului 
(INFRA-2012-1.1.16 Colecţii de Istorie 
Naturală) 

Minim 3 entităţi legale 
independente aparţinând 
unor state membre ale UE 
sau ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 
 
Acţiuni de 
coordonare şi 
Sprijin 

Maxim 
10.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative – 
50% 

SUBACTIVITATE 1.1.1 Integrarea activităţilor. Energie, 
Inginerie, Ştiinţe Materiale, Facilităţi Analitice 
(INFRA-2012-1.1.17. Infrastructuri de 
cercetare pentru energie solară: concentrarea 
energiei solare) 

Minim 3 entităţi legale 
independente aparţinând 
unor state membre ale UE 
sau ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 
 
Acţiuni de 
coordonare şi 
Sprijin 

Maxim 
10.000.000 € 

SUBACTIVITATE 1.1.1 Integrarea activităţilor. Energie, Minim 3 entităţi legale Proiecte de Maxim 



 225 

PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE CAPACITĂŢI INFRASTRUCTURA DE CERCETARE 

Inginerie, Ştiinţe Materiale, Facilităţi Analitice 
(INFRA-2012-1.1.18 Facilităţi pentru stocarea 
şi captarea carbonului, pentru cercetarea în 
energie) 

independente aparţinând 
unor state membre ale UE 
sau ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite în 
acelaşi stat 

colaborare 
 
Acţiuni de 
coordonare şi 
Sprijin 

10.000.000 € 3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 1.1.1 Integrarea activităţilor. Energie, 
Inginerie, Ştiinţe Materiale, Facilităţi Analitice 
(INFRA-2012-1.1.19 Infrastructuri de cercetare 
pentru resurse de energie distribuite - reţele 
electrice inteligente) 

Minim 3 entităţi legale 
independente aparţinând 
unor state membre ale UE 
sau ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 
 
Acţiuni de 
coordonare şi 
Sprijin 

  Maxim 
10.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative – 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 1.1.1 Integrarea activităţilor. Energie, 
Inginerie, Ştiinţe Materiale, Facilităţi Analitice 
(INFRA-2012-1.1.20 Infrastructuri pentru 
studierea fenomenului de turbulenţă şi 
aplicaţiile acestuia) 

Minim 3 entităţi legale 
independente aparţinând 
unor state membre ale UE 
sau ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 
 
Acţiuni de 
coordonare şi 
Sprijin 

Maxim 
10.000.000 € 

SUBACTIVITATE 1.1.1 Integrarea activităţilor. Energie, 
Inginerie, Ştiinţe Materiale, Facilităţi Analitice 
(INFRA-2012-1.1.21 Infrastructuri de cercetare 
pentru integrarea prelucrării, analizelor şi 
caracterizării structurilor şi materialelor la 
scară nano) 

Minim 3 entităţi legale 
independente aparţinând 
unor state membre ale UE 
sau ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 
 
Acţiuni de 
coordonare şi 
Sprijin 

Maxim 
10.000.000 € 

SUBACTIVITATE 1.1.1 Integrarea activităţilor. Energie, 
Inginerie, Ştiinţe Materiale, Facilităţi Analitice  
(INFRA-2012-1.1.22 Imagistică, difracţie şi 
spectroscopie folosind electroni) 

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

Proiecte de 
colaborare 
 
Acţiuni de 

Maxim 
10.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE CAPACITĂŢI INFRASTRUCTURA DE CERCETARE 

dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite în 
acelaşi stat 

coordonare şi 
Sprijin 

- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative – 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 1.1.1 Integrarea activităţilor. Energie, 
Inginerie, Ştiinţe Materiale, Facilităţi Analitice 
(INFRA-2012-1.1.23 Surse de radiaţii 
Synchrotron şi lasere cu electroni liberi) 

Minim 3 entităţi legale 
independente aparţinând 
unor state membre ale UE 
sau ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 
 
Acţiuni de 
coordonare şi 
Sprijin 

Maxim 
10.000.000 € 

SUBACTIVITATE 1.1.1 Integrarea activităţilor. Fizică şi 
astronomie 
(INFRA-2012-1.1.24 Accelerator de fizică) 

Minim 3 entităţi legale 
independente aparţinând 
unor state membre ale UE 
sau ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 
 
Acţiuni de 
coordonare şi 
Sprijin 

Maxim 
10.000.000 € 

SUBACTIVITATE  1.1.1 Integrarea activităţilor. Fizică şi 
astronomie 
(INFRA-2012-1.1.25. Infrastructuri de 
cercetare pentru astronomia optică/în 
infraroşu) 

Minim 3 entităţi legale 
independente aparţinând 
unor state membre ale UE 
sau ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 
 
Acţiuni de 
coordonare şi 
Sprijin 

Maxim 
10.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative – 
50% 
3. Activităţi de 

SUBACTIVITATE 1.1.1 Integrarea activităţilor. Fizică şi 
astronomie 
(INFRA-2012-1.1.26. Infrastructuri de 
cercetare pentru fizică solară de rezoluţie 
înaltă) 

Minim 3 entităţi legale 
independente aparţinând 
unor state membre ale UE 
sau ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 
 
Acţiuni de 
coordonare şi 
Sprijin 

Maxim 
10.000.000 € 

SUBACTIVITATE 1.1.1 Integrarea activităţilor. Fizică şi 
astronomie 

Minim 3 entităţi legale 
independente aparţinând 

Proiecte de 
colaborare 

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 

(INFRA-2012-1.1.27 Infrastructură de 
cercetare pentru vremea din spaţiu) 

unor state membre ale UE 
sau ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite în 
acelaşi stat 

 
Acţiuni de 
coordonare şi 
Sprijin 

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

ACTIVITATE 1.2 SPRIJIN PENTRU INFRASTRUCTURI DE CERCETARE NOI 
SUBACTIVITATE 1.2.2. Construirea unor infrastructuri noi 

(sau reabilitări majore) – faza pregătitoare 
(INFRA-2012-2.2.1 EU-SOLARIS – Infrastructura 
europeană pentru cercetare – SOLAR, pentru 
energie solară concentrată) 

Minim 3 entităţi legale 
independente aparţinând 
unor state membre ale UE 
sau ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 
 
Acţiuni de 
coordonare şi 
Sprijin 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative – 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 1.2.2. Construirea unor infrastructuri noi 
(sau reabilitări majore) – faza pregătitoare 
(INFRA-2012-2.2.2 WindScanner-Facilităţi 
europene pentru WindScanner) 

Minim 3 entităţi legale 
independente aparţinând 
unor state membre ale UE 
sau ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 
 
Acţiuni de 
coordonare şi 
Sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 1.2.2. Construirea unor infrastructuri noi 
(sau reabilitări majore) – faza pregătitoare 
(INFRA-2012-2.2.3 ECCSEL Infrastructură 
pentru laborator european de captare şi 
stocarea dioxidului de carbon) 

Minim 3 entităţi legale 
independente aparţinând 
unor state membre ale UE 
sau ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 
 
Acţiuni de 
coordonare şi 
Sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 
 

1.2.2. Construirea unor infrastructuri noi 
(sau reabilitări majore) – faza pregătitoare 
(INFRA-2012-2.2.4 ISBE Infrastructură pentru 
Sisteme de Biologie – Europa) 

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

Proiecte de 
colaborare 
 
Acţiuni de 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE CAPACITĂŢI INFRASTRUCTURA DE CERCETARE 

dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite în 
acelaşi stat 

coordonare şi 
Sprijin 

- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative – 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 1.2.2. Construirea unor infrastructuri noi 
(sau reabilitări majore) – faza pregătitoare 
(INFRA -2012-2.2.5 MIRRI- Infrastructură de 
cercetare pentru resurse microbiene) 

Minim 3 entităţi legale 
independente aparţinând 
unor state membre ale UE 
sau ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 
 
Acţiuni de 
coordonare şi 
Sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 1.2.2. Construirea unor infrastructuri noi 
(sau reabilitări majore) – faza pregătitoare 
(INFRA -2012-2.2.6 ANAEE – Infrastructură 
pentru analiză şi experimentare asupra 
ecosistemelor) 

Minim 3 entităţi legale 
independente aparţinând 
unor state membre ale UE 
sau ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 
 
Acţiuni de 
coordonare şi 
Sprijin 

N/A 

SUBACTIVITATE 1.2.3 Construirea unor infrastructuri noi-faza 
de implementare 
(INFRA-2012-2.3.1 A treia fază de 
implementare a serviciului european de calcul 
de înaltă performanţă PRACE) 

Minim 3 entităţi legale 
independente aparţinând 
unor state membre ale UE 
sau ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 
 
Acţiuni de 
coordonare şi 
Sprijin 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative – 
50% 
3. Activităţi de 

SUBACTIVITATE 1.3 Sprijin pentru dezvoltarea politicilor şi 
pentru implementară programului 
(INFRA-2012.3.1. Cooperare internaţională cu 
SUA cu privire la informaţii comune despre 
politici şi standarde relevante pentru 
infrastructura de cercetare globală din 
domeniul mediului) 

Minim 3 entităţi legale 
independente aparţinând 
unor state membre ale UE 
sau ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
2.000.000 € 

SUBACTIVITATE 1.3 Sprijin pentru dezvoltarea politicilor şi 
pentru implementară programului 

Minim 3 entităţi legale 
independente aparţinând 

Acţiuni de 
coordonare şi 

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

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE CAPACITĂŢI INFRASTRUCTURA DE CERCETARE 

(INFRA-2012.3.2 Cooperare internaţională cu 
SUA cu privire la e-infrastructura comună 
pentru informaţii ştiinţifice) 

unor state membre ale UE 
sau ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite în 
acelaşi stat 

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

SUBACTIVITATE 1.3 Sprijin pentru dezvoltarea politicilor şi 
pentru implementară programului 
(INFRA-2012.3.3 Acţiuni de coordonare, 
conferinţe şi studii pentru sprijinirea 
dezvoltării de politici, inclusiv cooperare 
internaţională în domeniul e-infrastructurii) 

Minim o entitate legală 
independentă 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 

TERMEN LIMITĂ 23 noiembrie 2011 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-INFRASTRUCTURES-2012-1 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBU0ŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE CAPACITĂŢI CERCETARE ÎN BENEFICIUL IMM-URILOR 

COD DE 
IDENTIFICARE 
APEL 

 
FP7-SME-2012 

ACTIVITATE 2.1. Cercetare pentru IMM-uri (SME 2012.1) - 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 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative – 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

ACTIVITATE 2.2. Cercetare pentru asociaţii de IMM-uri 
(SME 2012.2) 

- 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 2012.3) - IMM-uri independente 
din state membre UE şi 
statele asociate 

Proiecte de 
colaborare 

N/A 

 
TERMEN LIMITĂ 6 decembrie 2011 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 

 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-SME-2012 
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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-2012- 2013-1 
 

ACTIVITATE REGIONS -2012-2013-1 Cooperare 
transnaţională între clustere regionale 
orientate pe cercetare 
 
În ceea ce priveşte apelurile din anul 2012-
2013, propunerile de proiecte ar trebui să 
abordeze una sau mai multe dintre 
următoarele domenii:  
A) Cercetare- dezvoltare tehnologică şi 
aspecte inovatoare în Agenda Digitală a 
Uniunii Europene 
B) Dezvoltarea unor tehnologii şi servicii 
relevante pentru implementarea prevederii 
europene utilizarea eficientă a resurselor 

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 (universităţi, 
organizaţii de cercetare); 
- Entităţi de afaceri 
(întreprinderile mari şi 
IMM-urile); 
- Autorităţi naţionale 
/regionale/locale 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative – 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

TERMEN LIMITĂ 31 ianuarie 2012 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 
 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-REGIONS-2012-2013-1 

 
 
 
 
 



 232 

PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE CAPACITĂŢI POTENŢIAL DE CERCETARE 

COD DE  

IDENTIFICARE  

APEL 

FP7-REGPOT-2012-2013-1 

ACTIVITATE FP7-REGPOT-2012-2013-1 
Activarea şi dezvoltarea potenţialului de 
cercetare al unităţilor de cercetare stabilite în 
regiunile de convergenţă şi în cele mai 
îndepărtate regiuni ale Uniunii Europene 
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 1.Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică : 
-75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative – 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

TERMEN LIMITĂ 03 ianuarie 2012 ( ora 17:00:00 -  Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-REGPOT-2012-2013-1 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-REGPOT-2012-2013-1�
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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-SCIENCE-IN-SOCIETY-2012-1 

DOMENIU LINIA DE ACŢIUNE 1: O GUVERNARE MAI DINAMICĂ CU PRIVIRE LA LEGĂTURA ŞTIINŢEI CU SOCIETATEA 
ACTIVITATE 5.1.1 O MAI BUNĂ ÎNŢELEGERE A LOCULUI ŞTIINŢEI ŞI TEHNOLOGIEI ÎN SOCIETATE 

SUBACTIVITATE 5.1.1.1 Legătura dintre ştiinţă, democraţie şi 
lege 
(SiS.2012.1.1.1-1 Cadre de guvernare pentru 
cercetare şi inovare) 

Minim 3 entităţi legale 
independente aparţinând 
unor state membre ale UE 
sau ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
1.750.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative – 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

ACTIVITATE 5.1.2 ANGAJAMENT PENTRU CLARIFICAREA ŞI ANTICIPAREA PROBLEMELOR POLITICE, SOCIALE ŞI ETICE 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE CAPACITĂŢI POTENŢIAL DE CERCETARE 

SUB ACTIVITATE 5.1.2.1. Angajament pentru clarificare 
problemelor în materie de ştiinţe 
(SiS.2012.1.2-1 Planuri de Acţiune pentru 
mobilizare şi învăţare reciprocă: inserarea 
acţiunilor SiS în cercetare) 

Minim 10 entităţi legale şi 
independente stabilite în 
cel puţin 10 state membre 
ale Uniunii Europene sau 
ţări asociate diferite 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
4.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative – 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUB ACTIVITATE  5.1.2.1. Angajament pentru clarificare 
problemelor în materie de ştiinţe 
(SiS 2012.1.2.1-1 Coordonare internaţională în 
domeniul cercetării şi inovării) 

 Minim o entitate legală şi 
independentă 

 Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

 Maxim 
1.250.000 € 

ACTIVITATE 5.1.3 CONSOLIDAREA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA SISTEMULUI ŞTIINŢIFIC ÎN EUROPA 
SUB ACTIVITATE 5.1.3.3 Încurajarea dezbaterilor pentru 

diseminarea informaţiilor, inclusiv accesul la 
rezultatele ştiinţifice şi la viitoarele publicaţii 
ştiinţifice, luând în considerare şi măsuri 
pentru îmbunătăţirea accesului publicului 
(SiS.2012.1.3.3-1 Informaţii ştiinţifice: acces 
liber, diseminare, protejare şi utilizare) 

Entităţi legale 
independente stabilite în 
statele UE sau în ţările terţe 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
750.000€ 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE CAPACITĂŢI POTENŢIAL DE CERCETARE 

- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative – 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

 DOMENIU LINIA DE ACŢIUNE 2: CONSOLIDAREA POTENŢIALULUI, LĂRGIREA ORIZONTULUI 
ACTIVITATE 5.2.1 CERCETAREA ŞI EGALITATEA DE SEXE 
SUB ACTIVITATE 5.2.1.1 Consolidarea rolului femeilor în 

cercetarea ştiinţifică şi în organizaţiile 
ştiinţifice cu rol decizional 
 (SIS.2012.2.1.1-1 Asigurarea de oportunităţi 
egale pentru bărbaţi şi femei în realizarea 
managementului în cercetare şi în organizaţiile 
ştiinţifice cu rol decizional) 

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

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
2.200.000 € 

70% 

SUBACTIVITATE 5.2.1.1 Consolidarea rolului femeilor în 
cercetarea ştiinţifică şi în organizaţiile 
ştiinţifice cu rol decizional 
(SiS.2012.2.1.1-2 Crearea unei comunităţi 
transnaţionale de practicieni (Portal de 
internet) 

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

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

 Maxim 
1.500.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE CAPACITĂŢI POTENŢIAL DE CERCETARE 

instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative – 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

ACTIVITATE 5.2.2 TINERII ŞI STIINŢA 
SUB ACTIVITATE 5.2.2.1 Sprijinirea educaţiei ştiinţifice formale 

şi informale atât în şcoli cât şi în centre 
ştiinţifice şi muzee cât şi prin alte mijloace 
relevante 
(SiS.2012.2.2.1-1 Acţiuni de sprijinire pentru 
inovare la orele de curs: instruirea profesorilor  
cu privire la metode de predare la scară largă în 
Europa) 

 Minim 10 entităţi legale şi 
independente stabilite în 
cel puţin 10 state membre 
ale Uniunii Europene sau 
ţări asociate diferite 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

 Maxim 
2.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative – 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 

SUBACTIVITATE 5.2.2.3 Cercetare şi acţiuni de coordonare cu 
privire la metode noi de educaţie 
(SiS 2012.2.2.3-1 Cercetare cu privire la 
utilizarea şi dezvoltarea unor metodologii 
formative şi sumative de evaluare în 
matematică, ştiinţe şi tehnologie în 
învăţământul primar şi secundar) 

 Minim 3 entităţi legale 
independente aparţinând 
unor state membre ale UE 
sau ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 

 Maxim 
4.000.000 € 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE CAPACITĂŢI POTENŢIAL DE CERCETARE 

audit şi alte 
activităţi – 100% 

TERMEN LIMITĂ 22 februarie 2012 (ora 17:00:00 – Bruxelles)  
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2012-1 
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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-2012-1 

DOMENIU LINIA DE ACŢIUNE 1: O GUVERNARE MAI DINAMICĂ CU PRIVIRE LA  LEGĂTURA ŞTIINŢEI CU SOCIETATEA 

ACTIVITATE 5.1.1 O MAI BUNĂ ÎNŢELEGERE A LOCULUI ŞTIINŢEI ŞI TEHNOLOGIEI ÎN SOCIETATE 

SUBACTIVITATE 5.1.1.1 Legătura dintre ştiinţă, democraţie şi 
lege  
(SiS.2012.1.1.1-1 Cadre de guvernare pentru 
cercetare şi inovare) 
 

Minim 3 entităţi legale 
independente aparţinând 
unor state membre ale UE 
sau ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 

Maxim 
1.750.000 € 

1.Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică : 
-75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative – 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. 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 CAPACITĂŢI ŞTIINŢA  ÎN SOCIETATE 

 

ACTIVITATE 5.1.2 ANGAJAMENT PENTRU CLARIFICAREA ŞI ANTICIPAREA PROBLEMELOR POLITICE, SOCIALE ŞI ETICE  

SUB ACTIVITATE SiS.2012.1.2-1 Planuri de Acţiune pentru 
mobilizare şi învăţare reciprocă : inserarea 
acţiunilor SiS în cercetare 

Minim 10 entităţi legale şi 
independente stabilite în 
cel puţin 10  state membre 
ale Uniunii Europene sau 
ţări asociate diferite 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim  
4.000.000 € 

1.Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică : 
-75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative – 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUB ACTIVITATE  5.1.2.1.Angajament pentru clarifcare 
problemelor în materie de ştiinţe 
SiS 2012.1.2.1-1 Coordonare internaţională în 
domeniul cercetării şi inovării  

 Minim o entitate legală şi 
indepedentă 

 Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

 Maxim  
1.250.000 € 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE CAPACITĂŢI ŞTIINŢA  ÎN SOCIETATE 

 

ACTIVITATE 5.1.3 CONSOLIDAREA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA SISTEMULUI ŞTIINŢIFIC ÎN EUROPA 

SUB ACTIVITATE 5.1.3.3 Încurajarea dezbaterilor pentru 
diseminarea informaţiilor, incluziv accesul la 
rezultatele ştiinţifice şi la viitoarele publicaţii 
ştiinţifice , luând în considerare şi măsuri 
pentru îmbunătăţirea accesului publicului. 
(SiS.2012.1.3.3-1 Informaţii ştiinţifice: acces 
liber, diseminare, protejare şi utilizare) 
 

 

Entităţi legale 
independente stabilite în 
statele UE sau în ţările terţe 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin  

Maxim  
750.000€ 

1.Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică : 
-75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative – 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

 
 DOMENIU LINIA DE ACŢIUNE 2: CONSOLIDAREA POTENŢIALULUI, LĂRGIREA ORIZONTULUI 

ACTIVITATE 5.2.1 CERCETAREA ŞI EGALITATEA DE SEXE 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE CAPACITĂŢI ŞTIINŢA  ÎN SOCIETATE 

SUB ACTIVITATE 5.2.1.1 Consolidarea rolului femeilor în 
cercetarea ştiinţifică şi în organizaţiile 
ştiinţufice cu rol decizional 
 (SIS.2012.2.1.1-1 Asigurraea de oportunităţi 
egale pentru bărbaţi şi femei în realizarea 
managementului în cercetare şi în organizaţiile 
ştiinţufice cu rol decizional) 

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

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
2.200.000 € 

70% 

SUBACTIVITATE 5.2.1.1 Consolidarea rolului femeilor în 
cercetarea ştiinţifică şi în organizaţiile 
ştiinţufice cu rol decizional 
(SiS.2012.2.1.1-2 Crearea unei comunităţi 
transnaţionale de practicieni ( Portal de 
internet) 

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

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

 Maxim  
1.500.000 € 

1.Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică : 
-75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative – 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

ACTIVITATE  5.2.2 TINERII ŞI STIINŢA 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE CAPACITĂŢI ŞTIINŢA  ÎN SOCIETATE 

SUB ACTIVITATE 5.2.2.1 Sprijinirea educaţiei ştiinţifice formale 
şi informale atât în şcoli cât şi în centre 
ştiinţifice şi muzee cât şi prin alte mijloace 
relevante 
(SiS.2012.2.2.1-1 Acţiuni de sprijinire pentru 
inovare la orele de curs : instruira profesorilor  
cu privire la metode de predare la scară largă în 
Europa) 

 Minim 10 entităţi legale şi 
independente stabilite în 
cel puţin 10  state membre 
ale Uniunii Europene sau 
ţări asociate diferite 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

 Maxim  
2.000.000 € 

1.Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică : 
-75% pentru ONG-
uri, Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi IMM-
uri; 
- 50 % pentru alte 
instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative – 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 5.2.2.3 Cercetare şi acţiuni de coordonare cu 
privire la metode noi de educaţie 
(SiS 2012.2.2.3-1 Cercetare cu privire la 
utilizare şi dezvoltare de metodologii formative 
şi sumative de evaluare în matematică, ştiinţe 
şi tehnologie în învâţământul primar şi 
secundar) 

 Minim 3 entităţi legale 
independente aparţinând 
unor state membre ale UE 
sau ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Proiecte de 
colaborare 

 Maxim  

4.000.000 € 

TERMEN LIMITĂ 22 februarie 2012 (ora 17:00:00 – Bruxelles)  

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2012-1 

 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2012-1�
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI ELIGIBILI SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE CAPACITĂŢI SPRIJIN PENTRU REŢEA TRANSNAŢIONALĂ DE 
ACHIZITORI 

COD DE 
IDENTIFICARE 
APEL 

FP7-COH -2012-PROCURERS 

ACTIVITATE 6.1 ÎMBUNĂTĂŢIREA MEDIULUI DE AFACERI 
SUB ACTIVITATE COH-2012-PROCURERS Sprijin pentru reţea 

transnaţională de achizitori 
(Sprijin pentru reţele transnaţionale de achizitori 
pentru promovarea şi dezvoltarea achiziţiilor 
publice inovatoare) 

Minim 3 entităţi 
legale independente 
aparţinând unor state 
membre ale UE sau 
ţări asociate diferite, 
dintre care cel puţin 2 
entităţi să fie stabilite 
în acelaşi stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi 
IMM-uri; 
- 50 % pentru 
alte instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative 
– 50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. 
Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 
100% 

TERMEN LIMITĂ 05 ianuarie 2012 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-COH-2012-Procurers 
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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-2012-1 

 

ACTIVITATE 7.1 COORDONARE BI-REGIONALĂ A COOPERĂRII ÎN MATERIE DE ŞTIINŢĂ ŞI TEHNOLOGIE, INCLUSIV STABILIREA PRIORITĂŢILOR 
ŞI DEFINIREA POLITICILOR DE COOPERARE ÎN DOMENIU 

SUB ACTIVITATE 7.1.1 Africa Subsahariană Minim 3 entităţi 
legale 
independente 
aparţinând unor 
state membre ale 
UE sau ţări asociate 
diferite, dintre care 
cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
4.000.000 € 

1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
Cercetare şi 
IMM-uri; 
- 50 % pentru 
alte instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative – 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
audit şi alte 
activităţi – 100% 

SUBACTIVITATE 7.1.2 America Latină şi regiuni caraibiene Minim 3 entităţi 
legale 
independente 
aparţinând unor 
state membre ale 
UE sau ţări asociate 
diferite, dintre care 
cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
4.000.000 € 

SUBACTIVITATE 7.1.3 Regiunea Mediteraneeană Minim 3 entităţi 
legale 
independente 
aparţinând unor 
state membre ale 
UE sau ţări asociate 
diferite, dintre care 
cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
4.000.000 € 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI 
ELIGIBILI 

SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
CAPACITĂŢI ACTIVITĂŢI DE COOPERARE INTERNAŢIONALĂ 

acelaşi stat 
 
 
 

SUBACTIVITATE 7.1.4 Regiunea Sud Estul Asiei Minim 3 entităţi 
legale 
independente 
aparţinând unor 
state membre ale 
UE sau ţări asociate 
diferite, dintre care 
cel puţin 2 entităţi 
să fie stabilite în 
acelaşi stat 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

Maxim 
4.000.000 € 

 

TERMEN LIMITĂ 15 noiembrie 2011 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-INCO-2012-1 

COD DE 
IDENTIFICARE 
APEL 

 
FP7-INCO-2011-2 

ACTIVITATE 7.2 COORDONARE BILATERALĂ PENTRU CONSOLIDAREA ŞI DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR DIN ŞTIINŢĂ ŞI TEHNOLOGIE 

SUBACTIVITATE 7.2.1 Zona 1: Australia, Brazilia, China, India, Noua 
Zeelandă, Rusia, Africa de Sud, Coreea de Sud, 
Statele Unite ale Americii 

Minim o entitate 
legală şi 
independentă 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A 1. Activităţi de 
cercetare şi 
dezvoltare 
tehnologică: 
- 75% pentru 
ONG-uri, 
Universităţi, 
Institute de 
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PROGRAM SPECIFIC CATEGORIE TEMATICĂ SOLICITANŢI 
ELIGIBILI 

SCHEMA DE 
FINANŢARE 

VALOARE 
GRANT 

CONTRIBUŢIA 
UNIUNII 

EUROPENE 
CAPACITĂŢI ACTIVITĂŢI DE COOPERARE INTERNAŢIONALĂ 

Cercetare şi 
IMM-uri; 
- 50 % pentru 
alte instituţii. 
2. Activităţi 
demonstrative – 
50% 
3. Activităţi de 
coordonare şi 
suport -100% 
4. Management, 
obţinerea 
certificatelor de 
 Şi alte activităţi – 
100% 

SUBACTIVITATE 7.2.2 Zona 2: Argentina, Chile, Iordania, Mexic, 
Maroc, Ucraina 

Minim o entitate 
legală şi 
independentă 

Acţiuni de 
coordonare şi 
sprijin 

N/A  

TERMEN LIMITĂ 15 martie 2011 (ora 17:00:00 - Bruxelles) 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-INCO-2012-2 
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Date de contact Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 

 

Sediul central CĂLĂRAŞI 
Adresa: Str. General Constantin Pantazi, nr.7A ,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 

 

 

 

 

mailto:office@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 2011-2012. 
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 60 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.:0242/ 331 769, 
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://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation# 

http://www.adrmuntenia.ro/�
mailto:programe@adrmuntenia.ro�
http://www.adrmuntenia.ro/�
mailto:programe@adrmuntenia.ro�
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation�


 

 
 
 
 
 

Publicaţie editată de Direcţia Dezvoltare, Serviciul Urmărirea Impactului Programelor Operaţionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

-SEPTEMBRIE 2011- 
 


	Date de contact Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
	Sediul central CĂLĂRAŞI Adresa: Str. General Constantin Pantazi, nr.7A ,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

