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Evolutia Acordului General de Cooperare Stiintifica  

dintre IFA-Romania si CEA-Franta 
 

Pe data de 24 mai 2011, la sediul Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica (ANCS) 

din Bucuresti, a avut loc o intalnire a reprezentantilor Comisariatului pentru Energie 

Atomica si Energii Alternative (CEA) din Franta si ai ambasadei Frantei la Bucuresti cu 

reprezentati ANCS si ai Institutului de Fizica Atomica (IFA) de la Magurele. Scopul 

intrunirii a fost o analiza privind stadiul si perspectivele Acordului General de Cooperare 

Stiintifica dintre CEA si IFA incheiat la 2 Decembrie 2009. La reuniune au participat: 

Herve BERNARD - Vicepresedinte CEA , Gerard COGNET – Delegat CEA pentru Europa 

Centrala, Fabien FLORI – Atasat pentru Cooperarea Universitara si Stiintifica al 

Ambasadei Frantei la Bucuresti, Ionel ANDREI – Director General Programe ANCS, Anca 

GHINESCU – Director pentru Integrare Europeana si Cooperare Internationala ANCS, 

Elena DINU – Consilier ANCS si Florin BUZATU – Director General IFA.  

Analiza a evidentiat progresul inregistrat in cadrul parteneriatului dintre IFA si CEA prin 

lansarea, la 3 Mai 2010, a primului Apel pentru proiecte de cercetare si actiuni suport  

propuse de institutii romanesti si unitati CEA. In prezent sunt in derulare noua proiecte 

comune de cercetare-dezvoltare in domeniile energie nucleara, noi tehnologii pentru 

energie si stiinte de baza. Informatii despre aceste proiecte pot fi gasite la adresa 

www.ifa-mg.ro/cea/. Rezultatele obtinute in cadrul proiectelor comune dupa primul an de 

desfasurare vor fi prezentate public intr-un simpozion romano-francez care se va 

organiza la IFA  pe data de 20 Octombrie 2011.  

In cadrul intalnirii a fost stabilita lansarea, la inceputul lunii Octombrie 2011, a unui nou 

Apel pentru proiecte de cercetare-dezvoltare in tematici de interes comun. Au fost 

discutate si alte aspecte privind modalitati de stimulare a parteneriatului dintre IFA si 

CEA, propunandu-se actiuni concrete pentru perioada imediat urmatoare. In final, 

participantii si-au exprimat satisfactia dupa un an de cooperare si dorinta pentru 

perspective comune pe termen lung. 
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