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EURATOM 2014-2018 

 
 Buget: circa 1 miliard de Euro pentru a sprijini acțiunile indirecte de cercetare în domeniul 

fisiunii nucleare, radioprotecției și a activităților de fuziune 

 

 Durata Programului: 5 ani de zile, în conformitate cu Tratatul Euratom 

 

 Programul Euratom (2014-2018) își propune să contribuie la realizarea a trei obiective 
strategice stabilite în Programul-cadru pentru cercetare şi inovare Orizont 2020, şi 
anume: excelenţa ştiinţifică, poziţia de lider în sectorul industrial şi provocările societale. 

 

 Obiectivul general al Programului Euratom este de a îmbunătăţi securitatea nucleară, 
protecţia fizică şi radioprotecţia şi de a contribui la decarbonizarea pe termen lung a 
sistemului energetic în condiţii de siguranţă, eficienţă şi securitate. Obiectivul general se 
va pune în aplicare sub formă de acţiuni directe (JRC) şi acțiuni indirecte. 



ELEMENTE DE NOUTATE 

• Programul Euratom completează Orizont 2020 și se adreseză acelorași provocări 

principale. 

• Regulile Programului-cadru Orizont 2020 vor fi utilizate, de asemenea, pentru 

Programul Euratom.    

• Simplificarea regulilor de finanțare care va conduce la ușurarea pregătirii propunerilor 

și a gestionării proiectelor: 
simplificarea rambursării costurilor directe reale, cu o acceptare mai largă a contabilității curente a 

beneficiarilor, inclusiv eligibilitatea anumitor impozite și taxe; 

posibilitatea de a utiliza costurile unitare cu personalul (costurile medii cu personalul) pentru 

beneficiarii pentru care aceasta face parte din metodele lor contabile uzuale și pentru proprietarii de 

IMM-uri care nu sunt remunerați; 

simplificarea pontajului prin furnizarea unui set simplu și clar de cerințe minime, în special eliminarea 

obligațiilor de pontaj pentru personalul care lucrează exclusiv pentru un proiect finanțat de Uniune; 

o rată unică de rambursare pentru toți participanții în loc de 3 niveluri diferite de rate în funcție de 

tipul de participant; 

o rată unică fixă care să acopere costurile indirecte, 25%; 

• Activități transversale în cadrul programului Euratom și activități transversale Euratom 

– Orizont 2020 

• Acțiuni de Co-finanțare - Programul European Comun (EJP) 



EURATOM 2014-2018 
 

 

Acțiuni directe (JRC) 
 Îmbunătăţirea securităţii nucleare, respectiv: securitatea combustibilului şi a reactorilor, 

gestionarea deşeurilor şi dezafectarea, pregătirea pentru situaţii de urgenţă 

 Îmbunătăţirea protecţiei fizice, respectiv, a garanţiilor nucleare, neproliferării, combaterii 
traficului ilegal şi a criminalisticii nucleare 

 Asigurarea excelenţei în materie de cunoştinţe ştiinţifice în domeniul nuclear în vederea 
standardizării 

 Încurajarea gestionării cunoştinţelor, a educaţiei şi a formării  

 Sprijin pentru politica Uniunii în materie de securitate nucleară şi protecţie fizică, precum şi 
pentru evoluţia legislaţiei conexe a Uniunii. 

 

 

Pentru mai multe informații consultați:  

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/official-documents 



EURATOM 2014-2018 
 

 

Acțiuni indirecte 
 Sprijinirea funcţionării în condiţii de siguranţă a sistemelor nucleare (Provocări societale) 

 Contribuţie la dezvoltarea de soluţii pentru gestionarea deşeurilor nucleare finale 
(Excelenţă ştiinţifică; Provocări societale) 

 Promovarea radioprotecţiei (Excelenţă ştiinţifică; Provocări societale) 

 Aspecte transversale legate de fisiunea nucleară și radioprotecție 

 Sprijinirea dezvoltării competenţelor în sectorul nuclear la nivelul Uniunii  și aspecte socio-
economice(Excelenţă ştiinţifică; Provocări societale) 

 Punerea bazelor viitoarelor centrale energetice de fuziune prin dezvoltarea de materiale, 
tehnologii și de modele conceptuale (Poziție de lider în sectorul industrial; Provocări 
societale) 
 

 



PROGRAMUL EURATOM 2014-2015 (I) 
 

A. Suport pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a 
sistemelor nucleare  

 
 NFRP 1 – 2014: Îmbunătățirea proiectării și funcționării sigure a 

reactoarelor de fisiune  (R&I action) 3 - 6 mil. Eur/prop 

 NFRP 2 – 2014: Instrument pentru predicția rapidă și sigură a evoluției 
unui accident nuclear și a anticipării sursei acestuia (R&I action) 2 - 4 

mil.Eur/prop.  

 NFRP 3 – 2014: Noi abordări inovative privind siguranța reactorului (R&I 
action) 2 - 4 mil.Eur/prop.  

 

 



PROGRAMUL EURATOM 2014-2015 (II) 

B. Contribuţie la dezvoltarea de soluţii pentru gestionarea 

deşeurilor nucleare finale  

 NFRP 4 – 2014: Dezvoltarea concertată a cercetării Statelor Membre privind 

managementul deșeurilor radioactive (CSA) 1 – 1,8 mil.Eur/prop. 

 NFRP 5 – 2015: Suport pentru autorizarea depozitelor geologice (CSA) 1 – 1,4 

mil.Eur/prop. 

 NFRP 6 – 2014: Suport pentru implementarea primului depozit geologic (R&I 

action) 3– 6 mil.Eur/prop. 



PROGRAMUL EURATOM 2014-2015 (III) 

C. Promovarea radioprotecţiei  

  
 NFRP 7 – 2015: Integrarea cercetării radiațiilor în Uniunea 

Europeană - Programme Co-fund Action (European Joint Programme) 

20 – 21 mil.Eur/prop. 

 

 Protecția împotriva radiațiilor are scopul de a proteja populația și mediul de potențialele 

efecte dăunătoare ale radiațiilor ionizante.  

 Finanțarea Euratom va fi de maxim 50% din costurile totale eligibile. 



PROGRAMUL EURATOM 2014-2015 (IV) 

D. Aspecte transversale legate de fisiunea 

nucleară și radioprotecție 

 NFRP 8 – 2015: Combustibil de Uraniu de înaltă puritate și ținte pentru 

producerea de radioizotopi medicali  (R&I action) 4 – 6 mil.Eur/prop. 

 NFRP 9 – 2015: Transmutația actinidelor minore (Către aplicația 

industrială) (R&I action) 7 – 9 mil.Eur/prop. 

 



PROGRAMUL EURATOM 2014-2015 (V) 

E. Sprijinirea dezvoltării competenţelor în sectorul nuclear la nivelul Uniunii  
și aspecte socio-economice  

 NFRP 10 – 2014: Educație și formare    (CSA)  1 – 3 mil.Eur/prop. 

 NFRP 11 – 2015: Modelarea și analiza sistemului energetic, impactul și transformările 
sale. (Depunere aplicații la  Energy Work Programme 2014-2015 'Social, environmental and economic aspects of the 
energy system‘    -  H2020-LCE-2015-2 )  

 NFRP 12 – 2014: Dezvoltarea domeniului nuclear și interacțiunea sa cu societatea (R&I 
action) 2 – 3 mil.Eur/prop. 

 NFRP13 – 2015: Sprijinirea rețelei de Puncte Naționale de Contact  (CSA) 0,3 – 0,5 mil.Eur/prop. 

 NFRP14 – 2014: Inițiative regionale care vizează cercetarea nucleară și consolidarea 
capacității de formare  (CSA)  1 – 3 mil.Eur/prop. 

 Păstrarea competențelor în domeniul siguranței nucleare rămâne un domeniu de interes pentru unele State 
Membre, în special, pentru cele din zona Baltică și Est Europeană.  

 NFRP 15 – 2015: Suport specific pentru activitatea Platformei Tehnologice pentru Energie 
Nucleară Durabilă (SNETP)     (CSA)  0,4 – 0,6 mil.Eur/prop. 

 



PROGRAMUL EURATOM 2014-2015 (VI) 

ALTE ACȚIUNI 

 Programul Comun de Fuziune (Fusion Joint Programme)  

 Scop: implementarea Strategiei EFDA pentru perioada 2014-2018 

 Premiul Innovation SOFT  

 Contract pentru operarea Joint European Torus (JET)  

  

 

 



INSTRUMENTE DE FINANȚARE: 

 

 Acțiuni de cercetare și inovare – finanțare 100% 

 Acțiuni de inovare – finanțare 70% cu excepția entițăților non-profit 

care se finanțează cu maxim 100% 

 Acțiuni de coordonare și suport – finanțare 100% 

 Acțiuni de Co-finanțare - Programul European Comun (EJP) 
(pentru sprijinirea programelor naționale de cercetare și inovare) – 

maxim 70% 

 

 



NUMĂRUL MINIM DE PARTICIPANȚI: 

 

 

 

  Condiții de eligibilitate Criterii de 

evaluare 

Acțiuni de 

cercetare și 

inovare 

Minim trei entități juridice. Fiecare din cele trei entități trebuie să fie înființată 

în alt Stat Membru sau țară asociată. Fiecare entitate trebuie să fie 

independentă una față de cealaltă.  

 

 

 

1.Excelență 

2.Impact 

3.Calitatea și 

eficiența 

implementării 

Acțiuni de 

inovare 

Minim trei entități juridice. Fiecare din cele trei entități trebuie să fie înființată 

în alt Stat Membru sau țară asociată. Fiecare entitate trebuie să fie 

independentă una față de cealaltă.  

Acțiuni de 

coordonare 

și suport 

O entitate constituită într-unul din Statele Membre sau o țară asociată. 

  

European 

Joint 

Programme 

(EJP) Co-

fund action 

Minim cinci entități persoane juridice. Fiecare din cele cinci entități trebuie să 

fie înființată în alt Stat Membru sau țară asociată. Fiecare entitate trebuie să 

fie independentă una față de cealaltă.  

Participanții eligibili sunt entitățile juridice care conduc sau sunt mandatate să 

conducă programele naționale de cercetare și inovare naționale din surse 

publice și private.  

 

 



BUGET ESTIMATIV FISIUNE NUCLEARĂ ȘI RADIOPROTECȚIE 
 

 48.31 milioane euro pentru 2014  

 39.56 milioane euro pentru 2015 

 

 

Topic 2014 

Milioane 

EUR 

2015 

Milioane EUR  

NFRP 1  18.8   

NFRP 2 3   

NFRP 3 6   

NFRP 4 1.4   

NFRP 5   1.2 

NFRP 6 14.6   

NFRP 7   20.5 

NFRP 8   5 

NFRP 9   8 

NFRP 10   4 

NFRP 12 2.5   

NFRP 13   0.4 

NFRP 14 2   

NFRP 15   0.5 



DATE APELURI 

 

 Data publicare apel fisiune și radioprotecție: 11 decembrie 2013 

 Data închidere apel: 17 septembrie 2014 

 Informații despre rezultatele evaluării: 17.02.2015 

 Data estimativă semnare Grant agreement: 17.05.2015 

 

 Depunere de propuneri Fusion Joint Programme: 1 ianuarie - 31 martie 2014 

 

 Dată publicare concurs Innovation SOFT: 1 ianuarie 2014 

 Dată limită de depunere aplicații Innovation SOFT: 16 aprilie 2014 

 

 
Apeluri și Programe de lucru: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html 

Pentru mai multe informații: 

madalina.alionte@ancs.ro, orizont2020@ancs.ro; tel. 0213183064 

 



 

 

 

Mulțumesc pentru atenție 
 

 
Programe de lucru: 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents 

 

Pentru mai multe informații: 

madalina.alionte@ancs.ro, orizont2020@ancs.ro; tel. 0213183064 

 


