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DECIZIE
privind extinderea participarii Rornaniei la CEA pentru perioada 2011-2015
?i aloearea suplirnentara de fonduri
In eonformitate eu Deeizia Primului-ministru nr.23212010 privind numirea domnului Dragos
Mihael Ciuparu in functia de presedinte, eu rang de seeretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru
Cereetare Stiintifica,
In temeiul prevederilor art. 11 alin. (2) din H.G. nr. 1449/2005 privind organizarea si
functionarea Autoritatii Nationale pentru Cereetare Stiintifica, eu modificarile ~i cornpletarile
ulterioare,
In baza Aeordului General de Cooperare Stiintifica dintre IFA ?i CEA (Commissariat a
l'Energie Atomique et Energies Alternatives),
In baza Memoriului nr.170/02.08.2011
CEA ~i aprobat de Presedintele ANCS,

transmis de IFA - Conducator Program eooperare

In eonformitate eu prevederile Deeiziei nr.9851/2010emisa de Presedintelui ANCS privind
coordonarea ~i finantarea activitatilor participantilor romani la Programul CEA,

Presedintele Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica
emite prezenta
DECIZIE:

Art.1 Se aproba organizarea competitiei 2011 ?i suplimentarea bugetului Programului de
cooperare IFA-CEA.
Art.2 Bugetul alocat este de 6.500.000 lei pentru finantarea activitatilor corespunzatoare
programului pe perioada 2011-2015 ca urmare a desfasurarii noii cornpetitii.
Art.3 Se aproba repartizarea fondurilor nou alocate astfel:
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i) suplimentarea valorii Tarifului pentru conducere Program de cooperare IFA ~ CEA cu suma
de 45.000 lei in anul 2011, pentru asigurarea organizarii noii cornpetitii $i evaluarea propunerilor de
proiecte. Suma suplimentara pentru tariful de conducere provine din realocare din bugetul de
proiecte angajat pentru anul in curs.
ii) suplimentarea bugetului programului de cooperare
urmeaza:

IFA - CEA se detaliaza dupa cum

- pentru perioada 2012-2014 inc1usiv, suplimentarea cu cate 2.000.000 lei anual;
- pentru anul2015, suplimentarea cu suma de 455.000 lei
iii) valorile suplimentare prevazute anual pentru perioada
cumulate pentru Tariful de conducere $i Bugetul de proiecte.

2012-2015

ArtA Prevederile Deciziei nr.98511201 0 emisa de Presedintele

reprezinta

valorile

ANCS raman in vigoare.

Art.S Directiile de specialitate din cadrul ANCS $i IFA vor duce la indeplinire prevederile
prezentei Decizii.
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