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NOI PROIECTE COMUNE DE CERCETARE ÎN CADRUL 

PARTENERIATULUI DINTRE IFA-ROMÂNIA ŞI CEA-FRANŢA 

 

În urma apelului lansat pe data de 3 octombrie 2011 pentru proiecte de cercetare propuse în comun 

de instituţii româneşti şi unităţi din cadrul Comisariatului pentru Energie Atomică şi Energii 

Alternative (CEA) din Franţa, al doilea de acest gen în cadrul parteneriatului stabilit între Institutul 

de Fizică Atomică (IFA) şi CEA, vor fi finanţate un număr de 8 astfel de proiecte. Coordonatorii 

proiectelor din partea României sunt: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi 

Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (4 proiecte) şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Fizica Materialelor (1) de pe Platforma Măgurele, Universitatea Politehnica Bucureşti (2) şi 

Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi (1). Proiectele acoperă o tematică largă în următoarele 

domenii ale cooperării: fuziune şi fisiune (2), micro- şi nanotehnologii (2), ştiinţa materialelor (2), 

managementul combusibilului nuclear uzat şi al deşeurilor radioactive (1) şi radiobiologie şi 

tehnologie nucleară (1). Proiectele se vor derula în următorii 3 ani şi vor beneficia de o finanţare 

mixtă asigurată de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (4.620.000 Lei) şi respectiv 

CEA (1.137.933 Euro).  

În prezent se află în derulare cele 9 proiecte comune de cercetare selectate spre finanţare în cadrul 

primului apel IFA-CEA din 2010. Rezultatele obţinute după primul an au fost prezentate public în 

cadrul primului Simpozion comun IFA-CEA, organizat la Măgurele pe data de 20 octombrie 2011. 

Managementul parteneriatului IFA-CEA îşi propune lansarea anuală a unui apel pentru proiecte 

comune şi organizarea, de asemenea anuală, a unui simpozion dedicat progreselor înregistrate în 

cadrul proiectelor precum şi posibilităţilor de extindere şi întărire a cooperarii.   

Acordul General de Cooperare pentru Cercetare Ştiinţifică dintre IFA şi CEA, încheiat la data de 2 

decembrie 2009, face parte din Foaia de Parcurs a Parteneriatului Strategic Româno-Francez de 

cooperare tehnico-ştiinţifică stabilită în anul 2008. Acordul îşi propune promovarea cooperării între 

instituţii de cercetare din România şi unităţi din cadrul CEA în domenii de interes comun precum 

energie, materiale, mediu, sănătate, tehnologii informaţionale. În afara apelurilor pentru proiecte 

comune de cercetare, există un apel deschis continuu pentru proiecte privind acţiuni suport în 

vederea accesării de fonduri europene pentru cercetare. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de pe 

pagina web a Parteneriatului IFA-CEA la http://www.ifa-mg.ro/cea/. 
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