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Program „Cercetare în Domenii Prioritare” (RO14)  

• Obiectiv: dezvoltarea cunoaşterii bazate pe cercetare prin intensificarea 
cooperării în cercetare prin parteneriate între RO, NO, IS şi LI 

• Rezultate aşteptate: publicaţii ştiinţifice, cereri de brevete, participare 
doctoranzi şi cercetători studii postdoctorale, implicare IMM-uri 

• Operator de Program (OP): Ministerul Educației Naționale (MEN) 

• Agenția de Implementare (AI):  

– Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a 
Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) 

• Parteneri de Program din Statele Donatoare: 

    - Consiliul Cercetării din Norvegia (RCN) 

    - Centrul Islandez pentru Cercetare (RANNIS) 

 



 

• Buget: €23,529,412 (85% - MF SEE + 15% RO co-finanțare) 

• Linii bugetare (% din buget) 

 

 

 

 

• Proiecte comune de cercetare fundamentală sau aplicativă, 3 ani 

• Valoare grant: min. 500.000 € - max. 1.500.000 €   

• Domenii tematice 

 

 

Competiţie (92,15% ) Fond pentru relaţii bilaterale (1,5% ) 

Pregătirea propunerii de Program (0,2% ) 
 

Acţiuni complementare (0,17% ) 
 

Conducerea de Program (5,18% ) Rezerva pentru pierderile de schimb valutar (0,8% ) 

Energie regenerabilă Sănătate şi siguranţă alimentară 

Protecţia şi managementul mediului Ştiinţe sociale şi umaniste 



• Aplicanții eligibili:  entităţi cu sediul în România, Norvegia, Islanda sau 
Lichtenstein  

• Tipuri de aplicanți eligibili: 

 Organizații de Cercetare, definite de Cadrul Comunitar pentru Ajutorul de 
Stat pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare (2006/C 323.01), pot aplica 
pentru finanțare ca Promotori de Proiect (numai din România) sau ca 
Partneri; 

 IMM-urile, definite de Cadrul Comunitar pentru Ajutorul de Stat pentru 
Cercetare, Dezvoltare și Inovare (2006/C 323.01), pot participa numai ca 
Parteneri. 

• Entitățile cu sediul în țări terțe pot participa în proiecte dar nu sunt eligibili 
pentru finanțare din Program. Activitățile lor în proiecte trebuie finanțate din 
alte surse. 

• Consorţiu proiect: min. 1 entitate RO + min. 1 entitate NO/IS/LI 



• RO14 – Calendar Program 
 

15 Noiembrie 2013 – Lansare Apel  

17 Ianuarie 2014 – Închidere Apel 

20 Ianuarie – 20 Martie 2014 – Etapa de Evaluare 

20-31 Martie 2014 – Reuniune Comitet de Program (selecție proiecte) 

Aprilie 2014 – Decizia de finanțare și semnarea Contractelor între OP și 
Promotorii de Proiect  

30 aprilie 2017, data de eligibilitate a cheltuielilor pe Program 

Mulțumesc pentru atenție ! 


