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PC7 PE SCURT
PC7 reprezintă abrevierea pentru Al Şaptelea Program Cadru de Cercetare şi Dezvoltare
Tehnologică. Acesta este instrumentul principal al UE pentru finanţarea cercetării în Europa şi se
va desfăşura din 2007 pană în 2013. 

Bugetul CE pentru următorii şapte ani este de 50,5 miliarde €, iar bugetul Euratom pentru
următorii cinci ani este de 2,7 miliarde €1 . În total, aceasta reprezintă o creştere de 41% faţă de
PC6  în raport cu preţurile din 2004, şi de 63%  în raport cu preţurile actuale. 

De asemenea, PC7 a fost creat pentru a răspunde necesităţilor şi competitivităţii locurilor de
muncă din Europa.

PC7 sprijină cercetarea în zone de prioritate selectate– scopul fiind de a face, sau păstra, UE ca
lider mondial în aceste sectoare. 

Cum este conceput PC7?

PC7 este constituit din 4 blocuri principale de activitate ce formează 4 programe specifice, plus
un al cincilea program special de cercetare nucleară:

Cooperare - Cercetare colaborativă
• Sănătate
• Alimentaţie, Agricultură şi Biotehnologie
• Informatică şi Tehnologii de Comunicare
• Nanoştiinte, Nanotehnologii, Materiale şi Noi tehnologii de Producţie
• Energie
• Mediu (inclusiv schimbări climatice)
• Transport (inclusiv aeronautică)
• Ştiinţe socio-economice şi Umaniste
• Securitate
• Spaţiu

Idei - Consiliul European de Cercetare
• Acţiuni de cercetare de frontieră

Oameni - Potenţial Uman, Acţiuni Marie Curie
• Instruire iniţială a cercetătorilor – Reţele Marie Curie 
• Cercetare de lungă durată şi dezvoltarea carierei – burse individuale 
• Direcţii şi parteneriăte între industrie şi academii 
• Dimensiunea internaţională  - burse de intrare şi de ieşire (trimiterea şi primirea de 

bursieri) , schema internaţională de cooperare, burse de reintegrare
• Premii de excelenţă

Capacităţi - Capacităţi de Cercetare 
• Infrastructuri de cercetare 
• Cercetare în beneficiul IMM-urilor
• Zone de cunoaştere 
• Potenţial de cercetare 
• Ştiinţa în societate 
• Sprijin pentru dezvoltarea coerentă de politici de cercetare
• Activităţi specifice de cooperare internaţională 

Cercetare nucleară şi instruire
• Energie de fuziune - ITER  
• Fisiune nucleară şi protecţia împotriva radiaţiilor

Centru Comun de Cercetare 
• Acţiuni Directe în Euratom
• Acţiuni non - nucleare 

1 Conform http://register.consilium.europa.eu/ doc:12032/06 



Analiza indicatorilor (milioane de euro) din cadrul PC7

Cooperare €32 365

Idei €7460

Oameni €4728

Capacităţi €4217

Euratom €2751 

JRC €1751

Analiza Programului de Cooperare (milioane de euro)

Sănătate
€6050

Alimente, Agricultură şi 
Biotehnologie 

€1935

Mediu 
(incluzând Schimbările

Climatice)
€1800

Nano producţie
€3500

Energie
€2300

Transport (incluzând Aeronautica) 
€4180

Spaţiu
€1430

Securitate 
€1350

Ştiinţe socio – economice Şi Umaniste  
€610

Informaţii şi Tehnologii 
de comunicaţie

€9110
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COOPERAREwww.ec.europa.eu/research

        Să abordăm împreună
teme majore de cercetare 

‘Cooperare’ in PC7

Cooperare
Buget: 32 miliarde de €

În cadrul programului „Cooperare”, se va acorda sprijin în domeniul cercetării ştiinţifice
proiectelor internaţionale de cooperare pentru Uniunea Europeană şi dincolo de graniţele sale.
În cadrul a zece arii tematice, corespunzătoare principalelor domenii ale cunoaşterii, programul
va promova progresul ştiinţei şi tehnologiei. Cercetarea va fi susţinută şi consolidată pentru a
face faţă cerinţelor europene din domeniile sociale, economice, de mediu, de sănătate publică şi
industriale europene, ca şi pentru a deservi interesele publice şi pentru a susţine ţările în curs
de dezvoltare.

Programul „Cooperare” susţine acţiunile de cercetare în următoarele domenii:

• Sănătate
• Alimentaţie, agricultură şi biotehnologie
• Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiei
• Nano–ştiinţe, nano–tehnologii, materiale şi noi tehnologii de producţie
• Energie
• Mediu (inclusiv schimbările climatice)
• Transport (inclusiv aeronautică)
• Ştiinţe socio-economice şi umaniste
• Spaţiu 
• Securitate



SĂNĂTATE
Buget: 6 miliarde de € (2007 - 2013)

Obiectivul programelor de cercetare în domeniul sănătăţii este ameliorarea sănătăţii cetăţenilor
europeni, precum şi creşterea şi intensificarea competitivităţii şi capacităţii inovative a industriei
şi afacerilor din domeniul sănătăţii la nivel european. Problemele globale de sănătate, ca de
exemplu epidemiile în curs de apariţie, vor fi de asemenea analizate. Colaborarea europeană cu
ţările în curs de dezvoltare va permite acelor ţări să îşi dezvolte capacităţile de cercetare.   

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Cetăţenii vor beneficia de programul de cercetare european în domeniul sănătăţii deoarece
accentul se va pune pe: transferarea rezultatelor cercetării (ca de ex. transferul descoperirilor
fundamentale în aplicaţii clinice, dezvoltarea şi validarea a noi metode de tratamente pentru
promovarea sănătăţii şi prevenire, incluzând promovarea instrumentelor de diagnosticare a
îmbătrânirii normale, a instrumentelor de diagnostic şi a tehnologiilor medicale, precum şi a
sistemelor de îngrijire medicală durabile şi eficiente   

Cercetarea clinică va aborda un număr de boli, cum ar fi cancerul, bolile cardiovasculare,
infecţioase, mentale, neurologice şi în special acele boli care sunt asociate cu îmbătrânirea,
cum ar fi maladiile Alzheimer şi Parkinson.Prin încercări internaţionale în multiple centre de
cercetare, implicând numărul cerut de pacienţi, va fi posibilă crearea de medicamente şi
tratamente într-o perioadă mai scurtă de timp. 

Care este beneficiul pentru cercetători:

Programul de cercetare în domeniul sănătăţii finanţat la nivel european se va focaliza pe: 
• Biotehnologie, instrumente generice şi tehnologii medicale pentru sănătatea umană

- Cercetare completă
-  Detecţie, diagnoză şi monitorizare
- Predicţia oportunităţii, securităţii şi eficienţei terapiilor
- Abordări şi intervenţii terapeutice inovative 

• Transferarea rezultatelor cercetării pentru asigurarea sănătăţii umane
- Integrarea informaţiilor şi proceselor tehnologice 
- Cercetarea privind bolile cerebrale şi conexe, dezvoltarea umană şi îmbătrînirea
- Transferarea rezultatelor cercetării în tratarea bolilor infecţioase (HIV/AIDS, malarie, 

tuberculoză, SARS, gripă aviară)
- Transferarea rezultatelor cercetării în tratarea afecţiunilor majore: cancer, boli 

cardiovasculare, diabet/obezitate, boli rare, alte afecţiuni cronice care includ afecţiuni 
reumatice, artrită şi distrofii musculare.

• Optimizarea asigurării condiţiilor de sănătate pentru cetăţenii europeni
- Transpunerea rezultatelor clinice în practica medicală
- Calitatea, eficienţa şi solidaritatea sistemelor de sănătate, inclusiv a sistemelor de 

sănătate aflate în tranziţie şi a strategiilor de îngrijire la domiciliu.
- Îmbunătăţirea prevenirii îmbolnăvirilor şi o mai bună utilizare a medicamentelor
- Utilizarea adecvată a noilor terapii şi tehnologii medicale

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM-uri:

IMM–urile bazate pe cercetare sunt principalii factori economici de presiune pentru îngrijire
medicală, biotehnologie şi tehnologii medicale. Cercetarea biomedicală la nivel european va
contribui la creşterea competitivităţii industriilor europene farmaceutice şi  a sistemului de
îngrijire medicală. Astfel, este imperativ ca UE să creeze un mediu care să conducă la inovaţie
în sectorul public şi privat.    
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ALIMENTAŢIE, AGRICULTURĂ
ŞI BIOTEHNOLOGII 
Buget: 1.9 miliarde de € (2007 - 2013)

Avansarea cunoaşterii în managementul durabil, producţia şi utilizarea resurselor biologice (
microbiologice, plante şi animale) va asigura baza pentru produse mai sigure, eco-eficiente şi
competitive precum şi servicii pentru agricultură, pescuit, alimentaţie umană şi animală,
sănătate şi industria lemnului. Sunt anticipate contribuţii importante la implementarea politicilor
şi reglementărilor  actuale şi de perspectivă în sectorul  sănătăţii publice, al sănătăţii animalelor
şi plantelor şi al protecţiei consumatorului. Noi surse de energie regenerabilă vor fi susţinute sub
incidenţa conceptului unei bioeconomii europene bazate pe cunoaştere. 

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Cercetarea ştiinţifică, industria şi societatea se vor alătura pentru a înfrunta problemele sociale,
economice şi de mediu ale unui management durabil al resurselor biologice. Acestea vor utiliza
de asemenea progresele realizate în biotehnologia microbiană, a plantelor şi a animalelor
pentru a dezvolta produse şi servicii noi, mai sănătoase, eco-eficiente şi competitive.
Dezvoltarea rurală şi de coastă vor fi vizate prin susţinerea economiilor locale, conservându-se
în acelaşi timp patrimoniul şi diversitatea culturală.

Care este beneficiul pentru cercetători:

Va fi susţinută cercetarea cu privire la siguranţa alimentelor şi a lanţurilor alimentare, la bolile
de alimentaţie, la preferinţele consumatorilor în materie de hrană şi la impactul  alimentelor şi
nutriţiei asupra sănătăţii.

Activităţile de cercetare vor include:

• Producţia şi managementul durabil al resurselor biologice ale solului, pădurilor şi 
mediilor acvatice: promovarea cercetării ştiinţifice asupra sistemelor durabile de 
producţie; producţia de plante şi animale şi sănătatea; ocrotirea animalelor; 
pescuitul şi acvacultura, inclusiv exploatarea şi utilizarea durabilă a biodiversităţii 
acestora.

• Instrumente pentru implementarea de strategii relevante, politici şi legislaţie care să 
susţină bio-economia europeană bazată pe cunoaştere.

• Integritatea şi controlul lanţului alimentar („de la furculiţă la fermă”) vor face obiectul 
cercetării ştiinţificeîn domeniul alimentar, al sănătăţii şi bunăstării.

• Ştiinţele vieţii şi biotehnologiile pentru produse şi procese ne-alimentare  durabile 
vor dezvolta recolte şi resurse silvice îmbunătăţite, rezerve de hrană, produse marine 
şi tehnologii de biomasă pentru energie, mediu, şi produse cu înaltă valoare 
adăugată precum materialele şi produsele chimice.  

Câteva Platforme Tehnologice Europene contribuie la stabilirea de priorităţi de cercetare comune
în diferite domenii, precum tehnologiile şi procesele alimentare, genomica plantelor, silvicultura
şi industria lemnului, sănătatea globală a animalelor, şi creşterea animalelor de fermă.

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM-uri:

Crearea unei Bioeconomii Europene urmează să deschidă drumul inovaţiilor şi al transferului
tehnologic eficient, urmărind să includă toate industriile şi sectoarele economice care produc,
gestionează şi exploatează resursele biologice precum şi serviciile aferente din industriile de
aprovizionare sau de consum. Aceste activităţi sunt aliniate strategiei europene referitoare la
ştiinţele vieţii şi biotehnologie, şi se aşteaptă ca ele să promoveze competitivitatea agriculturii
şi biotehnologiei europene, a companiilor de profil în domeniul agro-alimentar şi în particular
a IMM-urilor de înaltă tehnologie, odată cu îmbunătăţirea bunăstării sociale şi a prosperităţii.



TEHNOLOGII DE INFORMARE
ŞI COMUNICARE (TIC) 
Buget: 9.1 miliarde de € (2007 - 2013)

TIC joacă un rol important în consolidarea inovaţiei, creativităţii şi competitivităţii în toate
sectoarele industriale şi de servicii. Intrăm într-o nouă fază de dezvoltare care va duce la creştere
şi dezvoltare durabilă în deceniile care urmează; totuşi, această creştere va fi realizabilă numai
în măsura în care investim începând de acum în cercetarea şi în inovaţia legată de  următoarea
generaţie de tehnologii.    

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

TIC deschid numeroase oportunităţi pentru cetăţenii şi consumatorii europeni. Există o mare
varietate de aplicaţii incluzând prevederi pentru  de îngrijirea  sănătăţii, sistemele de transport,
precum şi sistemele interactive inovative pentru  recreere şi învăţare. Inovaţiile în TIC pot
contribui la îmbunătăţirea procesului de prevenire  bolilor şi la siguranţa îngrijirii medicale, pot
facilita participarea activă a pacienţilor şi pot oferi o îngrijire personalizată. De asemenea se
pot rezolva probleme asociate cu îmbătrânirea populaţiei.

Care este beneficiul pentru cercetători:

În cadrul PC7, activităţile de cercetare în domeniul TIC vor acoperi priorităţi strategice în
domeniile dezvoltate din punct de vedere industrial şi tehnologic în Europa, cum ar fi reţelele de
comunicaţie, computerizarea aplicată, nano – electronica şi tehnologiile pentru conţinutul
audiovizual.  

Domeniile de cercetare vor include:
• Stabilitatea şi securitatea infrastructurii reţelelor şi serviciilor
• Performanţă şi siguranţa sistemelor electronice şi a componentelor
• Sisteme personalizate de TIC
• Managementul conţinutului digital 

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM-uri:

TIC sunt responsabile pentru aproape jumătate din cîştigurile în productivitate ale economiilor
actuale. Cîştigurile sunt datorate atât bunurilor şi serviciilor bazate pe TIC cu o mare valoare
inovativă, cât şi îmbunătăţirii proceselor de afaceri prin difuzarea, adoptarea şi utilizarea TIC în
întreaga economie. Sectoarele care utilizează în mod intensiv TIC  includ: producţia industrială,
automotoare, sectorul aerospaţial, farmaceutică, echipament medical, sectorul agroalimentar,
precum şi servicii financiare, media şi comerţul cu amănuntul. Beneficiile raportate de societăţile
comerciale, ca rezultat al unei utilizări crescute a TIC, includ o dezvoltare mai rapidă a producţiei,
reducerea costurilor şi a cheltuielilor, tranzacţii mai rapide şi mai sigure, relaţii mai bune cu
clienţii şi furnizorii, nivele perfecţionate de servicii şi sprijin pentru clienţi şi oportunităţi
crescute de colaborare.      

PC7 va facilita crearea de noi forme de desfăşurare a aplicaţiilor şi proceselor economice prin
reţea precum şi noi abordări din domeniul ingineriei pentru aplicarea TIC în producţie.  
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ΝΑΝΟŞTIINŢE, NANOTEHNOLOGII, 
MATERIALE ŞI NOI TEHNOLOGII
DE PRODUCŢIE
Buget: 3.5 miliarde de € (2007 - 2013)

Activitatea Nanotehnologiilor, Materialelor şi a Tehnologiilor de Producţie are o puternică
relevanţă socio-economică. Nanotehnologiile aduc soluţii noi şi pot avea performanţe mărite în
întregul sector de producţie, precum şi în domeniile sanitar, medical, agricultură.  

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Crearea de procese noi de producţie poate însemna o reducere de emisii poluante şi o folosire
mai raţională a resurselor naturale. În acelaşi timp, inovaţiile de produse de consum mai sigure
şi mai de încredere, de vehicule maipuţin poluante, în combinaţie cu inovaţiile din industria de
construcţii, doresc să întâmpine necesităţile populaţiei şi să le îmbunătăţească calitatea de
viată, reducând riscurile şi ameliorând sănătatea şi bunăstarea. Promovarea unor  modele de
consum durabil conduce la îmbunătăţirea sănătăţii, conştiinţa personală şi schimbarea de
comportament a cetăţenilor. 
Introducerea rezultatelor nanotehnologiei prezintă de asemenea un nou spectru de riscuri şi de
probleme de natură etică ce vor fi abordate. Problemele etice se referă la integritatea şi
demnitatea umană (ex. „cipuri” care monitorizează sau controlează comportamentul oamenilor),
riscuri asociate cu pericole de sănătate şi de mediu. 

Care este beneficiul pentru cercetători:

Nanoştiinţe şi Nanotehnologii 
Obiectivul este crearea de materiale şi sisteme cu proprietăţi şi comportament predefinit, bazate
pe cunoştinţe îmbunătăţite şi experienţa sporită, la scară nano. Aceasta va conduce la o nouă
generaţie de produse şi servicii pentru o întreagă gamă de aplicaţii, minimalizând în  acelaşi
timp orice potenţial impact advers asupra mediului şi a sănătăţii. 
Materiale 
Cercetarea se va concentra pe crearea de suprafeţe multifuncţionale şi materiale cu proprietăţi
ajustate şi cu performanţe previzibile pentru noi produse şi procese, precum şi pentru repararea
lor. 
Producţie nouă
Baza pentru inovaţie în aceasta zonă va consta în cunoştinţe noi şi aplicarea lor în producţie
durabilă şi modele de consum. Acest fapt atrage după sine condiţiile potrivite pentru inovarea
continuă (în activităţi industriale şi sisteme de producţie, incluzând design, construcţie,
aparatură şi servicii) şi pentru dezvoltarea de „bunuri” generice de producţie (tehnologii, dotări
de organizare şi de producţie, precum şi resurse umane), întrunind în acelaşi timp cerinţele de
securitate şi de protecţie a mediului.
Integrarea tehnologiilor pentru aplicaţii industriale 
Integrarea cunoştinţelor şi tehnologiilor celor trei domenii de cercetare de mai sus este esenţială
în urgentarea transformării industriei şi economiei europene, prin adoptarea unei perspective
convingătoare, sigure şi responsabile la nivel social. Cercetarea se va concentra pe aplicaţii şi
soluţii noi, ca răspuns la provocările majore, precum şi la cerinţele RTD, identificate prin
diversele Platforme Europene de Tehnologie menţionate anterior.

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM-uri:

Competitivitatea industrială sporită şi produsele de înaltă calitate vor proteja locurile de muncă
europene şi în consecinţă, vor promova coeziunea socială şi economică. Noile Platforme
Tehnologice, prin strategiile lor pan-europene, vor scoate de asemenea în evidenţă aspecte
sociale. Scopul general va fi de a maximaliza valoarea adăugată pentru Europa. Noile
reglementări şi standarde au fost întotdeauna un produs anex al progresului tehnologiei
industriale, iar aceste „platforme” le vor moderniza şi consolida cu siguranţă în diversele zone
ale activitătilor umane. 



ENERGIE 
Buget: 2.3 miliarde de € (2007 - 2013)

Sistemele de energie se confruntă cu provocări majore. Urgenţa de a identifica şi dezvolta soluţii
adecvate şi convenabile este justificată de tendinţele alarmante ale cererii globale de energie,
de caracterul finit al rezervelor convenţionale de petrol şi gaze naturale, precum şi de nevoia de
a ţine în frâu emisiile de gaze de seră. Aceste acţiuni vor reduce într-un mod eficient consecinţele
devastatoare ale schimbărilor climatice, instabilitatea preţurilor petrolului (în special pentru
sectorul transporturilor, extrem de dependent de petrol) şi instabilitatea geopolitică în regiunile
furnizoare de petrol. 

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Cetăţenii vor beneficia de pe urma cercetării în domeniul energiei prin costuri mai accesibile ale
acesteia şi printr-o utilizare mai eficientă a energiei furnizate de diverse surse. În consecinţă,
acest lucru va contribui la reducerea cauzelor schimbărilor climatice, ceea ce va fi spre beneficiul
direct al tuturor.

Care este beneficiul pentru cercetători:

Cercetătorii vor contribui la transformarea sistemului energetic actual într-unul mai durabil mai
puţin dependent de carburanţii din import. Rezultatul final va fi o îmbinare diversificată de surse
de energie, în special cele regenerabile, purtători de energie şi surse nepoluante. Eficienţa
energetică, care include raţionalizarea consumului şi a stocurilor de energie, va fi intensificată,
pentru a face faţă astfel problemelor stringente legate de securitatea  aprovizionării şi
schimbările climatice.

Activităţile în sectorul energetic includ:

• Hidrogen şi celule de combustie
• Producerea de electricitate din surse regenerabile
• Producţia de combustibili regenerabili
• Energie regenerabilă pentru încălzire şi răcire
• Captarea CO2 şi tehnologii de stocare pentru producţia de energie fără emisii de noxe 

(emisii zero)
• Tehnologii curate pentru cărbune
• Sisteme energetice inteligente
• Eficienţa energetică şi economia de energie
• Cunoaştere pentru procesul de elaborare a politicilor energetice

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM-uri:

Industria europeană a atins supremaţia mondială în ceea ce priveşte anumite tehnologii de
generare a energiei şi de eficienţă energetică. Este pionierul tehnologiilor energetice
regenerabile, precum energia solară, bioenergia şi energia eoliană. UE este de asemenea un
competitor mondial în ceea ce priveşte tehnologiile de generare şi distribuţie a energiei şi are
o capacitate importantă de cercetare în domeniul captării şi izolării carbonului. Pentru a se
menţine pe această poziţie, industriile europene trebuie să îşi continue eforturile prin cooperare
internaţională.     

PC7 – răspunsurile de mâine încep de azi - 10



PC7 – răspunsurile de mâine încep de azi - 11

MEDIU (inclusiv Schimbările Climatice)
Buget: 1.8 miliarde de € (2007 - 2013)

Problemele puse de presiunile crescânde, naturale şi umane,   asupra mediului şi a resurselor
sale impun o abordare coordonată la nivel pan-european şi internaţional. 

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Este nevoie să înţelegem mai bine şi să facem faţă problemelor precum sunt schimbările
climatice şi să identificăm tehnologiile de mediu, pentru a îmbunătăţi atât managementul
resurselor naturale cât şi a celor artificiale. Aceste activităţi vor răspunde nevoilor politicii
energetice precum estimările impactului pe termen lung al politicilor UE şi continuarea acţiunilor
protocolului Kyoto şi a acţiunilor post-Kyoto referitoare la schimbările climatice. 

Care este beneficiul pentru cercetători:

Un management durabil al mediului şi a resurselor sale necesită o cercetare interdisciplinară şi
integrată în vederea îmbunătăţirii cunoştinţelor noastre asupra interacţiunilor dintre climă,
biosferă, ecosisteme şi activităţile umane. Aceasta ne va ajuta să dezvoltăm noi tehnologii,
instrumente şi servicii de mediu.

Programul „Mediu” va fi implementat în următoarele activităţi şi domenii:

Schimbări climatice, poluare şi risc 
• Presiuni asupra mediului şi climatului
• Mediul înconjurător şi sănătatea
• Catastrofe naturale

Managementul durabil al resurselor
• Conservarea şi managementul durabil al resurselor naturale şi artificiale şi  a 

biodiversităţii
• Managementul mediului acvatic marin

Tehnologii de mediu
• Tehnologii de mediu pentru observarea, simularea, prevenirea, atenuarea, 

adaptarea, remedierea şi restaurarea factorilor de mediu naturali şi artificiali.
• Protecţia, conservarea şi sporirea patrimoniului cultural
• Evaluarea, verificarea şi testarea tehnologiilor

Mijloace de observare şi evaluare a Pământului
• Sisteme de observare a pământului (Terrei) şi oceanului, metode de monitorizare a 

mediului şi dezvoltare  durabilă.
• Metode de prognoză şi instrumente de evaluare pentru dezvoltarea durabilă

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM-uri:

Întărirea poziţiei UE pe pieţele internaţionale în ceea ce priveşte tehnologiile de mediu va
contribui la un consum şi o producţie durabilă, aducând o creştere susţinută prin oportunităţile
de afaceri şi competitivitatea crescută, protejând în acelaşi timp patrimoniul nostru cultural şi
natural. O atenţie sporită va fi acordată tehnologiilor de aprovizionare cu apă şi a celor de
salubritate, chimiei durabile, construcţiilor şi silviculturii, în asociere cu  Platformele Tehnologice
europene. Dimensiunea socio-economică va influenţa dezvoltarea şi introducerea lor pe piaţă,
precum şi aplicaţiile ulterioare. 



TRANSPORT 
Buget: 4.1 miliarde de € (2007 - 2013)

Transportul este unul din punctele forte ale Europei – sectorul de transport aerian contribuie la
2,6% din PIB –ul UE cu 3, 1 milioane de locuri de muncă, iar sectorul de transport la suprafaţă
produce 11% din PIB – ul UE cu o ocupaţie a locurilor de muncă de 16 milioane de persoane. Dar
transportul este de asemenea responsabil şi pentru emiterea a 25% din totalul cantităţii de CO2.
emis în UE. 

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Pe durata PC7, cel puţin 4 miliarde de €  vor fi alocate pentru a finanţa cercetarea UE în vederea
dezvoltării unor sisteme de transport european mai sigur, mai ecologic şi mai „inteligent” în
beneficiul tuturor cetăţenilor. Cercetarea din domeniul transportului va avea un impact direct
asupra altor domenii importante cum ar fi comerţul, competiţia, gradul de angajare, mediu,
coeziune, energie, securitate şi piaţă internă. 

Care este beneficiul pentru cercetători:

Necesitatea de a crea reţele noi de transport şi infrastructuri în Europa este în creştere iar
costurile de dezvoltare se măresc. Dezvoltarea lor la nivel european poate deveni o realitate
numai prin activităţile de colaborare ale diverşilor participanţi la programul RTD (= Cercetare şi
Dezvoltare Tehnologică).

Este imperativă abordarea diferitelor provocări politice, tehnologice şi socio–economice într-o
manieră eficientă din punct de vedere al costului, referitor la teme ca „vehiculul curat şi sigur”
al viitorului, interoperabilitatea şi intermodalitatea în special cu privire la transportul de căi
ferate şi cel naval. De asemenea, dezvoltarea de tehnologii care să sprijine sistemul Galileo şi
aplicaţiile sale va fi esenţială în aplicarea strategiilor europene. 

Activităţile care urmează a fi analizate în perioada PC7 vor fi: 
• Aeronautica şi transportul aerian (reducerea de emisii, cercetare cu privire la motoare 

şi carburanţi alternativi, managementul traficului aerian, aspecte cu privire la 
siguranţa transportului aerian, aviaţia eficientă din punct de vedere al mediului)

• Transportul de suprafaţă durabil – căi ferate, drumuri şi naval (dezvoltarea de 
motoare curate şi eficiente şi de motopropulsoare, reducerea impactului 
transportului asupra schimbărilor climatice, transportul naţional şi regional 
intermodal, vehicule curate şi sigure, crearea de infrastructură şi menţinere, 
arhitectură integrativă)  

• Sprijin către sistemul european global de navigaţie prin satelit – Galileo şi EGNOS 
(servicii de navigaţie şi sincronizare, utilizarea eficientă a navigaţiei prin satelit) 

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM-uri:

Investiţiile în cercetarea din domeniul transportului sunt necesare pentru ca industriile de
transport european să aibă asigurat un avantaj tehnologic care să le permită să devină
competitive la nivel global. În plus, activităţile de cercetare în domeniul transportului din PC7 vor
produce în cadrul IMM – urilor un grad mai mare de inovaţie cu un acces îmbunătăţit la
programele de cercetare pan-europene şi la beneficiile respective.   
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ŞTIINŢELE SOCIO-ECONOMICE
ŞI UMANISTE
Buget: 610 milioane €  (2007 - 2013)

Europa se confruntă cu o serie de provocări sociale şi economice şi de aceea o mai bună
înţelegere a acestora şi abordarea lor efectivă prin crearea de strategii potrivite este foarte
importantă. Tradiţia îndelungată a Europei în acest domeniu de cercetare precum şi  abordarea
socială, economică şi culturală diferită oferă o ocazie unică pentru desfăşurarea acestui tip de
cercetare la nivelul Uniunii Europene.      

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Pe durata PC7, cercetarea efectuată de Uniunea Europeană în cadrul ştiinţelor socio-economice
şi umaniste promite să studieze şi să ofere răspunsuri la întrebările referitoare la schimbarea
demografică şi la calitatea vieţii, educaţie şi posibilităţi de angajare spre direcţiile economice
de actualitate, interdependenţa globală şi transferul de cunoştinţe, bunăstarea democraţiilor şi
participarea politică, diversitatea culturală şi valori.  

Care este beneficiul pentru cercetători:

Legătura dintre cercetare şi strategie este păstrată prin asigurarea faptului că temele examinate
reprezintă o prioritate la nivel european şi sunt direcţionate de strategiile comunitare. De fapt,
cercetarea la nivelul UE are avantaje speciale, deoarece poate dezvolta informaţii care sunt
necesare pentru a accentua gradul de cunoaştere cu privire la teme complexe. 

Temele de cercetare care vor fi analizate în cadrul PC7 vor fi alese din următoarele domenii: 
• Creşterea, gradul de angajare şi competitivitatea într-o societate de cunoaştere 

(strategii de inovaţie, de competitivitate şi a pieţei de muncă, educaţie şi formare pe 
durata întregii vieţi, structuri economice şi productivitate)       

• O combinaţie între obiective economice, sociale şi de mediu dintr-o perspectivă 
europeană (modele socio-economice în cadrul Europei şi în întreaga lume, coeziune 
economică şi socială între regiuni, dimensiunile sociale şi economice a strategiilor 
de mediu)

• Direcţii majore în societate şi implicaţiile lor (schimbare demografică, reconcilierea 
între familie şi lucru, sănătate şi calitatea vieţii, strategiile tineretului, excluderea 
socială şi discriminarea)

• Europa în lume (comerţ, migrare, sărăcie, criminalitate, conflict şi rezoluţie)
• Cetăţeanul în Uniunea Europeană (participare politică, cetăţenie şi drepturi, 

democraţie şi responsabilitate, media, diversitatea culturală şi moştenire, religii, 
atitudini şi valori)

• Indicatori socio-economici şi ştiinţifici (utilizarea şi valoarea indicatorilor în crearea 
de strategii la nivel macro şi micro) 

• Activităţi de prevedere (implicaţiile viitoare ale gradului de cunoştinţă global, 
migrare, îmbătrânire, risc şi domeniile de emergenţă în cercetare şi ştiinţă) 

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM-uri:

În cadrul PC7, industria şi IMM-urile vor fi încurajate în mod activ să participe în toate domeniile,
în special cele care se desfăşoară sub programul de Cooperare. Temele analizate de Ştiinţele
Socio-economice şi Umaniste le oferă oportunitatea duală de a opera pe de o parte ca
participanţi în crearea de informaţie în  cadrul echipelor  şi pe de altă parte ca receptori ai
informaţiei prin punerea acesteia în aplicaţie. 



SPAŢIU
Buget: 1.4 miliarde de € (2007 - 2013)

În ultimii 20 de ani, Europa a devenit un pionier în domeniul tehnologiei prin aplicaţii ca
Observarea Pământului şi Galileo. Europa a investit în explorarea spaţiului prin misiuni cu costuri
eficiente şi iniţiative realizate în colaborare cu Agenţia Spaţială Europeană asigurându-şi un loc
strategic în acest domeniu.   

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Recent, Uniunea Europeană a decis să investească în GMES (Monitorizarea Globală pentru Mediu
şi Securitate) care va avea un rol instrumental în administrarea consecinţelor dezastrelor
naturale şi schimbărilor climatice. Galileo, printre altele aplicaţii, va sprijini dezvoltarea căutării
şi a mecanismelor de salvare (SAR = Search and Rescue Mechanism).   

Cercetarea finanţată de UE va contribui la dezvoltarea Strategiei Spaţiale Europene. Aceasta, la
rândul ei, va sprijini strategiile Comunitare în domeniile de agricultură, mediu, peşte şi pescuit,
transport şi telecomunicaţii, fie prin instrumente de observare a spaţiului fie prin soluţii bazate
pe cercetarea din spaţiu. 

Care este beneficiul pentru cercetători:

Ştiinţa bazată pe cercetarea din spaţiu este o forţă importantă care conduce la noi dezvoltări
tehnologice care au un impact asupra vieţii noastre cotidiene. 
Activităţile de cercetare în perioada desfăşurării PC7 vor fi alese din următoarele domenii:

• Cercetarea din spaţiul în serviciul societăţii europene (dezvoltând sisteme de 
observare prin satelit şi servicii GMES pentru administrarea mediului, securităţii, 
agriculturii, silviculturii şi meteorologiei, protecţiei civile şi managementului de risc) 

• Explorarea spaţiului (procurarea de sprijin pentru iniţiativele realizate prin colaborare 
cu ESA (Agenţia Spaţială Europeană) sau agenţiile spaţiale naţionale, eforturi 
coordonate  pentru dezvoltarea telescoapelor spaţiale)

• Cercetarea şi Dezvoltarea Tehnologică pentru o infrastructură Spaţială mai puternică 
(cercetare pentru a sprijini nevoile pe termen lung cum ar fi transportul spaţial, bio–
medicina, ştiinţele vieţii şi ştiinţele fizice în spaţiu)  

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM-uri:

Spaţiul este un sector industrial strategic aflat în creştere iar aplicaţiile sale sprijină activitatea
economică şi serviciile guvernamentale. Companiile europene, printre care IMM – urile fiind
majoritare, sunt factorii principali pe piaţa comercială globală de producţia de sateliţi, servicii
de lansare, operaţii de satelit şi furnizori de servicii necesare pentru partea ulterioară a
cercetării. Pentru a susţine o industrie competitivă sunt necesare noi cercetări şi tehnologii iar
sprijinul oferit prin PC7 promite să creeze aceste oportunităţi.    
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SECURITATE
Buget: 1.3 miliarde de € (2007 - 2013)

Securitatea europeană este o precondiţie pentru prosperitate şi libertate. Trebuie abordată
necesitatea unei strategii de securitate comprehensive ce cuprinde atât măsuri de securitate
civile cât şi de apărare.

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Trebuie să investim în cunoaştere şi să dezvoltăm noi tehnologii pentru a ne proteja cetăţenii de
pericole cum ar fi terorismul, dezastrele naturale şi crimele şi, în acelaşi timp, să le respectăm
dreptul la intimitate şi să le protejăm drepturile fundamentale.

Pe durata PC7, cercetarea finanţată de UE va aborda teme referitoare la securitatea civilă (anti-
terorism şi management de criză) şi va contribui la o întreaga gamă de strategii comunitare, aşa
cum sunt transportul, mobilitatea, protecţia civilă, energia, mediul şi sănătatea. Colaborând şi
coordonând eforturile pe scară largă europeană, UE poate înţelege şi răspunde mai bine la
riscurile dintr-o lume în schimbare.

Care este beneficiul pentru cercetători:

Cercetarea legată de securitate va trebui să genereze cunoştinţe noi şi să promoveze aplicarea
de tehnologii noi în domeniul securităţii civile.
Securitatea în cadrul PC7 va aborda următoarele zone: 

• Securitatea cetăţenilor (soluţii tehnologice pentru protecţie civilă, bio-securitate,  
protecţie împotriva crimei şi terorismului) 

• Securitatea infrastructurilor şi utilităţilor (examinând şi asigurând infrastructurile în 
zone precum ICT, transport, energie şi servicii în domeniul financiar şi administrativ) 

• Supraveghere inteligentă şi securitatea graniţelor (tehnologii, utilaje, instrumente şi 
metode pentru protejarea controlului de frontieră europeană pe uscat şi de coastă)

• Restaurarea securităţii în caz de criză (tehnologii şi comunicare, coordonare în 
sprijinul actelor civile, sarcini umanitare şi de salvare) 

• Integrarea sistemelor de securitate, interconectivitate şi interoperabilitate (adunarea 
de informaţie pentru securitatea civilă, protecţia confidenţialităţii şi a urmăririi 
tranzacţiilor) 

• Securitate şi societate (acceptarea soluţiilor de securitate, aspecte socio-economice, 
politice şi culturale ale securităţii, eticii şi valorilor, a mediului social şi ale percepţiilor 
securităţii) 

• Structurarea şi coordonarea cercetării de securitate (coordonare între eforturile 
europene şi internaţionale de cercetare de securitate în zonele de cercetare civilă, de 
securitate şi de apărare)

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM-uri:

Cercetarea de securitate va consolida competitivitatea industriei europene de securitate,
stimulând cooperarea furnizorilor şi utilizatorilor de soluţii pentru securitatea civică. Va atrage,
de asemenea, cele mai bune deprinderi intelectuale şi tehnologice de-a lungul Europei, prin
implicarea activă a IMM-urilor. 



IDEIwww.ec.europa.eu/research

Să facem ca ideile
strălucite să funcţioneze
pentru Europa! 

‘Idei’ in PC7

Idei
Buget: 7.4 miliarde de €

Programul “Idei” găzduieşte toate activităţile ce vor fi implementate de către Consiliul European
de Cercetare (CEC). CEC se va bucura de un mare grad de autonomie pentru a dezvolta o
cercetare de frontieră de înalt nivel la scară europeană, bazându-se pe excelenţă în Europa şi
ridicându-i profilul pe plan internaţional.

Acest program va intensifica caracterul dinamic, creativitatea şi excelenţa cercetării europene la
graniţa cunoaşterii. 
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IDEI – Consiliul European de Cercetare
(CEC)
Buget: 7.4 miliarde de € (2007 - 2013)

Programul “Idei”, implementat prin Consiliul European de Cercetare (CEC), va sprijini nivelul de
competitivitate al Europei, aducându-şi contribuţia în a atrage şi păstra cei mai talentaţi oameni
de ştiinţă, sprijinirea cercetărilor cu asumare de risc şi cu impact puternic şi promovarea
cercetării ştiinţifice de nivel mondial în domenii noi şi în rapidă formare.

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Ţările cu cercetare foarte avansată sunt în poziţia de a oferi o calitate de viaţă mai bună
cetăţenilor lor şi în acelaşi timp îşi menţin poziţia economică şi avansul în competitivitatea lor
la nivel global. 
Pe perioada PC7, programul de IDEI va finanţa cercetarea de frontieră a UE. Conceptul din spatele
Ideilor este ca cercetătorii de prima clasă să fie plasaţi în a identifica noi oportunităţi şi direcţii
la graniţele cunoaşterii. Acestea, în schimb vor avea un feedback în societate şi îşi vor găsi
drumul spre industrie şi spre piaţă şi se vor transpune în inovaţii sociale mai largi în viitor.

Care este beneficiul pentru cercetători:

CEC va avea o poziţie unică ca organizaţie finanţatoare pan-europeană, desemnată să sprijine
cele mai bune ştiinţe şi burse în toate domeniile de cercetare prin concurs deschis şi direct. Se
doreşte să se consolideze caracterul dinamic al Europei, devenind mai atractivă pentru oamenii
de ştiinţa de vârf atât din Europa şi din ţările lumii a treia, cât şi pentru investiţii industriale.
Două tipuri de burse CEC vor fi disponibile, ambele funcţionând în sens ascendent fără priorităţi
predeterminate, în toate domeniile de cercetare:

• Bursele CEC pentru Cercetători Independenţi Începători (Burse CEC pentru 
începători). Obiectivul este de a oferi sprijin carierelor independente ale 
cercetătorilor remarcabili. Ei sunt fie localizaţi fie se mută în ţări ale UE sau asociate 
şi se află în stadiul de a îşi stabili prima lor echipă sau program de cercetare, 
indiferent de naţionalitate.

• Bursele CEC  pentru Cercetători Avansaţi (Burse CEC pentru avansaţi). Obiectivul este 
de a sprijini proiecte excelente de cercetare de frontieră, cu cercetători stabiliţi în 
cadrul statelor membre EU şi a ţărilor asociate, indiferent de naţionalitate.

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM-uri:

Proiectele vor fi finanţate pe baza propunerilor prezentate de cercetători atât din sectorul de
stat cât şi din cel privat pe teme la alegerea lor şi evaluate pe baza unicului criteriu de  excelenţă.

Cercetarea de frontieră este un motor cheie de bunăstare şi progres social, întrucât oferă noi
oportunităţi pentru avansul ştiinţific şi tehnologic şi este instrumental în producerea de noi
cunoştinţe ce vor conduce la viitoare aplicaţii si pieţe. 



‘Oameni’ in PC7
OAMENIwww.ec.europa.eu/research

Vrei o carieră
ştiinţifică în Europa? 

Oameni
Buget: 4.7 miliarde de €

Programul „Oamenii” oferă personalităţilor posibilitatea de a urma o carieră în domeniul
cercetării. Cercetătorii Europeni ar trebui încurajaţi să rămână în Europa şi în acelaşi timp cei
mai buni cercetători din lume ar trebui să fie atraşi de excelenţa şi infrastructurile cercetării
Europene. Pornind de la experienţele pozitive cu „Acţiunile Marie Curie”, programul „Oamenii”
ar trebui să încurajeze personalităţile să se iniţieze în profesia de cercetător; să structureze
instruirea lor în domeniul cercetării prin oferirea unor opţiuni şi să încurajeze mobilitatea în
cadrul aceluiaşi sector de activitate. Mobilitatea cercetătorilor nu este importantă doar pentru
progresul lor în carieră, ci este de asemenea vitală pentru transferul de cunoştinţe între ţări şi
sectoare de activitate. 



OAMENI: Instruirea şi dezvoltarea
carierelor cercetătorilor
Buget: 4.7 miliarde de € (2007 - 2013)

Este nevoie de cercetători bine instruiţi şi calificaţi pentru a putea ameliora bunăstarea
cetăţenilor noştri si favoriza creşterea economică. 

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Pentru a fi competitivi la nivel global, este nevoie de cat mai mulţi oameni care să urmeze o
carieră în cercetare şi cărora să le oferim bazele pentru o piaţă de muncă deschisă. De aceea,
Europa trebuie transformată într-un continent atractiv care va susţine inovaţia, cunoaşterea,
crearea de cunoştinţe şi va încuraja cercetătorii să rămână. 

În decursul PC7, o serie de acţiuni finanţate de UE, vor susţine instruirea continuă, cercetarea şi
mobilitatea oamenilor de ştiinţă cu calificare înaltă în interiorul Europei şi în restul lumii.
Întrunind obiectivele de mai sus, vom încuraja proliferarea centrelor de excelenţă în UE şi
contribuţia lor în noi arii de cercetare şi tehnologie.

Care este beneficiul pentru cercetători:

Având la bază experienţa plină de succes a acţiunilor Marie Curie, programul “Oameni” va
perfecţiona potenţialul uman în cercetarea şi dezvoltarea europeană, acoperind toate stagiile
vieţii profesionale ale unui cercetător, de la instruirea iniţială până la studiu pe viaţă şi
dezvoltarea carierei. 

Următoarele tipuri de acţiuni sunt planificate în perioada PC7:
• Instruirea iniţială a cercetătorilor va fi oferită prin reţelele Marie Curie, care le vor 

perfecţiona deprinderile de cercetare şi îi vor ajuta să se alăture grupurilor de 
cercetare deja stabilite. În paralel, instruirea complementară le va mări perspectivele 
de carieră, atât în sectoarele de stat cât şi în cele private.

• Instruire pe viaţă şi dezvoltarea carierei prin burse individuale şi programe de 
cofinanţare la nivel internaţional, naţional şi regional. Acestea oferă cercetătorilor 
experimentaţi ocazia să dobândească noi deprinderi, să îşi sporească mobilitatea 
şi să se reintegreze în cercetare.

• O dimensiune internaţională va fi atinsă prin burse internaţionale de intrare şi de 
ieşire, cu scopul de a spori talentele de cercetare în afara Europei şi de a găzdui 
colaborări de cercetare cu beneficii reciproce cu cercetători din afara Europei. 
Activitatea va include de asemenea, măsuri de a contracara „fluxul de creiere” şi de 
a crea reţele de cercetători europeni care lucrează în străinătate.

• Acţiuni specifice vor fi implementate pentru a sprijini formarea unei pieţe de muncă 
pentru cercetători autentic europeană, aşa cum ar fi înlăturarea obstacolelor de 
mobilitate şi sporirea perspectivelor lor de cariera. Instituţiilor publice li se vor oferi 
stimulente pentru a promova mobilitatea, calitatea şi profilul cercetătorilor lor, 
precum şi premii pentru a putea mări conştiinţa publică a acţiunilor Marie Curie şi a 
obiectivelor acestora. 

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM-uri:

Participarea industriei şi a IMM-urilor este prevăzută prin toate acţiunile Marie Curie. Implicarea
industriei va fi puternic sprijinită prin acţiuni direcţionate la instruirea iniţială a cercetătorilor.
În paralel, o altă acţiune va avea ca scop construirea unei colaborări pe termen lung între
academii, industrii şi IMM-uri. Obiectivul este de a stimula mobilitatea dintre sectoare şi de a
intensifica schimbul de cunoaştinţe prin parteneriate mixte de cercetare. Recrutarea de
cercetători experimentaţi în astfel de parteneriate va fi consolidată de secundariatul (detaşarea)
de personal între sectoare şi prin organizarea de evenimente. 
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www.ec.europa.eu/research

Dotări de vârf pentru
oamenii de ştiinţă

‘Capacităţi’ in PC7

Capacităţi 
Buget: 4.2 miliarde de €

Programul „Capacităţi” urmăreşte să îmbunătăţească folosirea şi dezvoltarea infrastructurilor
din domeniul cercetării, odată cu întărirea capacităţilor inovative ale   IMM-urilor de a beneficia
de pe urma cercetării. Programul este conceput să sprijine grupurile regionale orientate spre
cercetare şi în acelaşi timp să elibereze potenţialul de cercetare în regiunile de convergenţă şi
în regiunile cele mai îndepărtate ale Uniunii Europene. Va fi asigurat sprijinul pentru acţiuni şi
măsuri orizontale de întărire a cooperării internaţionale. În fine, societatea Europeană şi ştiinţa
ar trebui să se apropie de iniţiativa programului  „Capacităţi”.

Programul „Capacităţi” va opera pe şapte arii largi:
• Infrastructuri de cercetare;
• Cercetare în beneficiul IMM-urilor;
• Regiuni ale cunoaşterii şi sprijin pentru grupurile regionale orientate spre cercetare;
• Potenţialul de cercetare al Regiunilor de Convergenţă;
• Sprijin pentru dezvoltarea coerentă a politicilor de cercetare
• Ştiinţa în societate;
• Cooperare internaţională.



INFRASTRUCTURI DE CERCETARE 
Buget: 1.8 miliarde de € (2007 - 2013)

Infrastructurile de cercetare joacă un rol din ce în ce mai important în cunoaştere, tehnologie şi
în exploatarea acestora. Este necesară crearea unei game largi de expertiză şi crearea unor căi
de acces la scara europeană pentru o comunitate largă de oameni de ştiinţă şi industrii. 

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Câteva exemple de infrastructuri de cercetare includ: surse de radiaţie, baze de date în geomică
şi în ştiinţe sociale, observatoare pentru ştiinţele mediului, sisteme de imaging, camere curate
pentru crearea de materiale noi sau nanoelectronice, infrastructuri electronice de informatică şi
comunicare, şi telescoape. Aceste dotări, resurse sau servicii, au puterea de a reuni oameni şi
investiţii şi de a contribui la dezvoltarea economică naţională, regională şi europeană. De aceea,
ele sunt importante pentru cercetare, educaţie şi inovaţie. 

Care este beneficiul pentru cercetători:

Cele mai avansate infrastructuri de cercetare necesită o gamă largă de expertiză pentru a se
dezvolta. În acelaşi timp, ele oferă posibilitatea de a crea medii bogate de cercetare şi  de a
atrage cercetători din diferite ţări, regiuni şi discipline. Mii de oameni de ştiinţă şi studenţi de
la universităţi, institute de cercetare sau industrii din Europa şi străinătate beneficiază de
infrastructuri de cercetare.
Infrastructurile de cercetare pot fi considerate drept Centre strategice de Excelenţă pentru
cercetare şi instruire, precum şi catalizator în parteneriatele public - private din domeniul
cercetării. Avantajul colaborărilor interdisciplinare şi instituţionale constă în interacţiunile
personale dintre cercetătorii din diverse ţări şi discipline şi cu diverse locuri de muncă. Întrucât
activităţile din aceste dotări se află la graniţele ştiinţei, ele stimulează interesul tinerilor şi îi
motivează să urmeze cariere ştiinţifice. 

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM-uri:

Industria foloseşte dotările pentru infrastructurile de cercetare în colaborare cu cercetătorii.
Construirea şi întreţinerea lor creează efecte importante de cerere şi ofertă. Astfel de capacităţi
de inovaţie pot fi văzute prin mobilitatea cercetătorilor din domeniul public în cel privat şi noile
tehnologii aplicate în crearea de instalaţii de cercetare de nivel mondial, sau produse derivate
şi/sau companii noi. Fără îndoială, infrastructurile de cercetare stimulează impactele industriale
şi joacă un rol important în crearea unei interfeţe între ştiinţă şi industrie.

Infrastructurile de cercetare au de asemenea, şi impacte socio-economice, de exemplu, acolo
unde există infrastructuri de cercetare pan-europene, adesea se află şi „noduri tehnologice”
sau aşa numitele parcuri tehnologice.  Astfel de centre strategice de transfer de cunoştinţe oferă
atât posibilitatea mai bună pentru contacte în cercetarea interdisciplinară cat şi o mai mare
atracţie pentru firmele de înalta tehnologie. Ca urmare, diversele regiuni adesea concurează
pentru a atrage noi instalaţii, iar acest fapt poate reprezenta o oportunitate de a mări
interacţiunea public - privată în finanţarea activităţilor de cercetare.
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ÎNTEPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII
(IMM-uri)
Buget: 1.3 miliarde de € (2007 - 2013)

IMM-urile reprezintă o mare parte a economiei şi industriei Europei. Cele 23 milioane de IMM-
uri  din UE reprezintă 99% din totalul afacerilor şi acoperă până la 80% din locurile de muncă
în anumite sectoare industriale, cum ar fi, de exemplu, sectorul textil.  

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

IMM-urile europene reprezintă o sursă esenţială pentru dezvoltare, creare de locuri de muncă,
capacitate antreprenorială, inovaţie, precum şi coeziune economică şi socială. De aceea, este
esenţial să le utilizăm  potenţialul prin cercetare şi inovaţie tehnologică, ceea ce le va putea
ajuta să supravieţuiască şi să prospere pe termen lung. O relaţie mai strânsă a acestora cu
comunitatea de cercetare va  conferi o valoare sporită economiei europene, o mai mare
dezvoltare şi oportunităţi de muncă mai numeroase. 

PC7 propune acţiuni de sporire a participării IMM-urilor în activitatea de cercetare ştiinţifică şi
oferă măsuri ce vor facilita accesul acestora la rezultatele cercetării. Alte avantaje pentru IMM-
urile participante la PC7 vor include rate mai mari de finanţare, o ofertă mai largă de scheme de
finanţare, achiziţionarea de noi cunoştinţe şi potenţial crescut pentru noi produse şi servicii. 

Care este beneficiul pentru cercetători:

În cadrul PC7, IMM-urile îşi pot consolida poziţia generală prin participarea în reţele şi prin
construirea de relaţii cu parteneri internaţionali, acces la centrele de excelenţă în cercetare  şi
dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi a inovaţiei. 

Vor fi încurajate acţiuni în toate   domeniile ştiinţei şi tehnologiei, folosind o abordare  de jos în
sus. Vor fi implementate două măsuri dedicate IMM-urilor:

(i) Cercetare pentru IMM-uri: cu scopul de a sprijini mici grupuri de IMM-uri inovative 
în rezolvarea de probleme tehnologice comune sau complementare. 

(ii)Cercetare pentru asociaţii de IMM-uri: în vederea sprijinirii asociaţiilor şi grupărilor 
de IMM-uri în dezvoltarea de soluţii la probleme care sunt comune unui număr larg 
de IMM-uri din sectoare specifice. 

Aceste două măsuri se adresează în principal comunităţii largi de IMM-uri care au  capacitate de
inovaţie  dar  posibilităţi limitate de cercetare. În vederea sporirii gradului de participare al IMM-
urilor şi al beneficiilor acestora, se va consolida caracterul de subcontractare al acestor măsuri. 

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM-uri:

În cadrul PC7, IMM-urile vor fi permanent încurajate să participe în cadrul  tuturor acţiunilor de
cercetare, în special în ceea ce priveşte temele programului de "Cooperare". Implicarea IMM-
urilor în Iniţiativele Tehnologice Comune (ITC) va fi încurajată oriunde este considerată potrivită
o astfel de activitate.
O caracteristică cheie a PC7 este simplificarea regulilor şi a procedurilor. Măsurile preconizate
vor acoperi întregul ciclu de finanţare, incluzând diversele elemente ale schemelor de finanţare,
regulamente administrative şi financiare, proceduri, lizibilitatea şi claritatea documentelor.

Regulamentele propuse pentru participarea la PC7 specifică o rată de finanţare de 75% pentru
activităţile de cercetare şi dezvoltare ale IMM-urilor, faţă de rata de 50% aplicabilă în prezent în
PC6. Acest fapt ar trebui să contribuie la creşterea atractivităţii Programului Cadru pentru IMM-
uri  , datorită reducerii dificultăţilor financiare. Mai mult, principiul actual de „responsabilitate
financiară colectivă” este înlocuit în propunerea pentru PC7 cu un fond de garanţie care va
acoperi riscurile financiare ale participanţilor problematici.



REGIUNI DE CUNOAŞTERE
Buget: 126 milioane €  (2007 - 2013)

Regiunile sunt recunoscute din ce în ce mai mult ca actori importanţi în cercetarea şi dezvoltarea
din UE. Resursele locale joacă un rol activ în efortul ştiinţific şi în inovaţie în favoarea societăţii.   

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Acţiunile efectuate în acest domeniu vor face posibil ca regiunile europene să îşi intensifice
capacitatea de investigaţie şi derulare a activităţilor de cercetare. Acesta poate fi benefică pentru
regiuni din punct de vedere local, dar şi o modalitate de a maximiza potenţialul lor pentru o
implicare eficientă în proiectele de cercetare europeană. 

Politica de cercetare şi activităţile la nivel regional depind de multe ori de dezvoltarea
„grupurilor” care unesc factori publici şi privaţi. Acţiunea Pilot a programului „Regiuni de
Cunoaştere” a demonstrat dinamica acestei evoluţii şi necesitatea de sprijini şi încuraja
dezvoltarea unor asemenea structuri regionale.

Care este beneficiul pentru cercetători:

Încurajarea reţelelor transnaţionale de regiuni şi a grupurilor care au ca obiectiv principal
cercetarea va ajuta la maximizarea potenţialului regional, creând un mediu dinamic care poate
atrage sau reţine pe cei mai buni cercetători. Aceste grupuri vor reuni universităţi, centre de
cercetare, companii sau autorităţi regionale, consilii sau agenţii de dezvoltare.  

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM-uri:

Industria în general şi IMM – urile în special sunt parteneri esenţiali în proiectele de cercetare
de succes ale UE. Sprijinind regiunile pentru a-şi mări capacitatea de investiţie în cercetare şi
dezvoltare se vor consolida competitivitatea şi capacităţile de absorbţie a cunoştinţelor.  

Corelarea cu politica regională a Comunitatii precum şi programele majore naţionale şi
regionale, în special cu privire la convergenţă şi regiunile îndepărtate ale UE.   

Activitatea Regiunilor de Cunoaştere va încuraja cooperarea regională şi post frontalieră în
domeniul cercetării, indiferent dacă regiunile respective intră sub convergenţa sau obiectivul
de competitivitate regional.     
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POTENŢIAL DE CERCETARE
ÎN ZONELE DE CONVERGENŢĂ
Buget: 370 milioane €  (2007 - 2013)

Europa are nevoie să îşi exploateze potenţialul de cercetare, în special în zonele mai puţin
avansate, situate la distanţa de centrul european de cercetare şi dezvoltare industrială. O
strategie de includere ar putea aduce beneficii materialului social precum şi comunităţii de
cercetare şi industriei, atât la nivel local cât şi la nivelul Zonei Europene de Cercetare 

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Profitând de cunoştinţele şi de experienţa existente în alte zone ale Europei, această acţiune
caută să îşi actualizeze potenţialul de cercetare, acolo unde este necesar, oferind sprijin sub
forma de investiţii, personal, reţele sau consiliere. 

Acest efort este direcţionat către cercetătorii şi instituţiile din aceste zone, în sectorul public
sau privat.

Care este beneficiul pentru cercetători:

Comunitatea de cercetare din zonele de convergenţă şi îndepărtate va fi sprijinită după cum
urmează:

• Schimburi de personal de cercetare la nivel transnaţional, în ambele sensuri, între 
organizaţiile selectate în zonele de convergenţă, şi una sau mai multe organizaţii 
partenere; sprijinul centrelor selectate de excelenţă existentă sau în formare, pentru 
recrutarea de noi cercetători experimentaţi din alte ţări europene

• Achiziţionarea şi dezvoltarea de echipamente de cercetare, precum şi crearea unui 
mediu material ce oferă posibilitatea exploatării potenţialului intelectual în centrele 
selectate de excelenţa existentă sau în formare din zonele de convergenţă

• Organizarea de seminarii si conferinţe pentru a facilita transferul de cunoştinţe; 
activităţi promoţionale precum şi iniţiative ce au ca scop diseminarea şi transferul 
rezultatelor cercetării în alte ţări şi pe alte pieţe internaţionale.

• „facilităţile de evaluare” prin care orice centru de cercetare din zone de convergenţă 
poate obţine o evaluare expertă independentă şi internaţională a nivelului general al 
calităţii cercetării şi al infrastructurilor de cercetare. 

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM-uri:

Pentru realizarea completă a Zonei Europene de Cercetare din Uniunea extinsă, toate regiunile
trebuie să participe şi să fie sprijinite, dacă este necesar. Această strategie aduce beneficii direct
IMM-urilor şi organizaţiilor industriale din zonele de convergenţă.  

Prin Politica Regională a Comunităţii, vor fi necesare corelatii importante. Acţiuni sub acest
capitol vor identifica cerinţe şi oportunităţi pentru consolidarea capacităţilor de cercetare ale
centrelor de excelenţă existente şi în formare din zonele de convergenţă, ce pot fi îndeplinite de
fondurile Structurale şi de Coeziune. 

De asemenea, vor fi necesare sinergii şi prin programul de Competitivitate şi Inovaţie, pentru a
promova comercializarea regională a cercetării şi dezvoltării, în colaborare cu industria. 



ŞTIINŢA ÎN SOCIETATE
Buget: 280 milioane €  (2007 - 2013)

'Ştiinţa in Societate” îşi propune să construiască o punte peste spaţiul dintre profesioniştii din
domeniul ştiinţific şi cei fără studii ştiinţifice, şi să promoveze ideea de cultură ştiinţifică la
nivelul publicului larg. De aceea, unele dintre iniţiative, au ca scop trezirea curiozităţii tinerilor
pentru ştiinţă şi consolidarea studiului ştiinţific la toate nivelele. 

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

În timp ce ştiinţa şi tehnologia au o influenţă din ce în ce mai mare asupra vieţii noastre
cotidiene, ea poate părea absentă din grijile zilnice a unei mari părţi a publicului şi a
politicienilor. Aspectele polemice referitoare la tehnologiile în formare, trebuie adresate de către
societate pe baza unei dezbateri bine informate ce va conduce la alegeri şi hotărâri solide. De
aceea, un alt factor determinant, este încurajarea dialogului social în ceea ce priveşte politica
de cercetare; stimularea organizaţiilor societăţii civile pentru ca ele să devină mai implicate în
cercetare; dezbaterea şi promovarea valorilor comune, oportunităţilor egale şi a dialogului
social.

Care este beneficiul pentru cercetători:

Iniţiativa preluată în cadrul „Ştiinţei în Societate” va oferi sprijin unor probleme de tipul
consolidării şi perfecţionării sistemului ştiinţific european. Acesta include „autoreglarea” şi
dezvoltarea unei politici în ceea ce priveşte rolul universităţilor. Se va consolida rolul cercetării
în universităţi şi angajamentul lor în provocările globalizării.

Este prevăzută continuarea şi expansiunea ulterioară a cercetărilor referitoare la participarea
femeilor si bărbaţilor în aceste activităţi, inclusiv integrarea dimensiunii abordării în funcţie de
sex în toate zonele de cercetare.

O atenţie specială va fi acordată comunicării dintre lumea ştiinţifică şi audienţa largă a
politicienilor, mass-mediei şi a publicului larg. Aceasta, se va realiza parţial prin sprijinul
colaborării strânse dintre oamenii de ştiinţă şi profesioniştii din domeniul massmediei.

Eforturi ulterioare vor fi făcute pentru a stabili punctele cheie în încercarea de a face cercetare
în mod etic şi în lumina drepturilor fundamentale. Se vor lua iniţiative pentru o mai bună
conducere a sistemului european de cercetare şi inovaţie.

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM-uri:

Prin stimularea tinerilor în a urma studii ştiinţifice, necesităţile personalului industrial pot fi mai
bine sprijinite pe termen lung. Se va promova progresul femeilor în cariere ştiinţifice, alături de
o mai mare punere în valoare a talentelor lor profesionale şi ştiinţifice. 

Cadrele etice pentru activităţile de cercetare împreuna cu o cultură deschisă la dezbateri în ceea
ce priveşte cercetarea şi locul acesteia în societate, vor fi consolidate pentru a spori încrederea
cetăţenilor în activităţile industriale de cercetare.
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SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA
COERENTĂA POLITICILOR
DE CERCETARE
Buget: 70 milioane €  (2007-2013)

Europa are nevoie să îşi consolideze coerenţa strategiilor de cercetare la nivel regional, naţional
şi european şi să îşi mărească potenţialul în producţie şi utilizarea de cunoştinţe pentru a deveni
mai competitivă şi să furnizeze soluţii la câteva provocări cărora le face faţă azi.   

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Investiţia publică în cercetare va deveni mai eficientă din punct de vedere al costurilor printr-o
mai bună monitorizare şi coordonare a strategiilor în Europa. Se estimeaza că o mai bună
colaborare între cei care creează strategii la nivel naţional, regional şi european va duce la
identificarea unor bune practici şi a unui mai bun proces de dezvoltare de politici. Aceasta ar
îmbunătăţi condiţiile pentru desfăşurarea cercetării şi în cele din urmă să consolideze potenţialul
Europei de a crea locuri de muncă şi dezvoltare. Va furniza de asemenea o mai corectă evaluare
a impactului cheltuielilor publice în cercetare asupra eficientizării investiţiilor private şi asupra
competitivităţii. 

Care este beneficiul pentru cercetători:

Acţiunile sunt în principal destinate celor care creează strategii dar în final vor ameliora condiţiile
pentru desfăşurarea cercetării. O singură acţiune specifică va dezvolta în continuare strategia
europeană pentru resurse umane şi mobilitatea în cercetare printr-un număr de iniţiative de
strategie regionale, naţionale şi Comunitare cum ar fi finanţarea de programe, legislaţie,
recomandări şi directive. Obiectivul comun al acestor iniţiative este stimularea cercetătorilor de
a rămâne în Europa şi să atragă creierele de vârf din întreaga lume. 

Ïn perioada de derulare a FP 7, vor fi sprijinite următoarele activităţi:

• Monitorizarea, analiza şi evaluarea impactului strategiilor de cercetare publică şi a 
strategiilor industriale. Dezvoltarea de indicatori va furniza informaţii şi probe în 
definirea, implementarea şi evaluarea lor în cadrul coordinării transnaţionale de 
strategii. 

• Consolidarea, pe bază voluntară, a coordinării strategiilor de cercetare într-o dublă 
manieră: în primul rând, prin acţiunile care sprijină aplicarea metodei deschise de 
coordonare (OMC) şi în al doilea rând, prin încurajarea iniţiativelor de cooperare 
transnaţională asumate la nivel naţional sau regional cu privire la teme de interes 
comun. 

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM-uri:

Creşterea investiţiilor în cercetare şi dezvoltare să ajungă la 3% din PIB în UE până în 2010, din
care 2/3 ar trebui să provină din surse private şi îmbunătăţirea gradului de eficienţă, este o
prioritate principală a strategiei de la Lisabona cu privire la dezvoltare şi locuri de muncă. 
De aceea, este esenţială consolidarea sprijinului public pentru cercetare şi al efectului său de
eficientizare al investiţiilor cu sprijinul actorilor din domeniul privat. În plus, identificarea
măsurilor cele mai potrivite pentru încurajarea cercetării şi a dezvoltării investiţiilor în IMM –uri,
în special în acelea cu potenţial de creştere ridicat, va contribui la investiţii mai mari în cercetare. 
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COOPERARE INTERNAŢIONALĂ
Buget: 185 milioane €  (2007 - 2013)

Mai mult de 100 de ţări din întreaga lume sunt implicate în Programele de Cercetare ale UE.
Aceste activităţi vor continua în cadrul programului de „Cooperare” a PC7 care acoperă acţiunile
de cooperare internaţională în 10 domenii tematice şi trans-tematice. Acestea vor fi
implementate în coordonare cu programele „Cooperare”, „Oameni” şi „Capacităţi”ale FP 7.

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Cercetarea internaţională şi dezvoltarea vor contribui la producţia de bunuri publice globale şi
vor ajuta la micşorarea diferenţelor care există între diferite ţări din lume. Există deja o cantitate
importantă de cunoaştere ştiinţifică în lume care ameliorează standardul de viaţă al celor care
locuiesc în ţările în curs de dezvoltare precum şi pe cel al cetăţenilor europeni. Acolo unde este
posibil, Programul Cadru va contribui de asemenea la îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare al
Mileniului până în anul 2010.       

Care este beneficiul pentru cercetători:

O mai mare participare a cercetătorilor şi a instituţiilor de cercetare din ţările terţe care aplică
restricţiile necesare în problemele de securitate pentru a respecta aspectele de confidenţialitate
în cadrul sectoarelor tematice. Ele vor fi încurajate să profite de ocazie – şi printr-o cercetare în
cooperare sau prin parteneriat.

Acţiuni de cooperare specifice în fiecare domeniu tematic dedicate ţărilor terţe în cazul
interesului reciproc, să coopereze pe subiecte specifice selectate pe baza nevoilor şi nivelelor
tehnologice şi ştiinţifice. Aceste acţiuni sunt asociate ori cu înţelegeri de cooperare bilaterală ori
cu dialoguri multilaterale între UE şi aceste ţări sau grupuri de ţări şi vor servi ca instrumente
privilegiate pentru aplicarea cooperării între UE şi aceste ţări. În special, aceste acţiuni sunt: 

• Acţiuni care au ca scop consolidarea capacităţilor de cercetare a ţărilor candidate şi 
a ţărilor învecinate

• Activităţi de cooperare care urmăresc ţările în curs de dezvoltare şi în curs de aderare 
accentuându-se nevoile lor specifice în diferite sectoare ca de exemplu sănătate, 
agricultură, pescuit şi mediu şi aplicarea acestora în condiţiile financiare adaptate 
capacităţilor lor.   

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM-uri:

Cooperarea internaţională sub PC7 va integra în continuare UE în comunitatea internaţională şi
astfel va sprijini evoluţia cercetării şi a tehnologiei în acele ţări care îşi construiesc propria
capacitate de cunoaştere. Acestea vor duce, pe de o parte, la îmbogăţirea cercetării europene
cu cunoştinţe generate în lume, iar pe de altă parte, va intensifica cunoaşterea de tehnologie şi
ştiinţă precum şi competenţa societăţilor şi companiilor în ţările în curs de dezvoltare.   



www.ec.europa.eu/research

Euratom in PC7

Asigurarea necesităţilor
de energie de mâine 

Euratom
Buget: 2.7 miliarde de €

Comunitatea Europeană de Energie Atomică (Euratom) adoptă un Program Cadru separat pentru
activităţile de cercetare nucleară şi instruire. Perioada iniţială de cinci ani poate fi extinsă la
maximum de şapte ani, din 2007 până în 2013.  



EURATOM  
Buget: 2.7 miliarde de € (2007 - 2011)

Programul cadru pentru cercetare nucleară şi activităţi de instruire va cuprinde cercetare
Comunitară, dezvoltare tehnologică, cooperare internaţională, diseminare a informaţiilor tehnice
şi activităţi atât de exploatare cât şi instruire.

Sunt planificate două programe specifice:

• Cercetarea energiei de fuziune, cu obiectivul de a dezvolta această tehnologie pentru o sursă
de energie sigură, durabilă, demnă de încredere din punct de vedere al mediului şi viabilă din
punct de vedere economic. Activităţile vor include realizarea unui Reactor Termonuclear
Experimental Internaţional (RTEI = ITER) (ca infrastructură de cercetare internaţională), cercetarea
şi dezvoltarea funcţionării RTEI, activităţile tehnologice de pregătire a Reactorului de
Demonstraţie a Fuziunii Nucleare (=DEMO), pregătirea unui Centru Internaţional de Iradiere a
Materialelor pentru Fuziune (IFMIF = CIIMF).

Cercetarea şi dezvoltarea a activităţilor pe un termen mai lung sunt de asemenea planificate,
precum şi resursele umane, iniţiativele de educaţie şi instruire.

• Fisiunea nucleară şi protecţia împotriva radiaţiilor având ca obiectiv îmbunătăţirea mai ales
a performanţelor de siguranţă, a eficienţei resurselor şi a eficacităţii costului fisiunii nucleare
precum şi a celorlalte utilizări ale radiaţiilor în industrie sau medicină. Activităţile vor include:

- Gestionarea deşeurilor radioactive
- Sistemele reactorului 
- Protecţia împotriva radiaţiilor
- Infrastructurile
- Resursele umane, mobilitatea şi instruirea

• Al doilea program va acoperi activităţile Centrului Comun de Cercetare (JRC) în domeniul
energiei nucleare, incluzând:

- Gestionarea deşeurilor radioactive şi impactul asupra mediului
- Siguranţa nucleară
- Securitatea nucleară

Bugetul (pentru perioada 2007 – 2011) :

Cercetarea energiei fuziunii nucleare* 1947 milioane € 
Fisiunea nucleară şi protecţia împotriva radiaţiilor 287 milioane €
Activităţile nucleare ale Centrului Comun de Cercetare 517 milioane €

*Din suma prevăzută pentru cercetarea energiei de fuziune, cel puţin 900 de milioane de € vor
fi rezervaţi altor activităţi decât construcţiei sursei de energie de fuziune RTEI (RTEI = ITER) 
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Descoperă
cercetarea Europeană… 

RTD info
Revista Cercetării Europene, publicată la

fiecare două luni de către Direcţia Generală a
Cercetării .

www.ec.europa.eu/research/rtdinfo

Turning the age pyramid on its head

When are you old'? Nowadays, this is becoming at an increasingly advanced age. The 

terminology reflects the nuances of a changing reality: ëactive ageing', senior citizens,

the elderly and the very elderly. But whatever the words that are used, Europe is greying 

and it is a phenomenon that poses major challenges for the public finances (health care, 

pensions), the economy (shrinking workforce) and, at the human level, for the families

Headlines

Job satisfaction key to 
happiness, EU study reveals

Europeís labour market is in a state of 

flux, with workers feeling strained by

tighter deadlines and increasing 

workloads.

Ageing populations are likely to add to the 

stress, and even stress-related health 

problems.

A case for more public funding 
for cancer research

A major pan-European survey published in 

PLoS Medicine has found that there is 

inadequate public funding of cancer research 

More headlines

Report indicates institutional, cultural barriers 

hamper international cooperation

Researchers track birds with GPS to understand 
spread of avian flu

7th Framework Programme

6th Framework Programme

5th Framework Programme

Conferences

Research Policy

E R A

Science Prizes

Working in research

News

Publications

Videos

Consultations

Calls for tender

Framework Programme Information Areas of research About this siteResearch Policy Links Forum

Pe Internet
Tot ceea ce trebuie să ştiţi despre cercetarea Europeană şi
despre Zona de Cercetare Europeană. Completaţi indiciul
cuvântului cheie şi dispozitivul de căutare vă va face uşor de
găsit ceea ce căutaţi:
www.ec.europa.eu/research 
www.ec.europa.eu/research/fp7
www.ec.europa.eu/research/enquiries

CORDIS
Informaţii şi instrumente pentru participanţii

la programele R&D finanţate de UE,
inclusiv Programul Cadru 7 .

www.cordis.europa.eu
www.cordis.europa.eu/fp7

Cercetarea Europeană
în acţiune
O colecţie de pliante pe o varietate de teme, de la mediu 
la nanotehnologii, diabet, RTEI (Reactor Termonuclear 
Experimental Internaţional), etc.  

www.ec.europa.eu/research/leaflets
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