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Către,  

Consiliul Judetean 

 

Stimata doamna/stimate domnule Presedinte, 

 

 
 
Comisia europeană a deschis recent o cerere de propuneri de proiecte pentru 
cofinanţări prin Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel (RFCS). 
Tiltlul cererii: “Cerere de propuneri de proiecte 2021 – proiecte de cercetare, pilot şi 
demonstrative şi măsuri de acompaniere“ 
  
ELEMENTE-CHEIE ALE FONDULUI 
Acest fond de cercetare este complementar cu programul european « Orizont 2020 », dar 
este gestionat în afara acestuia, şi sprijină proiecte de cercetare și inovare în domeniile 
cărbunelui și al oțelului. În fiecare an, aproximativ 40 de milioane EUR sunt puse la 
dispoziția universităților, centrelor de cercetare, companiilor private şi a altor părţi 
interesate pentru finanțarea proiectelor. 
Fondul este gestionat de Comisia europeană, în cooperare cu următoarele comitete și 
grupuri consultative: 
- Comitetul pentru cărbune și oțel (COSCO), format din reprezentanți ai țărilor UE. Rolul 
său este de a asista Comisia în gestionarea generală a fondului, 
- Grupurile consultative pentru cărbune și oțel (CAG/SAG), compuse din consilieri 
tehnici, desemnați de Comisie pentru o perioadă de 42 de luni. Rolul lor este de a consilia 
Comisia, 
- Grupuri tehnice (TG), compuse din experți tehnici, numiți de Comisie. Acestea sprijină 
Comisia cu monitorizarea proiectelor de cercetare/pilot sau demonstrative. 
Pentru informații generale despre program, dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați 
direct responsabilii europeni la adresa: RTD-STEEL-COAL@ec.europa.eu . 
  
Comisia va propune o revizuire a bazei juridice a RFCS pentru a-i permite să utilizeze o 
parte din activele Comunității Oțelului și Cărbunelui, care se află în lichidare. Acest lucru va 
contribui la menținerea programului anual de cercetare, precum și la facilitarea finanțării 
proiectelor mari de cercetare și inovare în domeniul oțelurilor curate și inovatoare. 
Activitățile de cercetare din sectorul cărbunelui se vor concentra pe regiunile în tranziție, în 
conformitate cu principiile Mecanismului pentru o tranziție justă (link ataşat). 
Proiectele finanțate de RFCS acoperă: 
- procese de producție a oțelului, 
- utilizarea optimizată și conservarea resurselor, economiile de energie și îmbunătățirea 
eficienței industriale, 
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- sănătatea și siguranța la locul de muncă, 
- protectia mediului, 
- tehnologii care sprijină regiunile cu resurse de cărbune aflate în tranziție, 
- reducerile de emisii cauzate de producția de oțel. 
  
Cererea de propuneri pentru 2021 are următoarele tipuri de proiecte care pot fi finanţate: 

 proiecte de cercetare: activitate experimentală sau de investigaţie (contribuția 
financiară maximă a UE: până la 60 %); 

 proiecte-pilot și proiecte demonstrative: pentru punerea în practică a rezultatelor 
teoretice sau de laborator (contribuția financiară maximă a UE: până la 50 %); 

 măsuri de acompaniere: promovarea și difuzarea cunoștințelor/proiectelor 
(contribuție financiară a UE de până la 100 %). 

  
Data limită pentru depunerea aplicaţiilor este 22 septembrie 2021, ora 17:00 la 
Bruxelles. 
Regulile de participare 2021 sunt prezentate în pachetul de informații (link ataşat pentru 
pagina oficială) privind Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel (RFCS) 2021. 
Sistemul de depunere electronică, modelele de propuneri și toate celelalte documente 
relevante pot fi accesate prin intermediul portalului de finanțare și licitații al Comisiei 
europene (Funding and Tenders Opportunities). 
Un sinopsis al proiectelor cofinanţate prin acest program, pentru perioada 2017-2020, este 
disponibil pe pagina de 
web: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documen
ts/synopsis_of_rfcs_projects_2017-2020.pdf 
  
Totodată, precizăm şi faptul că RFCS caută experți independenți cu înaltă calificare care 
să acționeze ca evaluatori în timpul următorului exercițiu de evaluare. Pentru a vă înscrie 
ca expert la RFCS, vă rugăm să vă înregistrați direct în baza de date a experților. 
O fişă de prezentare a cererii se regăseşte alaturat acestei comunicări. 

 

 

 

 

 

 

                                                        Cu stima,  
  

                                                  Sorin Munteanu, 

                                           Director General UNCJR 
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TITLUL CERERII: “CERERE 2021”  
PROGRAM: “FONDUL DE CERCETARE PENTRU CĂRBUNE ŞI OŢEL” 

Referință: RFCS-2021 

Domenii: exploatarea cărbunelui, siderurgie, inovare, emisii scăzute, Pactul verde european, tranziţia justă, etc. 

 

BUGET/SUMĂ 

ACORDATĂ PE 

PROIECT 

DATA DE 

DEPUNERE 
A APLICAȚIILOR 

BENEFICIARI ELIGIBILITATE ṬĂRI/REGIUNI 

 

11.362.500 EUR 

 

22 septembrie 
2021 

(ora 17:00 la 
Bruxelles) 

 

 

autorităţi publice, universităţi, 
camere de industrie şi comerţ, 
companii, IMM-uri, centre de 
cercetare şi/sau inovare, ONG-uri, 

centre de formare, etc. 
 

  

- statele membre ale UE; 
- ţările terţe şi ţările candidate pot participa fără 
finanţare, în anumite condiţii explicate de 
Pachetul informaţional disponibil pe portalul 

“Funding and Tenders Opportunities” (sursă de 
informare). 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Cadrul de reglementare pentru acest program de finanțare al UE este stabilit prin:  

- Regulamentul 2018/1046 (Regulamentul financiar al UE)  şi  
- Decizia Consiliului din 26 aprilie 2008 privind adoptarea programului de cercetare al 
Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel și privind orientările tehnice multianuale 
pentru acest program (2008/376/CE) 
 

Tematici/tipuri de proiect:  
Această cerere acoperă următoarele subiecte: 
- RFCS-01-2021-AM (referinţă): Măsuri de însoțire pentru domeniul cărbunelui 
(Granturi pentru proiect) 

- RFCS-01-2021-PDP (referinţă): Proiecte pilot și demonstrative pentru domeniul 
cărbunelui (Granturi pentru proiect) 
- RFCS-01-2021-RPJ (referinţă: Proiecte de cercetare în domeniul cărbunelui 
(Granturi pentru proiecte) 

  - RFCS-02-2021-AM (referinţă): Măsuri de însoțire pentru domeniul siderurgic (oţel) 
(Granturi de proiect) 
  - RFCS-02-2021-PDP (referinţă): Proiecte pilot și demonstrative pentru domeniul 
siderurgic (oţel) (Granturi pentru proiect) 

  - RFCS-02-2021-RPJ (referinţă): Proiecte de cercetare pentru domeniul siderurgic 
(oţel) (Granturi pentru proiecte) 
 
Obiective: 

Programul de cercetare RFCS are următoarele obiective de cercetare pentru 
sectoarele cărbunelui și respectiv siderurgic: 
Cărbune: 
- Sprijinirea tranziției corecte a sectorului cărbunelui și a regiunilor; 

- Îmbunătățirea sănătății și siguranței; 

 

 
Informații suplimentare: 
 
✓ Proiectele pot să demareze 

după semnarea grantului, cel mai 
probabil de la 1 iulie 2022.  
 
✓ Se așteaptă ca proiectele de 
cercetare și proiectele pilot și 

demonstrative să se desfășoare 
timp de 36 sau 42 de luni, în timp 
ce măsurile de acompaniere se 
așteaptă să se desfășoare timp de 

18 sau 24 de luni.  
 

✓ Toate propunerile trebuie să fie 
transmise electronic prin 

intermediul portalului CE „Funding 
and Tender Opportunities” 
menţionat la sursa de informare.  

 

✓ Reguli pentru realizarea unui 
consorţiu: pentru proiectele de 
cercetare, cel puțin trei, pentru 
proiectele pilot și demonstrative și 

pentru măsurile de însoțire, cel 
puțin două entitățile juridice 
independente una faţă de cealaltă 
și stabilite în cel puțin două state 

membre diferite ale UE 

Obiective, tematici şi priorităţi: 

http://www.uncjr.ro/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008D0376&from=EN
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- Minimizarea impactului asupra mediului al minelor de cărbune în tranziție. 
Oţel: 

- Procese noi, durabile și de finisare a oțelului cu emisii reduse de carbon; 
- Clasificări și aplicații avansate ale oțelului; 
- Conservarea resurselor, protecția mediului și economia circulară; 
- Managementul forței de muncă și al condițiilor de muncă. 

 
Priorităţi: 
Prioritatea anuală 2021 pentru cărbune:  
Propuneri care se adresează tehnologiilor emergente și inovatoare care sprijină 

regiunile cu resurse de cărbune aflate în tranziție, contribuind la realizarea obiectivelor 
Pactului verde european.  

 
Prioritatea anuală pentru oţel 2021: 
Nu există o prioritate anuală pentru oțel. 
 
  

 
Pagina oficialā a cererii:  
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rfcs-01-2021-

pdp;callCode=RFCS-
2021;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=
31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;program
DivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZon

esCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;cro
ssCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sort
Status;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState  
 

 
 
 
Comisia Europeană  

Agenţia executivă pentru cercetare (REA) de la Bruxelles 
Pentru întrebări individuale despre sistemul de trimitere a aplicaţiilor al portalului 
Comisiei, vă rugăm să contactați biroul de asistență IT.  
Întrebările care nu sunt legate de IT, ar trebui trimise la următoarea adresă: biroul de 

asistență REA RFCS: rea-rfcs@ec.europa.eu    
 
 

(beneficiari direcți). 
 

✓ Utilizarea limbii engleze este 
puternic recomandată, pentru 
facilitarea evaluării. 
 

 

 
 

 
 

Surse de informare şi documentație conexă: 

Instituție responsabilă:  

http://www.uncjr.ro/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rfcs-01-2021-pdp;callCode=RFCS-2021;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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