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GeoEcoMar implementeaza proiectul „Dezvoltarea Centrului de Suport pentru 
initierea si implementarea Proiectelor de Cercetare-Dezvoltare Europene si Inter-
nationale in cadrul INCD GeoEcoMar” - CESP, finanțat prin Programul Operațional 
Competitivitate.

În data de 11.05.2021, CESP - Centrul de Suport pentru inițierea și implementarea 
Proiectelor de Cercetare-Dezvoltare a organizat in cadrul Activitatii 4 „Ateliere de 
lucru organizate in vederea pregatirii propunerilor de proiecte de CDI ce vor fi 
depuse la Programele Cadru ale CE – H2020 si Orizont Europa”, Subactivitatea „Or-
ganizarea de sesiuni de instruire dedicate atat personalului angajat cat si oricaror 
altor persoane interesate”, evenimentul Programul ORIZONT EUROPA – oportunități 
de participare cu scopul de a oferi informații actualizate prin prezentările susțin-
ute de lectorii invitati.

Evenimentul a fost diseminat pe pagina proiectului CESP, sectiunea evenimente; 
pagina web a GeoEcoMar, sectiunea „Noutati”, paginile de socializare a CESP si a 
GeoEcoMar; paginile de socializare a Punctelor Nationale de contact.
 
Lectorii care au acceptat invitatia de a sustine prezentari in cadrul evenimentului 
au fost:

- dna. Iulia MIHAIL– Director ROST – Oficiul Român pentru Știință și Tehnologie pe 
  lângă Uniunea Europeană – ROSTeu,  

- dnul. Viorel PECA – Sef de Unitate EIC Transition, Comisia Europeană, 

- dna. Cristina ANANIA – Director adjunct ROST – Oficiul Român pentru Știință și 
  Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană – ROSTeu.

Evenimentul a fost organizat pe platforma ZOOM și a înregistrat 118 participanți, in 
momentul maxim fiind online simultan 81 de participanti.

Pe parcursul webinar-ului au fost prezentate elemente ce au vizat următoarele: 
- Prezentarea programului Orizont Europa ca proiecție a priorităților politice și  
  strategice concluzionate în Declarația de la Sibiu
- O nouă abordare a parteneriatelor europene
- Parteneriate europene cofinanțate – SRIA
- Cele 5 misiuni ale programului Orizont Europa – obiective până în 2030
- Infrastructuri de cercetare – domenii de intervenție și destinații. Apeluri de interes. 
  Modificări în portalul Funding & Tenders
- Bune practici în abordarea apelurilor
- Prezentarea modelului de grant. Detalierea calcului tarifelor de personal și a
  sistemului de audit
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