
Centrul Suport pentru initierea si 

implementarea Proiectelor de 

Cercetare-Dezvoltare Europene si 

Internationale in cadrul INCD 

GeoEcoMar



Contract nr. 243/28.04.2020

Cod SMIS: 108663

Perioada Implementare: 01.05.2020-30.04.2023

Buget: 2.549.088,06 lei



Obiectivul general al proiectului:

Creșterea capacitații GeoEcoMar de a participa la Programele Cadru de

cercetare ale Uniunii Europene (Orizont 2020, Orizont Europa) prin înființarea

unei structuri de sprijin a cercetătorilor ce se va numi "Centru Suport pentru

Proiecte CD Europene si Internaționale", fără personalitate juridica, in cadrul

Biroului de Management Proiecte si Marketing, existent in organigrama INCD

GeoEcoMar.



Proiectul isi propune urmatoarele obiective specifice:

• implementarea unui sistem informatic complex de gestionare si raportare a resurselor

umane, materiale, si financiare (platforma IT de management de proiecte) utilizate

de institut în proiectele cu finantare Europeana, in particular Orizont 2020 si Orizont

Europa;

• specializarea (de nișă) a personalului din departamentul de management si marketing

științific, în management de proiect H2020/HEuropa, prin participarea la sesiuni de

instruire în management de proiect;

• organizarea de ateliere de lucru sau participarea la evenimente de acest tip în UE la

care se discuta si se redactează propuneri de proiecte, ca răspuns la apelurile pentru

propuneri de proiecte lansate de Comisia UE – DG Research & Innovation;

• gestionarea curenta a proiectelor Orizont 2020 existente în cadrul institutului.



La data de 28.10.2020, a fost aprobata in unanimitate prin Sedinta Consiliului

de Administratie a INCD GeoEcoMar înființarea unei structuri de sprijin a

cercetătorilor, numita "Centru Suport pentru Proiecte CD Europene si

Internaționale"- CESP.

Centrul Suport nu are personalitate juridica si funcționeaza in cadrul Biroului

de Management Proiecte si Marketing, existent in organigrama INCD GeoEcoMar.



CESP ofera asistenta pentru cercetatorii ce activeaza in domeniul "Energie,

mediu și schimbări climatice" in urmatoarele directii:

• identificare surse de finantare in cadrul Horizon 2020 si Horizon Europe

• identificare parteneri

• Suport in redactare/elaborare propuneri de proiecte internationale

• management de proiect pentru toate fazele proiectului: initiere, elaborare,

depunere, implementare



http://www.cesp.ro/
contact@cesp.ro; centru.suport@geoecomar.ro

mailto:contact@cesp.ro
mailto:centru.suport@geoecomar.ro

