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CESP - Centrul Suport pentru initierea 

si implementarea Proiectelor de 

Cercetare-Dezvoltare Europene si 

Internationale in cadrul INCD 

GeoEcoMar
Daniela Vasile

Bucuresti, 24.11.2022

Contract nr. 243/28.04.2020

Cod SMIS: 108663

Perioada Implementare: 28.04.2020-27.04.2023

Buget: 2.549.088,06 lei
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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.

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.
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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

http://www.cesp.ro/
mailto:contact@cesp.ro
mailto:centru.suport@geoecomar.ro
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Proiectul isi propune urmatoarele obiective specifice:

• crearea 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/HORIZON, 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.

Indicator de realizare Valori 

aprobat

e/ 

revizuit

e

Valoarea indicatorului 

obţinută până în prezent 

(cumulat de la data 

începerii proiectului)

Denumire UM

Cercetare, inovare: Numar de noi cercetatori în 

entitatile care beneficiaza de sprijin

ENI 1 0,50

Centre suport pentru aplicatii la Orizont 2020 si 

la alte programe internationale

Centru 1 1

Locuri de munca nou create, altele decât pentru 

cercetatori, în entitatea sprijinita

ENI 1 0,69
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Indicator de rezultat Valori 

aprobate/ 

revizuite

Valoarea indicatorului 

obţinută până în prezent 

(cumulat de la data 

începerii proiectului)

Denumire UM

Proiecte depuse la Programul cadru al UE 

Orizont 2020 sau alte programe de cercetare 

din cadrul UE

Nr. 

Proiecte

10 38 (13 aprobate pt

finantare)

Numar propuneri de proiecte depuse pentru 

programe CDI internationale, altele decât 

Orizont 2020

Nr. 

propuneri

5 5

Valoare proiecte contractate cu Orizont 2020 

sau Orizont Europa atrasa de institutii

participante din Romania (euro)

Mil. euro 2 3,613041

Titlu activitate/subactivitate Dată start Dată încheiere
A1 Management de proiect 1 Mai 2020 Aprilie 2023

S1.1 Management Financiar si Achizitii 1 Mai 2020 Aprilie 2023

S1.2 Management Tehnic 1 Mai 2020 Aprilie 2023

S1.3 Audit final al proiectului 1 Februarie 2023 Aprilie 2023

A2 Dezvoltarea infrastructurii de management institutional - Asigurarea de suport 
administrativ pentru managementul proiectelor finanțate prin Orizont 2020 la care 
participă instituția solicitantă

1 Iunie 2020 Aprilie 2023

S2.1 Analiza unor sisteme de management al resurselor utilizabile in proiecte 
de cercetare științifică

1 Iunie 2020 30 Decembrie 
2020

S2.2 Dezvoltarea sistemului de management al resurselor 1 Octombrie 2020 Septembrie 2021

S.2.3 Implementarea, testarea și operaționalizarea sistemului de management 
al resurselor

1 Aprilie 2021 30 Septembrie 
2021

S2.4 Gestionarea proiectelor H2020 din institut 1 Octombrie 2021 Aprilie 2023

Activitati previzionate:
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Activitati previzionate:

A3 Dezvoltarea capitalului uman - Asigurarea de suport administrativ pentru managementul 
proiectelor finanțate prin Orizont 2020 la care participă instituția solicitantă

15 Octombrie 2020 Aprilie 2023

S3.1 Recrutare si angajare personal nou (cunoscator limba engleza, cunostinte de baza in 
contabilitate, in management financiar, etc. )

15 Octombrie 2020 Martie 2021

S.3.2 Organizare sesiuni de instruire in cadrul GeoEcoMar, in atentia reprezentantilor dep.
contabilitate in vederea asigurarii unui management financiar corect al proiectelor H2020

1 Ianuarie 2021 Martie 2023

A4 Ateliere de lucru organizate in vederea pregatirii propunerilor de proiecte de CDI ce vor 
fi depuse la H2020

1 Decembrie 2020 Aprilie 2023

S4.1 Organizare ateliere de lucru pt. pregatirea propunerilor 1 Martie 2021 Aprilie 2023

S4.2 Organizarea de sesiuni de instruire dedicate atat personalului angajat cat si oricaror altor 
persoane interesate

1 Decembrie 2020 Martie 2023

A5 Informare si publicitate pentru proiect 1 Mai 2020 Aprilie 2023

S5.1 Organizare conferinte 1 Mai 2020 Aprilie 2023

S5.2 Editare si distribuire materiale publicitare 1 Mai 2020 Aprilie 2023

S5.3 Evenimente de informare si publicitate 1 Noiembrie 2020 Aprilie  2023

Activitati previzionate:

A6 Activitati de documentare si informare necesare pentru intocmirea 
unor propuneri de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare ce vor fi 
depuse la competitii finantate prin Orizont 2020

1 Octombrie 2020 Aprilie 2023

S6.1 Participare la cursuri de Instruire pentru membrii echipei de proiect la 
Institutiile partenere ale GeoEcoMar din strainatate

1 Octombrie 2020 Aprilie 2023

S6.2 Instruire la cursuri in UE, pentru management de proiect și financiar 1 Octombrie 2020 Aprilie 2023

S6.3 Participare la evenimente științifice si de redactare de propuneri de 
proiecte

1 Octombrie 2020 Aprilie  2023
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Principalele activitati desfasurate pana la 30.10.2022:

- A1 - Managementul de proiect

- A2 - Dezvoltarea infrastructurii de management instituțional
- S2.1 – Analiza unor sisteme de management
- S2.2 - Dezvoltarea sistemului de management al resurselor
- S2.3 - Implementarea, testarea și operaționalizarea sistemului
- S2.4 – Gestionarea proiectelor din institut

- A3- Dezvoltarea capitalului uman
- Recrutare si angajare personal si Organizare sesiuni de instruire in cadrul GeoEcoMar
- Organizare sesiuni de instruire in cadrul GeoEcoMar

- A4 – Ateliere de lucru – pregatire propuneri H2020/HORIZON
- 2 sesiuni de instruire organizate la nivel national, 2 sesiuni training, sesiuni de training solicitate de

ASE si UMF
- A5 - Informare si publicitate pentru proiect

- A6 - Activitati de documentare si informare necesare pentru intocmirea de propuneri de proiecte
- participare la cursuri de instruire, participare la sesiuni de schimb de experienta, cursuri si

prezentari ale CE pentru HE, participare la Evenimente stiintifice

GeoEcoMar a fost acreditat ca institut de interes naţional (HG 1316/10.12.1996). În anii

2004, 2008, 2012 si 2021 INCD GeoEcoMar a fost reacreditat ca institut de cercetare de

interes national.

Principalele activităţi ale GeoEcoMar (Cod CAEN 7219) sunt îndreptate asupra cercetării

domeniului marin, dar şi asupra zonelor costiere, deltaice şi fluviale, inclusiv evaluarea

impactului antropic asupra mediului, cercetări complexe (geologice-geofizice-

geoecologice) în Marea Neagră şi alte zone marine, studii asupra hazardelor naturale în

Marea Neagră (alunecări submarine, seep-uri de gaze, valuri extreme, furtuni majore

etc), studii sedimentologice, paleoecologice şi paleoambientale.
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Activitatea CESP in cifre:

- 1 Centru Suport dezvoltat in cadrul GeoEcoMar

- 1 Platforma de project management in cadrul GeoEcoMar

- 2 Evenimente organizate pentru comunitatea stiintifica din Romania pentru prezentarea

programului Horizon Europe

- 2 training-uri organizate in Constanta pentru Managementul proiectelor de tip H2020 Horizon

Europe

- 11 sesiuni de training organizate pentru prsonalul support din GeoEcoMar

- 2 training-uri organizate la UMFCD (pentru prezentarea elementelor de management de

proiectelor H2020 si a portalului participantilor F&T)

- Peste 15 Evenimente cu participare GeoEcoMar pentru Managementul proiectelor H2020 si HE

- Peste 25 de intalniri si disuctii pentru dezvoltarea/scrierea de propuneri de proiecte cu

reprezentanti ai altor institutii (IMM-uri, institutii CD, ONG, etc.)

- Peste 5000 visite ale paginii web a proiectului CESP (FB and web site)

La nivelul anului 2022:

Proiecte in derulare:

- 22 proiecte internationale (14 pr. H2020 + 5 pr. HE + 3 pr. Alte progr)

- 13 proiecte nationale (din care: 5 proiecte POC, 1 POIM, 1 Nucleu si 6 PNIII)

- 6 contracte comerciale

Propuneri internationale depuse in 2021-2022:

- 6 propuneri la H2020 – 1 proiect contractat

- 25 propuneri la HORIZON – 5 proiecte contractate + 3 in GAP si 3 proiecte inca in

evaluare
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Profilul Geoecomar in Funding &Tender Portal

Proiecte:

FP7 – 13

H2020 – 21

HORIZON – 5 signed

+ 3 (GAP)

Coordonator – 5

Beneficiar – 32

Terta parte - 2

CESP oferă:

• Informare și asistență pentru extinderea nivelului de participare la Horizon

• Consiliere și răspunsuri la întrebări privind implementarea proiectelor

• Instruiri în managementul proiectelor

• Documentare privind noul program Horizon Europe

CESP te poate ghida pentru:
• Înscrierea în sistemul electronic de participare; 

• Inițierea propunerii de proiect

• Căutarea și înregistrarea partenerilor

• Dezvoltarea bugetului

• Depunerea propunerii

•Negociere și contractare

•Implementare administrative-financiara
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Va multumim!

contact@cesp.ro; centru.suport@geoecomar.ro

Daniela Vasile; Cristiana Voicaru
Tel. GeoEcoMar: 021.252.23.94 / 021.252.25.94


