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Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în parteneriat cu Universitatea 
Bergen din Norvegia, organizează în perioada 10-13 octombrie 2016 două 
seminarii regionale gratuite de dezvoltare de competențe în 
managementul proiectelor Orizont 2020. Universitatea din Bergen are o 
experiență dovedită în managementul proiectelor de cercetare, dobândită prin 
implementarea a peste 100 proiecte FP7 și Orizont 2020. 

Seminariile vor fi susținute în limba engleză de dl. Emmanuel Babatunde de la  
Universitatea din Bergen, expert evaluator în cadrul Comisiei Europene pentru 
Programul Orizont 2020.  

Aceste evenimente se desfășoară în cadrul proiectului „Acțiuni transnaționale 
de sprijin a participării cu succes în cadrul Programului-cadru pentru 
cercetare și inovare al UE ORIZONT 2020 – actHORIZ”, finanțat din Fondul 
Bilateral la Nivel Național – Măsura II: Priorități generale și orizontale din cadrul 
Granturilor SEE și Norvegiene 2009-2014. 

La seminarii sunt invitați să participe cercetători, cadre didactice cu atribuții de 
cercetare, doctoranzi, post-doctoranzi, personal suport/administrativ din 
organizații de cercetare cu sediul social/punct de lucru într-unul din județele Iași, 
Suceava, Bacău, Botoșani, Vaslui și Neamț.  

Seminarul 1. „Cum să scrii un proiect Orizont 2020 de succes”  
(10-11 octombrie 2016; 6 h/zi) 
În cadrul acestui seminar se urmărește ca beneficiarii: 

• să cunoască cadrul strategic în domeniul CDI la nivel european; 
• să fie capabili să formuleze un proiect, integrând cu succes criteriile de 

evaluare “Excelență”,  “Impact” și “Implementare”; 
• să poată să construiască un buget realist, eficient; 
• să poată să scrie o schiță de proiect Orizont 2020 de maxim 2 pagini; 
• să aibă o mai bună înțelegere a procesului de evaluare a unui proiect 

Orizont 2020;  
• să cunoască factori de succes notabili în redactarea unui proiect Orizont 

2020 competitiv; 
• să poată evita principalele erori care intervin în formularea unui astfel 

de proiect;
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• să știe să construiască parteneriatul proiectului, să cunoască bune 
practici și proiecte de succes remarcabile.   

 
Seminarul 2. „Administrarea unui proiect Orizont 2020”  
(12-13 octombrie 2016; 6 h/zi)  
După finalizarea seminarului se urmărește ca beneficiarii: 

• să aibă o mai bună cunoaștere a potențialelor probleme specifice 
implementării unui proiect Orizont 2020; 

• să poată dobândi o capacitate sporită de gestionare a parteneriatului 
transnațional; 

• să poată asigura eligibilitatea cheltuielilor proiectului; 
• să aibă competențe mai bune de raportare; 
• să aibă o mai bună înțelegere a auditului unui proiect Orizont 2020. 

 
Convinși de interesul dumneavoastră pentru aceste acțiuni, vă rugăm să 
desemnați 1- 3 persoane (cunoscătoare ale limbii engleze) din cadrul facultății 
dvs., care să beneficieze gratuit de aceste seminarii.  
 
Pentru înscriere, participanții sunt rugați să completeze Formularul de înscriere 
atașat.   
Având în vedere că numărul de participanți estimat pentru un seminar este de 30, 
înscrierile se vor face în ordinea primii documentelor prin email (scanate) la una 
din adresele:  diana.lina@uaic.ro sau elida.rosenhech@uaic.ro. 
Termen limită de înscriere: 30 septembrie 2016. 
 
Informații suplimentare și detalii despre seminarii se pot obține de la 
Departamentul de Cercetare și Managementul Proiectelor din cadrul Universității 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, persoane de contact :  
Diana LINA, tel.: 0232 201 102, int. 2560, email: diana.lina@uaic.ro; Elida 
ROSENHECH, tel.: 0232 201 102, int. 2560 elida.rosenhech@uaic.ro. 
 
Cu aleasă considerație, 
 
Prof.univ.dr. Tudorel TOADER, 
Rector Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
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