Iași, 28 iunie 2019

Doamnă/Domnule Decan,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează în data de 11 iulie 2019 cursul “Managementul
proiectelor de cercetare finanțate prin PNIII”. Acest eveniment își propune să le ofere cercetătorilor o
viziune asupra apelurilor care urmează a fi lansate în luna iulie a.c. prin programul PNIII, respectiv Proiecte
de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE), Proiecte de Cercetare Postdoctorală
(PD), Proiect experimental demonstrativ (PED),Transfer la operatorul economic (PTE).
Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului Dezvoltarea capacității de inovare și creșterea impactului
cercetării de excelență la UAIC. Acest proiect a primit finanțare în cadrul competiției Proiecte de
dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, organizată de Ministerul Cercetării şi
Inovării în cadrul Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI
III).
Întâlnirea se adresează tuturor cercetătorilor, atât celor din domeniul științelor reale, cât și celor din
domeniul științelor umaniste, interesați în depunerea unei propuneri de proiect pe liniile de finanțare
enumerate mai sus.
Intervențiile din cadrul evenimentului vor fi susținute de dna Elena Felice, șef Serviciu pentru Administrarea
Proiectelor de Cercetare Științifică și respectiv de dna Lina Diana, administrator financiar în cadrul aceluiași
serviciu. De asemenea, vor fi prezentate exemple de bune practici pentru managementul proiectelor de
cercetare finanțate prin PN III, de către următorii cercetători: conf.univ. dr. Maxim Alexandru (FEAA),
conf.univ. dr. Ionel-Dumitrel Ghiba (Facultatea de Matematică), C.S. II dr. Alin Ciobîcă (Facultatea de
Biologie).
Evenimentul se va desfășura începând cu ora 14, în Sala Senatului, corpul A al Universității „Alexandru Ioan
Cuza” din Iași. Atașat vă prezentăm programul întâlnirii.
Pentru înscriere, vă rugăm să completați Formularul de înscriere atașat. Înscrierea se va face în ordinea
primirii fișei de înscriere transmisă prin email (scanată) la adresa: diana.lina@uaic.ro.
Informații suplimentare și detalii despre eveniment se pot obține de la Serviciul pentru Administrarea
Proiectelor de Cercetare Științifică din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, persoană de
contact : Elena FELICE, tel.: 0232 201024, email: eradu@uaic.ro.
Cu aleasă considerație,
Prof.univ.dr. Marius Alin ANDRIEȘ,
Directorul proiectului
„Dezvoltarea capacității de inovare și creșterea impactului cercetării de excelență la UAIC”

“Acest proiect este finanțat de Ministerul Cercetării și Inovării prin Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de
cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională- Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Contract
nr.34PFE/19.10.2018”

