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Şedinţe şi ateliere de lucru organizate în vederea lansării de propuneri 
de proiecte în cadrul Horizon 2020 In perioada 4-8 ianuarie 2021 

 
Activitatea din cadrul proiectului “Centru Suport pentru proiecte CDI 
internaționale în domeniul Mecatronică și Cyber-MixMecatronică” pe anul 2021 
a demarat cu organizatea unui atelier de lucru în data de 4 ianuarie. La acesta 
au luat parte reprezentanți ai Beneficiarului, dar din cadrul Universității Valahia 
din Targoviste si a Centrului ANEA - Agenzia Napoletana Energia e Ambiente 
din Italia, respectiv: Dna. Diana Badea, Dna. Octavia Caruntu, Dna. Andreea 
Stanciu, Dna. Gabriela Mantescu şi doamnele Michele Macaluso şi Francesca 
Spallino, care au pus bazele unei colaborari ulterioare. 
 
 

 
 

Obiectivul general al proiectului este 
crearea unui Centru Suport pentru 
proiecte CDI Internaţionale în domeniul de 
mecatronică şi cybermix-mecatronică, 
pentru a creşte capacitatea de participare 
la competiţiile europene a tuturor 
entităţilor care îi solicită sprijinul. 
Obiectivele specifice ale proiectului 
1. Creşterea gradului de informare şi 
documentare cu privire la competiţiile 
finanţate prin Orizont 2020 
2. Creşterea gradului de diseminare de 
informaţii aferente competiţiilor finanţate 
prin Orizont 2020 prin trimitere/postarea 
a minim 60 de ştiri, organizarea şi 
participarea la 20 de seminarii în ţară şi în 
străinătate, participarea la minim 20 
întâlniri cu entităţi doritoare să acceseze 
fondurile Orizont 2020, precum şi prin alte 
acţiuni de diseminare 
3. Atragerea a minim 40 de parteneri 
pentru depunerea de proiecte pe Orizont 
2020 prin organizarea şi participarea la 20 
de seminarii în ţară şi în străinătate, 
participarea la minim 20 întâlniri cu 
entităţi doritoare să acceseze fondurile 
Orizont 2020, precum şi prin alte acţiuni 
de atragere de parteneri 
4. Creşterea cu 20 de proiecte, a 
numărului de proiecte depuse pe Orizont 
2020, prin organizarea şi derularea a 120 
de ateliere de lucru 
5. Creşterea cu cinci proiecte a numărului 
de proiecte finanţate prin Orizont 2020, 
pentru care s-a acordat suport 
administrativ. 
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