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ŞEDINȚA INTERNĂ A PROIECTULUI 

”CENTRU SUPORT PENTRU PROIECTE 
CDI INTERNATIONALE ÎN DOMENIUL 

MECATRONICA SI CYBER-
MIXMECATRONICA” - COD SMIS 108119 

În data de 25.11.2020 a avut loc ședința 
internă a proiectului ”Centru Suport 
pentru proiecte CDI internationale in 
domeniul Mecatronica si Cyber-
MixMecatronica” - cod SMIS 108119, la 
sediul Beneficiarului, Institutul Național 
de Cercetare – Dezvoltare pentru 
Mecatronică și Tehnica Măsurării – 
INCDMTM – București. 
La întâlnire au participat: dl. Gheorghe 
Gheorghe – manager proiect, dna. Maria 
Marian – responsabil financiar, dna. 
Teodora Dima – responsabil achiziții, 
experții scriere proiecte: dna. Daniela 
Cioboată și dna. Liliana Bădiță,  expert 
publicitate: dna. Ligia-Luminița 
Petrescu, expert Căutare Parteneri 1: dl. 
Iulian Ilie, expert financiar: dna. Zoica 
Ilaş, expert Diseminare, dna. Andreea 
Stanciu, experți administrativi: dna. 
Cristina Filimon, dl. Iulian Munteanu, 
dna. Octavia Căruntu, responsabil 
ateliere de lucru: dna. Diana Badea, 
expert Documentare si Informare: dl. 
Victor Zafiu și responsabil Documentare 
si Informare dna. Simona Elena 
Istrițeanu. 
Obiectul discuției l-au constituit 
următoarele subiecte: aspectele 
economico-financiare legate de proiect, 
stadiul de realizare a achizițiilor 
prevăzute prin proiect; aspecte tehnice 
privind derularea activităților, respectiv 
măsuri necesare pentru respectarea 
graficului de rambursare.  

ECHIPA CENTRULUI SUPORT PENTRU 
PROIECTE CDI INTERNAȚIONALE ÎN 

DOMENIUL  
MECATRONICA ŞI CYBER-

MIXMECATRONICA A ORGANIZAT 
ATELIERUL DE LUCRU NR 4 

ÎN DATA DE 04.12.2020 
 

Atelierul nr 4 s-a desfășurat online, la 

acesta participând membrii din echipa 

Centrului Suport din INCDMTM. 

Directorul General al INCDMTM şi 

Directorul de proiect Prof. Univ. Dr. 

Ing. Dr. h.c. Gh. GHEORGHE a deschis 

evenimentul. Ulterior, dna. Dr.ing. 

Diana Mura Badea a prezentat Apelurile 

GREEN DEALS la care se poate 

participa. 

Miezul discuțiilor a fost constituit de 

posibilitățile de participare la 

programul H2020 şi s-a ajuns la 

concluzia ca unii dintre membrii care 

nu au sarcini de natură financiară să 

prezinte câte două propuneri de proiect 

cu ocazia următorului atelier de lucru. 

 

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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