
  
 

 

  

București, 31 august 2020 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Sesiune Informativă cu privire la noul program cadru European: ORIZONT EUROPA 

9 Septembrie 2020 

 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti, cu sediul în Voluntari, strada Erou 

Iancu Nicolae, nr. 126A, în calitate de beneficiar al proiectului „CEntru Suport pentru cooperare europeană în MIcro- și 

Nanotehnologii (CESMIN)”, având Cod SMIS 2014+ 107894, în baza contractului de finanţare nr. 234/16.04.2020, încheiat 

cu Ministerul Educației și Cercetării în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor 

Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC), anunță 

evenimentul online de prezentare a noului program Orizont Europa, în data de 9 Septembrie 2020. 

Sesiunea Informativă cu privire la noul program cadru European: ORIZONT EUROPA este organizată de către Ministerul 

Educației și Cercetării, cu sprijinul centrelor suport: 

• CESMIN - CEntru Suport pentru cooperare europeană în Micro - și Nanotehnologii, beneficiar INCD pentru 

Microtehnologie - IMT București (www.imt.ro/CESMIN) 

• BioNanoTech-Suport - Centru suport pentru proiecte Orizont 2020, beneficiar Institutul de Chimie 

Macromoleculară "Petru Poni" (www.bionanotech.ro/) 

• PREPARE - Centrul Suport Orizont 2020 pentru managementul proiectelor europene și promovare europeană, 

beneficiar INCD pentru Optoelectronică - INOE 2000 (https://inoe.ro/ro/)  

Sesiunea de informare va fi deschisa de catre Secretarul de Stat Dragoș Ciuparu, vor urma prezentari ale Centrelor suport 

(CESMIN, BioNanoTech-Suport, PREPARE), prezentari ale programului Orizont Europa, un panel Widening- best practices și 

exemple de proiecte H2020 -proiecte Widening EU13 si ingredientele succesului lor, Panel Parteneriate europene si 

istorii de succes.  

Evenimentul va fi accesibil la adresa https://imt.ro/CESMIN/event începând cu ora 10:00.  

Pentru înscriere vă rugăm să accesați https://bionanotech.ro/registration.php. 

Toate detaliile despre desfasurarea evenimentului, inclusiv prezentarile sustinute, vor fi accesibile la adresa 

https://www.imt.ro/CESMIN/. 

Date de contact: Director de proiect, Dr. Carmen Aura MOLDOVAN, Tel: 021.269.07.70; fax: 021.269.07.72; e-mail: 

carmen.moldovan@imt.ro. Pagina de web a proiectului: www.imt.ro/CESMIN. 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin  

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. 
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