Academia Română
Biroul de Proiecte şi Granturi ‐ Tel/Fax: 212.97.55

Vă aducem la cunoştință că de la 1 septembrie 2014, în cadrul Academiei Române, funcționează
Biroul de Proiecte şi Granturi cu următoarea componență şi date de contact:
‐

Emeritus prof. Aurelia Meghea – Sef Birou: aurelia@acad.ro

‐

Dr. ing. Georgeta Predeanu – Sef Birou: georgeta@acad.ro

‐

Dr. ing. Romina Mihalache – inspector de specialitate: romina@acad.ro

Misiunea acestui birou este de constituire a unui grup de excelență ştiințifică şi culturală care,
pornind de la Domeniile prioritare de activitate ale Academiei Române, va contribui la valorificarea
potențialului imens reprezentat de membrii Academiei şi cercetătorilor acestora în vederea inițierii si
promovării unor Proiecte strategice prin accesarea fondurilor disponibile din diferite surse de finanțare:
‐

Fondurile structurale ale Romaniei prin cele 8 Programe Operaționale şi Naționale:
POC – creşterea competitivității economice
POCU – dezvoltarea resurselor umane
POR – dezvoltare regională
POIM – infrastructura mare
POAT – asistența tehnică
POCA – capacitate administrativă
PNDR – dezvoltare rurală
PN pentru Pescuit şi Afaceri Maritime

‐

Programul Orizont 2020 – prin apelurile lansate pentru perioada 2014 – 2015 în direcțiile de:
Excelență ştiințifică
Leadership industrial
Provocări societale

‐

Programe ERA‐NET şi programe naționale.

Activitatea ştiințifică a Biroului de Proiecte şi Granturi constă, în principal, în:
‐

Identificarea tematicilor de proiecte lansate la diferite apeluri, care pot fi de interes pentru
diferitele structuri ale AR;

‐

Construirea grupurilor de lucru cu membri ai Academiei Române – cu competență şi excelență
ştiințifică şi culturală recunoscută în domeniul tematicilor lansate în competiție;

‐

Organizarea întâlnirilor de lucru pentru instruirea cu documentația şi formularele specifice
diferitelor tipuri de proiecte;

‐

Stabilirea responsabilităților specifice pentru redactarea diferitelor părți/componente ale
propunerilor. Asamblarea, completarea, corectarea propunerilor.

‐

Autoevaluarea proiectelor în raport cu criteriile de eligibilitate şi de evaluare, cu accent pe
problemele de impact, valoare europeană adaugată, indicatori de realizare şi de performanță,
etc.

‐

Asigurarea finalizării şi depunerii la termen a proiectelor realizate.

In perioada următoare vom contacta grupurile de specialişti care lucrează la programele
prioritare ale Academiei Române, pe care le vom armoniza cu tematica apelurilor deschise pe anul 2015.
Anexat este un prim exemplu de corelare a apelurilor din programul european Orizont 2020
(H2020) cu programul „Dunării” – coordonat de dl. Acad. Cristian Hera.
Sperăm într‐o conlucrare fructuoasă si vă invităm să ne contactați.

Sef birou proiecte si granturi,
Prof. Emerit Dr. Aurelia Meghea
Dr. Georgeta Predeanu

