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Viziune 
Misiune
Scop

 Viziune
Creșterea participării comunității academice și de inovare din România în Cluster 2.
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 Misiune
Informare, asistență și suport pentru creșterea participării cu mai multe șanse de 
succes în Cluster 2.

 Scop
Stabilirea unor relații de lucru colegiale și profesioniste cu întreaga comunitate, 
academică și non-academică, din România în vederea participării cu mai multe 
șanse de succes în Clusterul 2.

 Valori
Respect, colegialitate, sprijin, promptitudine, integritate, etică, loialitate.

În perioada ianuarie - iunie 2022, am încercat să identific principalele probleme care pot afecta 
dezvoltarea de propuneri de proiecte și participarea în Clusterul 2.

Problemele pe care le-am identificat eu în această perioadă se referă atât la activitatea NCP, cât 
și la potențiali aplicanți.

Canale de comunicare nespecifice cu potențiali aplicanți
Suport insuficient pentru pregătirea propunerilor de proiecte
Suport și asistență financiară insuficientă pentru pregătirea propunerilor de proiecte
Nevoie de informare (generală și specifică) asupra apelurilor

Probleme și provocări identificate
pentru Cluster 2
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Insuficiente profiluri ale organizațiilor în portalul Funding & Tenders

NCP 

Aplicant 

Obiective ianuarie - iunie 2022

Target (focus):

Obiectiv 1. 

Stabilirea și dezvoltarea de relații de 
lucru colegiale și profesioniste cu 
comunitatea științifică din domeniu
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20%

Obiectiv 2. 

Îmbunătățirea asistenței și suportului 
oferit pentru propuneri de proiect

Target (focus): 60%

Obiectiv 3. 

Stabilirea unor canale (și a unor 
strategii) eficiente de comunicare și 
informare cu comunitatea științifică

Target (focus): 20%

Rezultate ianuarie - iunie 2022
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Emails și 
documentație

15
Vizualizări 

pagini site CL2

961
Info-Emails

5

Acțiuni de informare

Asistență și sprijin propuneri

Acțiuni training

Eveniment de 
traininig RIA, CSA

1
Materiale 

suport

8
Întâlniri și 

discuții

16

Q&A

9
Suport propuneri 

proiecte

1
Întâlniri și 

discuții

16
Baze de date 

proiecte și 
organizații H2020

2

Portofoliu materiale 
suport, acțiuni, soluții
În perioada ianuarie-iunie 2022, am dezvoltat acțiuni, 
materiale suport și soluții care să răspundă problemelor și 
provocărilor identificate și să contribuie la atingerea 
obiectivelor stabilite pentru acest interval.

Materiale suport, acțiuni, soluții
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Ianuarie - Iunie 2022

NCP

Cluster 2
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https://ncp.uefiscdi.ro/cl2-
culture

Analize
Lecții învățate
Pentru a dezvolta o strategie coerentă, realistă și fezabilă 
pentru Cluster 2, am vrut să identific și apoi să analizez 
principalele probleme și provocări, atât din perspectiva NCP, cât 
și a potențialului aplicant.

Analiză SWOT

- Mediul de lucru colegial și competitiv în unitatea nouă, 
dedicată exclusiv activităților de NCP (full-time)
- Colegialitatea, profesionalismul, experiența, expertiza, 
viziunea, entuziasmul unității NCP
- Proces dinamic de definire a priorităților strategice
asigurarea calității prin elaborarea de proceduri 
operaționale standard (SOP)
- Dorința de a oferi informații și suport comunității 
științifice
- Dorința de a crea parteneriate cu organizațiile publice 
și private, bazate pe dialog continuu, identificare de 
nevoi și probleme, sprijin și asistență
- Proiectarea, crearea, dezvoltarea și actualizarea în 
permanență a website-ului NCP

Strengths

Weaknesses

- Lipsa unui NCP CL2 “oficial” în România care să 
furnizeze informații, comunicări, știri și noutăți primite 
de la EC 
- Lipsă contact cu EC și cu rețeaua NCP europeană
- Lipsa unei comunicări directe, personalizate cu 
stakeholderii
- Informații insuficiente despre particularitățile 
componentelor (destinațiilor) subprogramului CL2

Opportunities

- Nevoia organizațiilor interesate de informare și training 
general Horizon Europe și specific pe subprogram CL2
- Nevoia comunității academice și de cercetare-inovare 
din domeniu de vizibilitate pe plan internațional
- Nevoia de finanțare a startup-urilor și IMM-urilor din 
sectoarele creative și culturale 
- Oportunități de finanțare crescute prin măsurile luate 
la nivelul UE pentru a diminua consecințele crizei 
coronavirus asupra sectoarelor creative și culturale

Raport de activitate CL2 | 12 July 2022

Analiză SWOT

- Lipsa de informare/ informații eronate sau incomplete 
asupra programului Horizon Europe, confuzie cu alte 
programe de finanțare 
- Lipsa de experiență în scrierea de propuneri
- Lipsa de suport instituțional (aplicant) pentru 
participarea în proiecte Horizon Europe 
- Descurajarea participării organizațiilor din România 
din cauza mitului legat de numărul mare de propuneri 
depuse/apel și implicit a ratei de succes scăzute
- Dificultatea beneficiarilor din România în găsire de 
parteneri/aderare la consorții

Threats
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Analiză obiective - rezultate

Leading the charge on the SDGs | Focus Interviews - Good health and well-being

Grad de realizare a obiectivelor
ianuarie-iunie 2022

Ianuarie - Iunie 2022

Obiectiv 1. 

Stabilirea și dezvoltarea de relații de 
lucru colegiale și profesioniste cu 
comunitatea științifică din domeniu

20%

Obiectiv 2. 

Îmbunătățirea asistenței și suportului 
oferit pentru propuneri de proiect

Target (focus): 60%

Target (focus):
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Obiectiv 3. 

Stabilirea unor canale (și a unor 
strategii) eficiente de comunicare și 
informare cu comunitatea științifică

Target (focus): 20%

100% Obiectiv 1

75% Progres Obiectiv 2

45% Progres Obiectiv 2

Lecții învățate

Leading the charge on the SDGs | Focus Interviews - Good health and well-being

Ianuarie - Iunie 2022

Punctele naționale de contact, prin definiție, reprezintă principala sursă de orientări, informații 
practice și servicii de asistență asociate participării la programul Horizon Europe.

Unitatea de puncte naționale de contact full time pentru programul cadru de CDI al UE - Horizon 
Europe din cadrul UEFISCDI a luat ființă în luna octombrie 2021.

Într-un timp relativ scurt și pornind de la zero, s-a reușit construirea unei echipe, care  și-a conturat 
o viziune, un scop și o misiune și ai cărei membri conlucrează la realizarea unor obiective comune, 
bazându-se pe valori ca respect, colegialitate, promptitudine, integritate, etică, loialitate.
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Concluziile mele pentru CL2 pentru perioada ianuarie - iunie 2022 sunt:

Este necesar un contact direct și specific cu potențialii aplicanți CL2 

Este necesară o strategie de comunicare diferențiată pe categorii de aplicanți 

Este nevoie de mai multă informare (generală și specifică) asupra apelurilor 

Este nevoie de mai multe acțiuni de training pentru 
scrierea propunerilor de proiecte

Sunt necesare mai multe informații financiare pentru 
propunerile de proiecte 

Este nevoie de o acțiune mai dinamică și aprofundată 
pentru căutarea și găsirea de parteneri pentru propuneri 
CL2

Moving ahead ....

Leading the charge on the SDGs | Focus Interviews - Good health and well-being

Iulie - Decembrie 2022

Acțiunile viitoare trebuie îndreptate către surmontarea problemelor identificate prin:
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- Comunicare mai bună, mai eficientă cu potențialii aplicanți

- Oferire de informații diferențiate în funcție de nevoi și de gradul de cunoaștere/experiența în 
H2020 a potențialilor aplicanți

- Ajutor în căutare de parteneri

- Realizarea și difuzarea de materiale suport si efectuare de training pentru elaborarea propunerilor

- Asigurarea de suport și informații și pentru partea financiară a propunerii (în colaborare cu alte 
NCP-uri)

Pentru perioada iulie - decembrie 2022, imi voi concentra activitățile pe următoarele obiective:

Comunicare directă, 
specifică

Acțiuni informare

Sprijin propuneri

Parteneri

Moving ahead ....

Leading the charge on the SDGs | Focus Interviews - Good health and well-being

Iulie - Decembrie 2022

Planificarea de timp (pondere) pentru cele 4 obiective stabilite pentru perioada iulie - decembrie 
2022 este:
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40%

25%

20%

15%

Comunicare (40%) Informare (25%) Propuneri (20%) Parteneri (15%)

NCP@UEFISCDI

Contact
NCP Cluster 2

Adina Stănculea, MSC

NCP Cluster 2

+40-21-3080543 

adina.stanculea@uefiscdi.ro 

www.ncp.uefiscdi.ro/cl2-culture

NCP@UEFISCDI

NCP@UEFISCDI
Unitatea Executivă pentru Finanțarea 
Învățământului Superior, Cercetării și Inovării
Str. Frumoasa 30
010987
București
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