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Îmi place foarte mult ceea ce fac deoarece rezonează cu principiile mele, mai
ales acela de a oferi suport colegilor mei de oriunde. Știu că ceea ce fac are

valoare și aduce valoare comunității științifice din România.

Moving ahead.... Obiective iulie - decembrie 202208

Sabina, NCP MSCA
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Unitate NCP@UEFISCDI

Oct. 2021 - prezent

8 programe din Orizont Europa din total de 16 programe

7 experți ca Puncte Naționale de Contact (NCP) - full time

ERC - European Research Council
Dr. Laura Chirilă
NCP ERC
https://ncp.uefiscdi.ro/erc-ncp-uefiscdi

MSCA - Marie Sklodowska-Curie 

Actions

Dr. Sabina Olaru
NCP MSCA
https://ncp.uefiscdi.ro/msca

CL2 - Culture, creativity and 

inclusive society

MSc. Adina Stănculea
NCP CL2
https://ncp.uefiscdi.ro/cl2-culture

CL6 - Food, Bioeconomy, Natural 

Resources, Agriculture and 

Environment

MSc. Giorgiana Barbu
NCP CL6
https://ncp.uefiscdi.ro/cl6-food

EIC, EIE - European Innovation 

Council, European Innovation 

Ecosystems

Alexandru Brîcov
NCP EIT
https://ncp.uefiscdi.ro/eit

EIT - European Institute for 

Innovation and Technology

Dr. Dragoș Sandu
NCP EIC, EIE
https://ncp.uefiscdi.ro/eic-eie

Widening&ERA - Widening 

participation and Strengthening the 

ERA

Dr. Daniela Dragomir
NCP Widening&ERA
https://ncp.uefiscdi.ro/widening

Dr. Antoaneta Victoria Folea
Coordonator Unitate
NCP@UEFISCDI

https://ncp.uefiscdi.ro/erc-ncp-uefiscdi
https://ncp.uefiscdi.ro/msca
https://ncp.uefiscdi.ro/cl2-culture
https://ncp.uefiscdi.ro/cl6-food
https://ncp.uefiscdi.ro/eit
https://ncp.uefiscdi.ro/eic-eie
https://ncp.uefiscdi.ro/widening
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Viziune
Misiune

Scop

Viziune

Scop

Valori

Stabilirea unui centru de valoare în ceea ce 
privește Orizont Europa și programele alocate 

Unității NCP din UEFISCDI prin profesionalism, 
expertiză și experiență.

Creșterea participării comunității academice și 
de inovare în programele Orizont Europa alocate 
Unității NCP.

Creșterea încrederii comunității academice și de 
inovare din România în sprijinul oferit permanent 

și expertiza Punctelor Naționale de Contact din 
Unitatea NCP.

Stabilirea unor relații de lucru colegiale și 
profesioniste cu întreaga comunitate din 
România în vederea participării cu mai multe 

șanse de succes în programele Orizont Europa 
alocate Unității NCP. 

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

Informare, asistență și suport oferite comunității 
academice și de inovare din România pentru 

creșterea participării cu mai multe șanse de succes 
în programele Orizont Europa alocate Unității NCP.
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Probleme și provocări
identificate în perioada ianuarie - iunie 2022

01

02

03

04

NCP

Comisia Europeană

MCID

Aplicant

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

Conținut apel / topic insuficient de clar

Unele formulare de propunere sunt accesibile doar în sistem online (nu exista acces la formulare 
PDF înainte de depunere)

Nominalizare foarte târzie (7 luni) la Comisia Europeană a noilor Puncte Naționale de Contact, ceea ce 

a îngreunat foarte mult activitatea acestora și conectivitatea lor cu Comisia Europeană și rețelele 
europene de NCP.

Corelare insuficientă între unele programe (de ex. MSCA) și alte programe naționale (de ex. Seal of 
Excellence).

Instituțiile din România nu au suficientă vizibilitate internațională pentru a realiza parteneriate în 

Orizont Europa.
Potențialii aplicanți nu au suficientă încredere pentru a depune / redepune propuneri de proiecte în 

Orizont Europa.
Sprijinul și motivarea la nivel instituțional pentru potențialii aplicanți sunt insuficiente.

Raport activitate ianuarie - iunie 2022 | NCP@UEFISCDI

În perioada ianuarie - iunie 2022, au fost identificate o serie de probleme și provocări, ale căror surse principale 

sunt:

În continuare sunt prezentate principalele astfel de probleme și provocări, la nivel general. Rapoartele de 
activitate pe programe din Unitatea NCP@UEFISCDI prezintă lista completă a acestora.

NCP

Comisia Europeană
MCID

Aplicant (persoană, instituție)
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Obiective

ianuarie - iunie 2022

Obiectivele generale pentru perioada ianuarie - iunie 2022 sunt prezentate mai jos.

Rapoartele de activitate pe programe alocate Unității NCP le prezintă detaliat (obiective stabilite pe 

fiecare program).

Obiectiv 1

Oferirea de asistență și suport profesionist pentru pregătirea de propuneri de proiecte în programele 

Orizont Europa alocate Unității NCP.
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Obiectiv 2

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

de inovare din România.

Obiectiv 3

Stabilirea și dezvoltarea unor relații de lucru colegiale și profesioniste cu comunitatea științifică și de 

inovare din România.

Obiectiv 4

Oferirea de asistență pentru creșterea vizibilității organizațiilor din România și crearea de parteneriate.

30%

30%

15%

25%

Obiectiv 1 (30%) Obiectiv 2 (30%) Obiectiv 3 (15%) Obiectiv 4 (25%)



Obiectiv 2
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Rezultate

ianuarie - iunie 2022

Rezultate în cifre Grad de îndeplinire a obiectivelor

Top 5 participanți la evenimente
de informare și training -

Universități

Participanți în evenimente online
de informare și training

Rezultatele acestei perioade reflectă activități 
de informare, comunicare, stabilire de 

contacte, realizare de materiale suport.

din universitățile din România au 

participat la evenimentele organizate 

de NCP@UEFISCDI

din institutele  de cercetare din 

România au participat la evenimentele 

organizate de NCP@UEFISCDI

Obiectivele stabilite pentru această perioadă au 

fost îndeplinite în proporție de 82.5% (medie).

Evenimente online
de informare și
training

6

Vizualizări
site NCP 19801

70%

85%

Materiale
suport create
de NCP

37

Participanți
înregistrați

Participanți
efectiv

Asistență, suport

Comunicare

Vizibilitate organizații,
parteneriate

90%

90%

50%

Obiectiv 1

Univ AI Cuza Iasi

UBB

USAMV Cluj

UT Cluj

UPB

0 2.5 5 7.5 10

Raport activitate ianuarie - iunie 2022 | NCP@UEFISCDI

Relații de lucru cu
potențiali aplicanți

100%

Obiectiv 3

Obiectiv 4
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Vizualizări site ncp.uefiscdi.ro
ianuarie - iunie 2022
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https://www.ncp.uefiscdi.ro

https://www.ncp.uefiscdi.ro/
https://www.ncp.uefiscdi.ro/


Portofoliu materiale, acțiuni, soluții

“Pentru acest an, 2022, ne-am
propus să stabilim prezența
Unității NCP@UEFISCDI ca

centru de expertiză în Orizont
Europa și să creăm și

dezvoltăm relații de lucru
colegiale și profesioniste cu

comunitatea academică și de
inovare din România.”

Antoaneta
Coordonator Unitate NCP@UEFISCDI

În perioada ianuarie - iunie 2022, pentru programele 

Orizont Europa alocate, Unitatea NCP@UEFISCDI a creat 

materiale suport  și ghiduri, a organizat evenimente online 

de informare și training, a desfășurat întâlniri și discuții 
individuale, a răspuns  la un număr mare de întrebări, a 

contribuit la dezvoltarea și pregătirea de propuneri de 

proiecte de cercetare-inovare, atât cu comunitatea 

academică, cât și cu comunitatea de inovare din România.

09Raport activitate ianuarie - iunie 2022 | NCP@UEFISCDI
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ERC - European Research Council

Dr. Laura Chirilă
NCP ERC
UEFISCDI
laura.chirila@uefiscdi.ro

https://ncp.uefiscdi.ro/erc-ncp-uefiscdi

01

02

03

04

Acțiuni de informare

Acțiuni de training

Asistență și sprijin propuneri proiecte ERC

Materiale suport  (https://ncp.uefiscdi.ro/erc-
ncp-uefiscdi)

15 Emails cu documentație anexată
4 Info-Emails generale

1 Masă rotundă cu beneficiari de granturi ERC din România și ofițer de program ERC - EC

1173 vizualizări pagini ERC în site-ul NCP@UEFISCDI (https://ncp.uefiscdi.ro/erc-ncp-

uefiscdi)

8 Întâlniri și discuții individuale

1 Eveniment online de training ERC - Overview 2022 cu participarea ERC - EC (408 

participanți înregistrați, 287 participanți efectiv)

50 Q&A

8 Întâlniri și discuții
1 propunere ERC ADG sprijinită

7 Materiale suport create NCP

2 Materiale EC integrate

1 Bază de date ERC România  în Horizon 

2020 (12 proiecte)

https://ncp.uefiscdi.ro/erc-ncp-uefiscdi

Raport de activitate ERC
ianuarie - iunie 2022

https://ncp.uefiscdi.ro/resources/raport-de-
activitate-ianuarie-iunie-2022-ncp-european-
research-council

https://ncp.uefiscdi.ro/erc-ncp-uefiscdi
https://ncp.uefiscdi.ro/erc-ncp-uefiscdi
https://ncp.uefiscdi.ro/erc-ncp-uefiscdi
https://ncp.uefiscdi.ro/erc-ncp-uefiscdi
https://ncp.uefiscdi.ro/erc-ncp-uefiscdi
https://ncp.uefiscdi.ro/resources/raport-de-activitate-ianuarie-iunie-2022-ncp-european-research-council
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MSCA - Marie Sklodowska-Curie

Actions

Dr. Sabina Olaru
NCP MSCA
UEFISCDI
sabina.olaru@uefiscdi.ro

https://ncp.uefiscdi.ro/msca

01

02

03

04

Acțiuni de informare

Acțiuni de training

Asistență și sprijin propuneri proiecte MSCA

Materiale suport
(https://ncp.uefiscdi.ro/msca)

25 Emails cu documentație anexată
3 Info-Emails generale

2 Evenimente online de informare cu participare MSCA - EC

2904 vizualizări pagini MSCA în site-ul NCP@UEFISCDI (https://ncp.uefiscdi.ro/msca)

23 Întâlniri și discuții individuale

2 Evenimente online de training MSCA Overview 2022 și MSCA DN & PF cu participarea  

MSCA - EC (603 participanți înregistrați, 439 participanți efectiv)

27 Q&A

1 Expresie de interes (EOI) pentru parteneriate

1 propunere MSCA sprijinită

6 Materiale suport create NCP

19 Materiale EC integrate

1 Bază de date MSCA România  în Horizon 

2020 (11350 proiecte, 8450 paticipări)

https://ncp.uefiscdi.ro/msca

Raport de activitate MSCA
ianuarie - iunie 2022

https://ncp.uefiscdi.ro/resources/raport-
activitate-ianuarie-iunie-2022-msca

https://ncp.uefiscdi.ro/msca
https://ncp.uefiscdi.ro/msca
https://ncp.uefiscdi.ro/msca
https://ncp.uefiscdi.ro/msca
https://ncp.uefiscdi.ro/msca
https://ncp.uefiscdi.ro/msca
https://ncp.uefiscdi.ro/resources/raport-activitate-ianuarie-iunie-2022-msca
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CL2 - Culture, creativity and inclusive
society

MSc. Adina Stănculea
NCP CL2
UEFISCDI
adina.stanculea@uefiscdi.ro

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

01

02

03

04

Acțiuni de informare

Acțiuni de training

Asistență și sprijin propuneri proiecte CL2

Materiale suport
(https://ncp.uefiscdi.ro/cl2-culture)

15 Emails cu documentație anexată
5 Info-Emails

961 vizualizări pagini CL2 în site-ul NCP@UEFISCDI (https://ncp.uefiscdi.ro/cl2-culture)

16 Întâlniri și discuții individuale

1 Eveniment online de training CL2 - Instrumente RIA și CSA cu participarea  (460  

participanți înregistrați, 434 participanți efectiv)

9 Q&A

16 Întâlniri și discuții individuale

1 propunere CL2 sprijinită

4 Materiale suport create NCP

4 Materiale EC integrate

1 Bază de date CL2 România  în Horizon 

2020

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

Raport de activitate CL2
ianuarie - iunie 2022

https://ncp.uefiscdi.ro/resources/raport-
activitate-ianuarie-iunie-2022-ncp-culture-
creativity-and-inclusive-society

https://ncp.uefiscdi.ro/cl2-culture
https://ncp.uefiscdi.ro/msca
https://ncp.uefiscdi.ro/cl2-culture
https://ncp.uefiscdi.ro/cl2-culture
https://ncp.uefiscdi.ro/cl2-culture
https://ncp.uefiscdi.ro/resources/raport-activitate-ianuarie-iunie-2022-ncp-culture-creativity-and-inclusive-society
https://ncp.uefiscdi.ro/cl2-culture
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CL6 - Food, Bioeconomy, Natural
resources, Agriculture and
Environment

MSc. Giorgiana Barbu
NCP CL6
UEFISCDI
giorgiana.barbu@uefiscdi.ro

https://ncp.uefiscdi.ro/cl6-food

În perioada ianuarie - iunie 2022, Unitatea NCP@UEFISCDI nu a avut un Punct Național de Contact 

full time pentru Clusterul 6, deși au fost organizate 3 concursuri pentru ocuparea acestei poziții. Abia 

în iunie 2022 acest post a fost ocupat prin concurs, domnișoara Giorgiana Barbu, MSc., începând 

activitatea ca NCP pentru Cluster 6 din 27 iunie 2022.

https://ncp.uefiscdi.ro/cl6-food
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EIC & EIE - European Innovation
Council & European Innovation
Ecosystems

Dr. Dragoș Sandu
NCP EIC & EIE, part-time
UEFISCDI
dragos.sandu@uefiscdi.ro

https://ncp.uefiscdi.ro/eic-eie

01

02

03

04

Acțiuni de informare

Acțiuni de training

Asistență și sprijin propuneri proiecte EIC & EIE

Materiale suport
(https://ncp.uefiscdi.ro/eic-eie)

2 Emails cu documentație anexată
3 Info-Emails generale

753 vizualizări pagini EIC în site-ul NCP@UEFISCDI (https://ncp.uefiscdi.ro/eic-eie)

4 Întâlniri și discuții individuale

8 Q&A

4 Întâlniri și discuții individuale

8 Materiale suport create NCP

2 Materiale EC integrate

1 Bază de date EIC România  în Horizon 

2020

1 Bază de date proiecte EIC (10.000 

proiecte)

https://ncp.uefiscdi.ro/eic-eie

Raport de activitate EIC & EIE
ianuarie - iunie 2022

https://ncp.uefiscdi.ro/resources/raport-
activitate-ianuarie-iunie-2022-ncp-eic-eie

https://ncp.uefiscdi.ro/eic-eie
https://ncp.uefiscdi.ro/msca
https://ncp.uefiscdi.ro/eic-eie
https://ncp.uefiscdi.ro/eic-eie
https://ncp.uefiscdi.ro/eic-eie
https://ncp.uefiscdi.ro/resources/raport-activitate-ianuarie-iunie-2022-ncp-eic-eie
https://ncp.uefiscdi.ro/eic-eie
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EIT - European Institute for
Innovation and Technology

Alexandru Brîcov
NCP EIT
UEFISCDI
alex.bricov@uefiscdi.ro

https://ncp.uefiscdi.ro/eit

Prin natura sa, EIT are activități și acțiuni diferite de restul programelor din Orizont Europa.

Obiectivele noastre pentru 2022 pentru EIT România au fost, în primul rând, de a stabili canale directe de 

comunicare și interacțiune cu comunitatea de inovare din România, pentru a vedea care sunt nevoile acesteia. 
În al doilea rând, am urmărit încurajarea participării start-upurilor și hub-urilor de inovare din România în 

acțiuni dedicate EIT.

Mai jos sunt prezentate activitățile NCP@UEFISCDI realizate în ianuarie - iunie 2022 în programul EIT.

https://ncp.uefiscdi.ro/eit

Raport de activitate EIT
ianuarie - iunie 2022

https://ncp.uefiscdi.ro/resources/raport-
activitate-ianuarie-iunie-2022-ncp-eit

Stabilire colaborare cu ROTSA (www.rotsa.ro) pentru schimb de experiențe și suport logistic. ROTSA este 

cel mai mare ONG din țară care incubează, accelerează și ofera suport startup-urilor tech.
Stabilire colaborare cu Orange FAB (divizia de inovare Orange - www.orangefab.ro) pentru suport 

proiecte Horizon Europe
Suport logistic pentru Grai Ventures (primul studio de startups din România (www.graiventures.com)

Colaborare și suport pentru EIT Health (Freshblood.ro - ONG suport pentru inițiative inovatie în 

domeniul sănătate)
Stabilire colaborare cu Universitatea Timișoara Vest și suport (prin participare la evenimente)

Suport pentru ADR Nord-Vest (materiale și informații)
Suport și stabilire colaborări cu actorii principali din ecosistemul de startup-uri românești

Creare materiale și continut pentru diseminarea informațiilor legate de EIT pe website-ul ncp.uefiscdi.ro

Stabilirea colaborării cu start-upuri și entități inovative cu relevanță pentru EIT ca: dot.Lumen, 
Transilvania IT cluster, Innovation Labs etc.

https://ncp.uefiscdi.ro/eit
https://ncp.uefiscdi.ro/eit
https://ncp.uefiscdi.ro/resources/raport-activitate-ianuarie-iunie-2022-ncp-eit
https://ncp.uefiscdi.ro/eit
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Widening&ERA - Widening
participation and Strengthening the
European Research Area (ERA)

Dr. Daniela Dragomir
NCP Widening&ERA
UEFISCDI
dana.dragomir@uefiscdi.ro

https://ncp.uefiscdi.ro/widening

01

02

03

04

Acțiuni de informare

Acțiuni de training

Asistență și sprijin propuneri proiecte Widening&ERA

Materiale suport
(https://ncp.uefiscdi.ro/widening)

25 Emails cu documentație anexată
3 Info-Emails generale

1095 vizualizări pagini Widening&ERA în site-ul NCP@UEFISCDI 

(https://ncp.uefiscdi.ro/widening)

39 Întâlniri și discuții individuale

1 Eveniment online Hop On (381 participanți înregistrați, 186 participanți efectiv)

35 Q&A

39 Întâlniri și discuții individuale

2 Expresii de interes (EOI) diseminate pentru parteneriate 

3 Propuneri de proiecte sprijinite

10 Materiale suport create NCP

6 Materiale EC integrate

1 Bază de date Widening&ERA România  în 

Horizon 2020 (743 proiecte, 1774 

participări)

https://ncp.uefiscdi.ro/widening

Raport de activitate Widening&ERA
ianuarie - iunie 2022

https://ncp.uefiscdi.ro/resources/raport-
de-activitate-ianuarie-iunie-ncp-widening-
era

https://ncp.uefiscdi.ro/widening
https://ncp.uefiscdi.ro/msca
https://ncp.uefiscdi.ro/widening
https://ncp.uefiscdi.ro/widening
https://ncp.uefiscdi.ro/widening
https://ncp.uefiscdi.ro/resources/raport-de-activitate-ianuarie-iunie-ncp-widening-era
https://ncp.uefiscdi.ro/widening
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Analize. Lecții învățate

“Să discutăm cu colegii
noștri din cercetare și

inovare din România a fost
doar primul pas.

Să lucrăm împreună cu
acești oameni frumoși este

nu doar un target către
Orizont Europa, ci o onoare

deosebită”

Daniela
NCP Widening&ERA

Activitatea desfășurată în perioada ianuarie - iunie 2022 ne-a 

oferit numeroase ocazii de a înțelege nevoile mediului academic și 

de inovare privind programul Orizont Europa. Am analizat, de 

asemenea, activitatea noastră în context competitiv și 

comparativ. 

Rapoartele de activitate pe programe alocate Unității prezintă 

aceste analize la un nivel detaliat și specific.

În continuare sunt prezentate principalele lecții pe care le-am 

învățat noi în această perioadă, însoțite de o analiză SWOT la 

nivelul Unității NCP@UEFISCDI.

Raport activitate ianuarie - iunie 2022 | NCP@UEFISCDI



Analiză SWOT

STRENGTHS WEAKNESSES

-Întârzierea nominalizării oficiale a noilor NCP din 
cadrul UEFISCDI, provocând disfuncționalități în 
procesul de furnizare de informații, comunicări, știri 
și noutăți primite de la EC 
- Contact neoficial și sporadic cu EC și cu rețeaua 
NCP europeană
- Comunicarea directă, personalizată cu 
stakeholderii a fost insuficientă
- Informații insuficiente despre particularitățile 
componentelor (destinațiilor) programelor din 
Orizont Europa

- Nevoia organizațiilor interesate de informare și 
training general Horizon Europe și specific pe 
subprograme 
- 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 
domeniului CDI

-  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

THREATSOPPORTUNITIES

-  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
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Ianuarie - Iunie 2022



Lecții învățate

Principalele concluzii
pentru perioada ianuarie -
iunie 2022

Punctele Naționale de Contact, prin definiție, 

reprezintă principala sursă de orientări, informații 
practice și servicii de asistență asociate 

participării la programul Orizont Europa.

Unitatea de puncte naționale de contact full time 

pentru programul cadru de CDI al UE - Orizont 

Europa 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.

Este necesar un contact direct și 

specific cu potențialii aplicanți.
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  

de proiecte.

Ianuarie - Iunie 2022
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Moving ahead ....
Obiective pentru perioada
iulie - decembrie 2022
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02

03

INFORMEZ

ASIST

COMUNIC

01

01
Stabilirea de mecanisme concrete de asistență și sprijin pentru impulsionarea aplicațiilor în 

Orizont Europa, pentru programele alocate Unității NCP@UEFISCDI.

02
Stabilirea de canale directe și specifice de lucru cu potențiali aplicanți și experți.

03
Informarea și diseminarea în cadrul comunității științifice și de inovare asupra 

oportunităților în Orizont Europa, pentru programele alocate Unității NCP@UEFISCDI.



UEFISCDI

NCP@UEFISCDI

Contact 

ncp@uefiscdi.ro

www.ncp.uefiscdi.ro


