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INVITAȚIE 

 

 

 

Institutul de Cercetări Avansate al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

desfășoară proiectul cu titlul: “Dezvoltarea integrată a capacității instituționale pentru 

cercetarea științifică prin digitalizare, promovare Open Source și modernizare a 

infrastructurii de cercetare în contextul provocărilor globale’’. 

Proiectul își propune să contribue la stimularea și consolidarea cercetării de excelență prin 

dezvoltarea talentelor din cadrul instituției, precum și modernizarea infrastructurii de cercetare în 

vederea creșterii competitivității în Spațiul de Cercetare European. 

Cunoscând reputația dvs. de specialist în cadrul programelor europene de cercetare, ne face 

o deosebită plăcere să vă invităm să participați la workshopul cu titlul: “CHALLENGES OF 

SCIENTIFIC RESEARCH WITHIN HORIZON EUROPE FRAMEWORK”. 

Workshopul se va desfășura online, în perioada 6-9 decembrie 2021. 

Scopul acestui workshop este de a aduce împreună cercetători din mediul academic și 

privat, atât din țară, cât și din străinătate pentru a le prezenta elemente specifice noului program 

de finanțare HORIZON EUROPE, a rolului și posibilităților de colaborare cu ROSTeu,  de a 

identifica oportunități comune de lucru, de a promova perspective și rezultate ale cercetărilor 

științifice desfășurate și chiar de a identifica bune practici pe baza experiențelor acumulate în 

proiectele de cercetare anterioare.  

Alături de doamna prof. univ. dr. Alina Mihaela Dima - Prorector Cercetare Științifică, 

Dezvoltare și Inovare și Institutul de Cercetări Avansate al ASE, reprezentat de doamna prof. 
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univ. dr. Margareta Stela Florescu, domnul prof. univ. dr. Marian Năstase - secretar științific 

ARI, invitați de seamă din universități partenere, mediu de afaceri, cercetători cu experiență din 

țară și din străinătate, vom aborda subiecte de interes pentru comunitatea academică vizând 

oportunitățile de finanțare a programului HORIZON EUROPE.  

 

Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag! 

 

 

Director Institut de Cercetări Avansate al Academiei de Studii Economice din 

București 

 

Prof. univ. dr. Margareta Florescu 
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