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INVITAȚIE 
 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Pentru Optoelectronică vă invită să participați 
la evenimentul tematic „Utilizarea standardelor și reglementări în sectorul de Cercetare-
Dezvoltare”. 

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului ”Realizarea transferului de cunoștințe 
acumulate și tehnologii dezvoltate de INCDO-INOE 2000, filiala ICIA, în domeniul Materiale 
pentru implementarea lor la întreprinderi din Romania”, proiect confinațat din Fondul 
European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate. 

Acest eveniment are ca scop facilitarea interacțiunii dintre cercetătorii care activează în 
cadrul proiectului și companii care doresc să beneficieze de oferta de transfer tehnologic a 
INCDO-INOE 2000, filiala ICIA Cluj-Napoca, de la informare și consultanță, până la servicii 
tehnologice și cercetări desfășurate în comun. 

Evenimentul va avea loc în data de 29 mai 2018, începând cu ora 10:45 la Hotel Helin Central 
din Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 14, municipiul Craiova.  

Tematica centrală a evenimentului va fi cercetarea, ce trebuie întreprinsă conform 
reglementărilor în vigoare, respectând standarde naționale/internaționale bine definite, 
informații ce vor fi prezente în cadrul prezentărilor susținute. De asemenea, puteți afla mai 
multe despre oportunitățile de finanțare pentru activități de cercetare-dezvoltare-inovare 
realizate prin parteneriat în cadrul proiectului. Accesul întreprinderilor la finanțare 
reprezintă un element cheie în dinamizarea mediului economic local/național și a 
dezvoltării sustenabile a întreprinderilor.  

Vă rugăm să confirmați participiarea la adresa de e-mail andrei.gorghiu@civitta.ro sau la 
număr de telefon 0730.191.799. 

Cu deosebită considerație și speranța că ne veți onora cu prezența,  

             DIRECTOR,                        DIRECTOR DE PROIECT, 

Dr. ing. Roxana SAVASTRU        Dr. Marin ȘENILĂ 

mailto:andrei.gorghiu@civitta.ro
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AGENDĂ 

Utilizarea standardelor și reglementări în sectorul de Cercetare-Dezvoltare 

29 mai 2018 – Hotel Helin Central, Craiova 

 
 

10.45 – 11.00  Primirea și înregistrarea participanților 

11.00 – 11.30 Prezentarea activităților proiectului – Dragoș Pîslaru – partener 
Civitta România 

11.30 – 12.00 Prezentarea institutului INCDO-INOE 2000, Filiala ICIA Cluj-
Napoca – Dragoș Pîslaru – partener Civitta România 

12.00 – 12.30 Surse de finanțare pentru activitățile de Cercetare-Dezvoltare-
Inovare – Dragoș Pîslaru – partener Civitta România  

12.30 – 13.00 Utilizarea standardelor și reglementări pentru activitățile de 
Cercetare-Dezvoltare – Prof. univ. dr. ing. Alexandrina Sîrbu 

13.00 – 13.15 Dezbateri 

13.15 – 13.30 Întrebări și răspunsuri 
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