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PLAN DE ACTIVITĂŢI PENTRU ANUL 2016
Nr.
crt.

Activităţi

Observaţii

Capitolul 1. Protocoale de colaborare cu universităţi, institute de cercetare, organizaţii
nonguvernamentale (ONG), centre de studii, companii de stat şi private, autorităţi publice
centrale şi locale
Încheierea unui acord de colaborare pentru desfăşurarea de manifestări şi
1. activităţi de cercetare ştiinţifică sub egida Academiei Oamenilor de Ştiinţă
din România.
Încheierea unor acorduri de parteneriat pentru participarea în comun la
proiecte de cercetare sau alte forme de colaborare cu:
- Societatea de Implantologie Basala Ibero Americana (SIBASI),
Zaragoza (Spania);
- IMBIODENT S.L., Zaragoza (Spania) ;
2.
- FUNDACIÓN EI (Escuela de implantes), Zaragoza (Spania);
- Societatea Română pentru Management Medical (SRMN);
- Institutul Politehnic din Grenoble (Franţa);
- Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae
Testemiţanu”, Chișinău (Republica Moldova).
Încheierea de acorduri de colaborare cu alte instituții de învățământ
superior şi institute de cercetare din țară și din străinătate, în următoarele
domenii ştiinţifice:
- sănătate, domeniu prioritar de interes naţional;
- tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate;
3.
- managementul ştiinţei şi resurse informaţionale;
- eco-nano-tehnologii și materiale avansate;
- cercetare socio-economică şi umanistă;
- energie, mediu și schimbări climatic;
- bioeconomie.
Capitolul 2. Manifestări ştiinţifice. Sprijinirea facultăţilor din universitate în organizarea
manifestărilor ştiinţifice şi în realizarea programelor de finanţare a acestor manifestări,
precum şi implicarea în organizarea şi desfăşurarea manifestărilor ştiinţifice de către
universitate şi la nivelul institutului
Sprijinirea facultăţilor pentru depunerea documentelor privind finanţarea
1. de către Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS) a
congreselor, conferinţelor, simpozioanelor şi a meselor rotunde.
Participarea ca partener la manifestări ştiinţifice, organizate sub egida
2.
ştiinţifică a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.
Organizarea Conferinţei Internaţionale „Educaţie şi Creativitate pentru o
3.
Societate Bazată pe Cunoaştere” (Ediţia a X-a), 17-19 noiembrie 2016.
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Capitolul 3. Participarea la proiecte finanţate din fonduri structurale UE şi finanţare CDI
1.

2.

3.

4.

5.

Participarea în cadrul Programului bilateral România-Moldova pentru
proiecte de mobilități.
Participarea la competiția pentru Proiecte Internaționale de Cooperare
bilaterală științifică (PICS) România – Franța pentru perioada 2015-2017,
cu scopul: consolidarea cooperării ştiinţifice si tehnice dintre România şi
Franţa prin finanțarea stagiilor de cercetare, organizarea de seminarii și de
reuniuni de lucru pentru cercetătorii din cele două țări.
Participarea la Programul Operațional Competitivitate , Acțiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului cadru ORIZONT
2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internațional.
Participarea la elaborarea de proiecte CDI în cadrul Programelor:
- dezvoltarea sistemului național de cercetare dezvoltare;
- crestarea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare
şi inovare;
- cooperare europeană şi internațional.
Participarea în consorţii europene în Programul ORIZONT 2020, cu
structura:
- excelenţa științifică;
- poziția de lider în sectorul industrial;
- provocări societale;
- alte activităţi.

Capitolul 4. Instruiri profesionale coordonate sau desfăşurate de institut
Organizarea şi desfăşurarea cursului „Cum se elaborează un proiect
1. european”, sub egida ştiinţifică a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din
România, împreună cu Universitatea Politehnica din Bucureşti.
2. Informare privind lansarea programelor de finanţare şi derularea acestora
3. Activităţi de informare şi promovarea a activităţilor cercetare, dezvoltare şi
inovare în universitate.
4. Desfăşurarea de mese rotunde şi schimburi de experienţă privind
activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată de cadrele didactice din
universitate.
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