Stimata Doamna/Stimate Domn,

Avem placerea de a vă invita să participaţi la sesiunea de instruire organizată de Universitatea Tehnică
din Cluj-Napoca împreună cu FM Management Consultancy SRL (www.fmmc.ro) în cadrul
proiectului “PROmovarea si Sprijinirea comunitatii de cErcetare din ROmania pentru
participarea la Programul Cadru 7 al Uniunii Europene” - PROSPERO PC7.
Sesiunea de instruire va avea loc la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, luni, 18 septembrie
2006, cu începere de la ora 8,30, în Aula Alexandru Domşa, str. C. Daicoviciu, nr. 15 (clădirea
Rectoratului), Cluj-Napoca.
PROSPERO PC7 este un proiect finanţat de MEdC - Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifică
prin Programul "Cercetare de Excelenţă-CEEX" / Modul III: Proiecte de promovare a participării la
programele europene şi internaţionale de cercetare (www.prosperopc7.net).
Scopul sesiunii de instruire este de a vă furniza informaţii specifice şi practice cu privire la elaborarea
propunerilor de proiecte în scopul creşterii participării la programele cadru Europene de cercetare, în
special Programul Cadru 7.
Din rândul participanţilor, în funcţie de interesul acordat şi ideile de proiecte de viitor (pentru apelurile
din PC7), se va face selecţia persoanelor care vor fi sprijinite financiar (transport şi cazare) pentru a
participa la evenimentul tip Brokerage organizat în cadrul proiectului PROSPERO PC7, unde vor fi
prezentate profile de organizaţii şi idei de proiecte şi vor fi stabilite consorţii.
Prezentările vor fi susţinute în limba româna, iar participarea este gratuită.
Din considerente administrative, vă rugam să ne confirmaţi numele persoanelor participante din cadrul
organizaţiei Dvs (inclusiv telefon, fax, email), dar nu mai mult de 3 persoane per organizaţie, la
adresa de e-mail ovidiu.tataru@staff.utcluj.ro , până cel târziu la data de 17 septembrie 2006.
Ataşat găsiţi agenda evenimentului şi alte documente legate de sesiunea de instruire iar la adresa:
ftp://ftp.utcluj.ro/pub/cercetare/PROSPERO_PC7/
Pentru a beneficia de serviciile oferite de acest proiect, organizaţia Dvs trebuie să fie înregistrată în
baza de date a proiectului, prin completarea formularului de înregistrare on-line (pe care îl găsiti pe
pagina proiectului www.prosperopc7.net). IMPORTANT: FORMULARUL VA FI COMPLETAT ÎN
LIMBA ENGLEZA, deoarece prin acest proiect veţi avea şansa de a fi contactat de viitorii parteneri
străini.
Cu deosebită stimă,
Prof.dr.ing. Ovidiu Tătaru,
Director cercetare pentru Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Tel: 0264 593333, 0264 401282, 0723 187571
e-mail: ovidiu.tataru@staff.utcluj.ro

