
Info-day ECSEL JU, Aula BAR, 8 aprilie 2019. 

Avanpremieră a unor evenimente europene organizate de România  

în cadrul Președinției Consiliului UE, la Palatul Parlamentului (iunie 2019). 

În dimineața zilei de 8 aprilie 2019, în Aula Bibliotecii Academiei, Acad. Ioan Dumitrache, 

Secretar general al Academiei Române va deschide lucrările unui eveniment organizat la 

Academia Română cu concursul ECSEL JU (Bruxelles), al Ministerului Cercetării și Inovării. 

al INCD-Microtehnologie (IMT București) și al asociațiilor ARIES și ASTEGI. 

Programul complet al acestui eveniment de informare este afișat la adresa 

https://astegi.ro/info-day-ecsel-ju-programme. Cele două evenimente pe care le prefațează sunt, 

în ordine cronologică: 

• EuroNanoForum 2019, 12-14 of June, 2019, a se vedea www.euronanoforum2019.eu  

• ECSEL JU Symposium, 17-18 June, 2019, see https://www.ecsel.eu/symposium-2019 

Cea mai mare parte a evenimentului este dedicată Simpozionului ECSEL JU, parteneriatul 

public privat la nivel european, în domeniul componentelor și sistemelor electronice. 

Evenimentul din 17-18 iunie 2019 este extrem de important în perspectiva Horizon 

Europe (2021-2027). El va reuni specialiști din mediul academic și din industrie sub 

deviza asigurării suveranității Europei în domeniul digital. Organizarea în România a acestui 

eveniment european de amploare va fi o oportunitate deosebită pentru actorii interesați să 

stabilească contacte pentru viitoarele propuneri de proiecte și alte colaborări. 

Informații suplimentare despre ECSEL JU (Electronic Components and Systems for 

European Leadership Joint Undertaking) apar la adresa https://www.ecsel.eu/ ECSEL JU 

organizează competiții în cadrul Horizon 2020 (2014-2020). Finanțarea este asigurată parțial 

din programele naționale. România este partener al ECSEL JU (întreprindere comună), după 

cum se arată la adresa http://www.research.g ov.ro/ro/articol/4118/din-bugetul-orizont-2020-

intreprinderi-comune-art-187-ju-joint-technology-initiative-on-electronic-components-and-

systems-for-european-leadership-ecsel-joint-undertaking-ecsel-ju. 

Evenimentul din 8 aprilie 2019 prezintă și proiecte de succes cu parteneri români în programul 

ECSEL (anterior ENIAC). 

În completare este prezentat sumar și evenimentul EuroNanoForum 2019 (12-14 iunie 2019), 

în curs de organizare de către IMT București (www.imt.ro). 

Participarea (fără taxă) la acest eveniment trebuie anunțată în prealabil printr-o înregistrare într-

un formular on-line, accesibil la adresa https://astegi.ro/informatii/36-info-day-ecsel-ju-2019.html. 
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