
Catedra Internațională Onorifică „Jean BART”
   în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării 

(CIO-SUERD)
– proiect pan-european de

formare, promovare ș� i lobby macro-regional duna� rean,
fondat î�n 2012 de Fundația EUROLINK-Casa Europei,

î�n parteneriat cu Academia Română
prin Centrul de Biodiversitate „Acad. David DAVIDESCU”

De ce avem nevoie acum de formare în domeniul 
Studiilor Strategice Avansate Macro-regionale - Dunărene?
Noua etapa�  î�n care intra�  tranșpunerea ștrategiilor macro-regionale UE, î�n șpet�a� ,  î�n cazul Roma�niei,
Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), prin ga� zduirea la Bucureș�ti a Secretariatul Tehnic
SUERD ș�i  prin  preluarea  de  ca� tre  Roma�nia  î�n  octombrie  2018  a  Președinției  SUERD,  impun
intenșificarea contribut�iei ș�tiint�ifice, antreprenoriale ș� i civice î�n vederea atingerii cu șucceș a aceștor
mize ș� i obiective cardinale pentru recuperarea decalajelor competitivita� t�ii șocial-economice. 

Î.n aceșt șenș, filiera Studiilor Avansate Dunărene va doba�ndi, î�ncepa�nd cu anul academic 2018-2019,
o important�a�  șporita� , baza�ndu-ne pe bune practici dezvoltate de alte inștitut�ii europene de preștigiu.

Grup-țintă
Î.ntruca� t „Studiile Duna� rene” preșupun un grad șporit de inter-dișciplinaritate, la curșurile CÎO-SUERD 
șunt eligibili șa�  participe reprezentant�ii urma� toarelor categorii:

 din cadrul universităților: ștudent�i î�n etapa poșt-univerșitara� , cerceta� tori, profeșori ș� i 
conșultant�i șau traineri așociat�i faculta� t�ilor;

 din mediu de afaceri: î�ntreprinza� tori, bușineșș angelș, reprezentant�i ai fondurilor de inveștit�ii,
ai camerelor de comert� ș� i ai așociat�iilor profeșionale;

 din cadrul comunităților locale/județene: reprezentant�i ai conșiliilor conșultative ale 
oraș�elor șau judet�elor, reșponșabili pentru relat�ia cu mediul de afaceri ș� i univerșita� t�ile;

 din  societatea  civilă:  lideri  ai  ONG-urilor  șpecializate  î�n  domeniul  cerceta� rii,  inova� rii  ș� i
antreprenoriatului

Cursurile de tip post-universitar șe deșfa� ș�oara�  î�n sistem online (la diștant�a� ), pe o platforma de e-
learning (î�nva� t�are  prin  intermediul  unei  platforme  internet)  ș� i  șunt  prezentate  șub  forma  unor
module,  care  pot  fi  deșca� rcate  ș�i  parcurșe  î�n  ritm propriu,  î�n  funct�ie  de  timpul  alocat  curșului  ș� i
puterea de acumulare a materialelor prezentate. Abșolvent�ii curșului vor avea î�n continuare acceș la
modulele de curș, precum ș�i la alte materiale noi, care vor fi î�nca� rcate pe platforma� , î�n mod periodic. 

Se  elibereaza� ,  la  final,  Certificat  de  Absolvire  cu  anexa  detaliata�  a  modulelor  ș� i  modalitatea  de
evaluare, eliberat de Catedra Înternat�ionala�  Onorifica�  „Jean Bart” CÎO-SUERD.

Beneficiile Membrilor, Cursanților și Absolvenților CIO-SUERD
1. acordarea de ghidaj, consiliere, mentoring și recomandări candidat�ilor la ștudii doctorale  
2. formare profesională prin programe online cu certificare prin CÎO-SUERD 
3. redactare ș� i furnizare a Scrisorilor de Recomandare ca� tre parteneri inștitut�ionali/
inștitut�ii angajatoare pentru echivalarea șau completarea certifica� rii ștudiilor 
4. î�ndrumare ș� i consiliere profesională ș�i financiara�  î�n cadrul Programului ”S� coala Banilor Europeni”
5. cooptarea î�n cadrul Grupurilor de Lucru î�n timpul Preș�edint�iei SUERD așumate de Roma�nia   

Informații suplimentare: 
CIO-SUERD - c/o EUROLINK-Casa Europei
Telefon/fax: 021.2304997; Mobil: 0723699857
E-mail: ciosuerd@gmail.com; ciosuerd@houseofeurope.ro 
Internet: www.ciosuerd.houseofeurope.ro

mailto:ciosuerd@houseofeurope.ro
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PROGRAMUL NAȚIONAL COMUN DE FORMARE CIO-SUERD

Curs online pentru formarea Ofițerilor și Comisarilor Dunăreni
http://cioșuerd.houșeofeurope.ro/ofiteri-comișari-dunareni

Tematică (lișta�  șelectiva� ):
• Strategia UE pentru Regiunea Duna� rii (SUERD) - document 

cardinal pentru integrarea dezvolta� rii Roma�niei î�n context 
duna� rean

• Specificul Managementului de Proiect î�n context SUERD
• Specificul comunica� rii ș� i activita� t�ilor de networking ș� i lobby  
• Perșpectivele de dezvoltare ale macro-regiunii  

Rolul  Comisarilor  Județeni,  Municipali  și  Locali  Dunăreni  devine
recunoșcut oficial ș� i cu mult mai important pentru ca toate comunita� t�ile
din Roma�nia  șa�  șe  inter-conecteze la  viitoarea platforma�  internet  ș� i  șa�
poata�  beneficia de șerviciile de șprijin privind informarea, conșilierea ș� i
șchimburile  de  bune  practici  pentru  a  facilita  cooptarea  î�n  ret�ele  ș�i
proiecte  de  cooperare  teritoriala�  cu  dimenșiune  tranșfrontaliera�  ș� i
tranșnat�ionala�  dezvoltate prin Danube European Commișșionerș Network

Curs online pentru formarea Experților Europeni în Dezvoltare și Inovare Urbană
http://cioșuerd.houșeofeurope.ro/expert-europeni-dezvoltare-inovare-urbana

Tematică (lișta�  șelectiva� ):
• Împortant�a Agendei Urbane UE ș� i relevant�a șa, ata� t pentru 

comunita� t�ile rurale, ca� t ș� i pentru oraș�ele / zonele metropolitane  
• Parteneriatul European pentru Înovare de tip ”Smart City” 
• Bazele de date UE î�n domeniul dezvolta� rii ș� i inova� rii urbane
• Act�iuni ș� i init�iative î�n domeniul dezvolta� rii / inova� rii urbane
• Înovarea șociala�  ș� i buna guvernant�a�  pentru oraș�ele europene
• Priorita� t�i principale ale inova� rii urbane pa�na�  î�n 2020
• Poveș�tile de șucceș legate de inovarea urbana�  (URBACT, UÎA)

Programul de formare beneficiaza�  de coordonarea teoretica�  ș� i practica�  a
unuia dintre cei mai reputat�i  expert�i  ai  Comișiei  Europene î�n domeniu,
Dr.  Ing.  Urb.  Pietro  ELISEI,  Ambașador  ÎSOCARP  ș�i  Manager  General
URBASOFÎA.

Curs online Managementul Bioeconomiei, Inovării și Guvernanței
http://cioșuerd.houșeofeurope.ro/managementul-bioeconomiei-inovarii-guvernantei

Tematică (lișta�  șelectiva� ):
• șecuritatea alimentara�  ș� i conceptul de ”Creș�tere Albaștra�” UE 
• geștionarea durabila�  a reșurșelor naturale  
• reducerea dependent�ei de reșurșele neregenerabile  
• atenuarea rișcurilor derivate din șchimba� ri climatice  
• provoca� rile dezvolta� rii bioeconomiei la nivel european ș� i nat�ional 
• problemele așigura� rii guvernant�ei colaborative  
• Planul de Act�iune UE cu accent pe inveștit�iile î�n cercetare-inovare 

 
Aceașta�  formare cu caracter multi ș� i inter-dișciplinar șe va dovedi utila�  î�n
șpecial  celor  care  vor  dori  șa�  lucreze  î�n  context  intern,  european  șau
internat�ional î�n  specializările de bază  ale bioeconomiei, biotehnologii,
ecoeficient�a� ,  dezvoltare  durabila� ,  inovare  urbana� ,  managementul
proiectelor europene ș� i pentru buna guvernant�a� , de tip Horizon 2020.
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