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Stimați colaboratori,
Vă invităm să ﬁți alături de noi la un eveniment inedit, inițiat de Comisia Europeană și care se
organizează pentru prima dată la Bistrița - Noaptea Cercetătorilor Europeni, SCIENCE4FUTURE.
Evenimentul va avea loc on-line pe 27.11.2020, între orele 15:00-24:00, desfășurându-se simultan
în peste 400 de orașe din Europa. Am ﬁ onorați să ﬁți alături de noi și să prezentați publicului proiectele de
cercetare și transfer tehnologic, tehnologiile avansate și inițiativele deosebite pe care le aveți.
Proiectul SCIENCE4FUTURE este ﬁnanțat în cadrul programului european HORIZON 2020 și
presupune desfășurarea în județul Bistrița-Năsăud a evenimentului Noaptea Cercetătorilor Europeni
(European Researchers' Night). Evenimentul este cea mai renumită inițiativă de popularizare a științei.
Acțiunea are o istorie de 15 ani, perioadă în care a crescut o generație de tineri, unii îmbrățișând chiar
cariera de cercetător, grație faptului că au cunoscut farmecul acestei activități.
Evenimentul are drept scop informarea publicului larg despre cercetarea științiﬁcă și despre impactul
acesteia asupra vieții cotidiene, dar și promovarea științei, inovației și cercetării. De asemenea, își propune
prezentarea rezultatelor și metodelor de cercetare unui public larg, în special tinerilor – elevi, studenți,
doctoranzi.
Timp de o seară, copiii de toate vârstele, adolescenții și adulții vor avea oportunitatea de a participa
activ la desfășurarea experimentelor științiﬁce, de a discuta cu cercetători, dar și de a face cunoștință cu
rezultatele științiﬁce și modul lor de implementare în județul Bistrița-Năsăud.
La Bistrița, evenimentul este organizat de Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Extensia
Universitară Bistrița, ICPE Bistrița SA și Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud cu susținerea Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud, a Primăriei Bistrița, a Camerei de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, a
Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud, a Asociației Culturale Grigore Moisil și a Clubului
Rotary Bistrița.

SCIENCE4FUTURE - BISTRIȚA - 2020
Obiectivul principal al proiectului SCIENCE4FUTURE constă în prezentarea cercetătorilor și a
rezultatelor muncii acestora publicului larg, în vederea creșterii gradului de conștientizare a importanței
activităților de cercetare, de inovare și de transfer tehnologic, obținerii recunoașterii publice a cercetătorilor,
creând o înțelegere a impactului activității lor asupra vieții de zi cu zi.
Evenimentul din acest an acoperă o plajă largă de domenii de cercetare și implementare, împărțite
după cum urmează:
Secțiunea I
Viitor prin trecut

Secțiunea II
Sănătate și bunăstare printrun mediu înconjurător curat

Își propune creșterea
gradului de conștientizare cu
privire la valoarea patrimoniului
cultural, natural și istoric al
regiunii și la munca depusă de
specialiști în cercetarea și
conservarea acestora.

Își propune să sporească înțelegerea publicului
asupra riscurilor de mediu
naturale și antropice, să prezinte tehnologiile nepoluante,
posibilitățile de utilizare a surselor de energie regenerabile,
managementul durabil al deșeurilor și reciclarea.

Secțiunea III
Dezvoltarea economică a
județului prin tehnologie și
inovație
Vrea să demonstreze,
pe baza exemplelor de succes
din județ, că o dezvoltare
durabilă este posibilă numai
prin tehnologii moderne și
inovare, care la rândul lor se
bazează pe știință și cercetare.
Vrem să arătăm cum sunt
implementate rezultatele
cercetării științiﬁce în toate
sectoarele economiei și cum
ajung în viața de zi cu zi a
oamenilor prin intermediul
produselor și serviciilor.

Pentru detalii legate de modul în care vor ﬁ puse în valoare și prezentate proiectele dvs. vă rugăm să luați
legătura cu responsabilii de proiect, respectiv:
COMPLEXUL MUZEAL
BISTRIȚA-NĂSĂUD
Horga Marius,
tel. 0757430278,
e-mail: horgaro@yahoo.com

UNIVERSITATEA BABEȘBOLYAI CLUJ-NAPOCA,
Extensia Universitară Bistrița
Barta Andras-Istvan,
tel.0745521246,
e-mail:andras.barta@ubbcluj.ro

Cu stimă,
Barta Andras-Istvan,
director Extensia Universitară Bistrița
Raboșapca Irina
manager proiect

ICPE BISTRIȚA SA
(ICPEBN)
Berkesy Corina-Michaela,
tel.0743607371,
e-mail: corinaberkesy@icpebn.ro

