
 

În cadrul Acțiunilor COST (Cooperare europeană în domeniul cercetării științifice și tehnice) vă semnalizăm o serie de 
oportunități adresate comunității științifice UMFCD: 

https://www.research.gov.ro/ro/articol/4207/programe-internationale-cadrul-de-cooperare-cost-conditii-de-  
participare-in-cadrul-actiunilor-cost 

 
Pentru mai multe informații accesați: 
 

Anea NET4Age-Friendly, CA19136 - International Interdisciplinary Network on Smart Healthy Age- friendly 
Environments, https://www.cost.eu/actions/CA19136/, durata 4 ani (21/10/2020-20/10/2024), 
https://www.net4age.eu/ 
Acțiunea GoodBrother, CA19121 - Network on Privacy-Aware Audio- and Video-Based Applications for Active 
and Assisted Living, https://www.cost.eu/actions/CA19121/, durata 4 ani (29/09/2020-28/09/2024), 
https://goodbrother.eu 
 
În cadrul acestor acțiuni se organizează:  

 
ȘCOLI DE VARĂ: 

În perioada 12-15 Septembrie 2022, Acțiunea NET4Age-Friendly organizează prima sa școală de vară, la 
București: “Sustainability for disease prevention and health promotion”. 

Școala de vară va fi organizată de D-na Prof. Univ. Dr. Luiza SPIRU, Lider al WG4-SHAFE impact and sustainability, prin 
Fundația Ana Aslan Internațional (Organizator local), cu susținerea UMF “Carol Davila” și a Centrului de inovație și 
e-Health al UMFCD. 

Sunt invitați doctoranzi, tineri cercetători și formatori din toate cele 39 de țări participante, iar tematica va aborda 
teme precum Prevenție și Modele de afaceri pentru a integra prevenirea bolilor și promovarea sănătății. 

Similar, Acțiunea GoodBrother organizează în perioada 6-10 Iunie 2022, prima sa școală de vară la Skopje, 
Macedonia de Nord: https://goodbrother.eu/category/training-schools/ 

 
BURSE DE MOBILITATE VIRTUALĂ - https://www.net4age.eu/sites/default/files/2022-calls-Virtual-Mobility.pdf 

Aceste burse pot fi accesate de cercetătorii afiliați unei organizații în scopul derulării unor activități virtuale care 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor Acțiunilor COST. 

Sunt decontate burse de până la 1.500 € (4 burse disponibile până în Octombrie 2022). 
 

MISIUNI ȘTIINȚIFICE PE TERMEN SCURT - https://www.net4age.eu/sites/default/files/2022-calls-STSM.pdf 

Aceste fonduri pot fi accesate de cercetători pentru a efectua vizite de instruire de minim 5 zile într-o altă 
instituție, oriunde în lume, pentru îndeplinirea obiectivelor Acțiunilor COST. 

Sunt decontate burse de până la 4.000 €. 
 

PARTICIPARE LA CONFERINȚE - https://www.net4age.eu/sites/default/files/2022-calls-ITC-Conference- 
Grants.pdf , https://www.net4age.eu/sites/default/files/2022-calls-Dissemination-Conference-Grants.pdf 

Aceste fonduri pot fi accesate de cercetători pentru a participa cu lucrări la renumite Conferințe Internaționale sau 
pentru a prezenta Acțiunea și a disemina rezultatele sale. 

Sunt decontate burse de până la 2.000 € pentru participare fizică și 500 € pentru participare virtuală. 
 

PUBLICARE ARTICOLE 

Call for papers - Journal of Applied Gerontology  
 
 Pentru mai multe detalii va puteti adresa: 

Florina Coman | Administrative Director 
Executive National Network Coordinator GoodBrother COST Action Executive 
National Network Coordinator Net4Age-Friendly COST Action Address: Spatarului 3, 
Bucharest, Romania 



 

Tel/fax: +40 21 312 46 96, Mobile: +40 731 499 001 
E-mail: florina.coman@anaaslanacademy.ro 
www.anaaslanacademy.ro 


