
Te invităm joi, începând cu ora 10.00, să a�i mai multe despre ce reprezintă

participarea în proiecte ERA-NET, care sunt inovațiile ce conduc la îmbunătățirea stării

de sănătate și a stilului de alimentație și de viață, la protecția mediului și conectarea

prin Internet of Things  (IoT).
 
Date conectare:
Link ZoomMeeting ID: 864 0366 6157Passcode: 422370

 

Mai multe detalii despre evenimentului ”Prezența și contribuția echipelor de

cercetare românești în proiecte ERA-NET”poţi a�a aici.
 
Evenimentul face parte din seria prezentărilor publice ”Provocări și soluții pentru o

lume în schimbare” a proiectelor de cercetare �nanțate în cadrul competițiilor
PNCDI III, organizate de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării şi UEFISCDI.
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SAVE THE DATE!
8 iulie, ora 10.00, pe ZOOM

Prezența și contribuția echipelor de cercetare românești în
proiecte ERA-NET

 Citește mai mult

 
ALTE RECOMANDĂRI

Workshop FAIRsFAIR
Roadshow Romania - 7 iulie
2021

Open Science Knowledge Hub

Romania (OSKH Romania) din cadrul

UEFISCDI, vă adresează invitația de a

participa la evenimentul online (în limba

engleză) dedicat implementării practice

a științei deschise, cu accent

pe managementul datelor de cercetare

și respectarea principiilor

FAIR. Participarea la eveniment este

gratuită și deschisă tuturor persoanelor

interesate.

Anunț privind constituirea
Inițiativei Naționale Cloud
pentru Știința deschisă din
România (RO-NOSCI)

RO-NOSCI reprezintă o coaliție de

organizații la nivel național, coordonată

de Unitatea Executivă pentru Finanțarea

Învățământului Superior, a Cercetării,

Dezvoltării și Inovării

(UEFISCDI), Institutul Național de

Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI

București, Institutul Național de

Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și

Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” –

IFIN-HH.

Citeşte mai mult Citeşte mai mult

https://us02web.zoom.us/j/86403666157?pwd=UGYwTDYxUDdDZUFzZytSZkpscFBqQT09#success
https://www.brainmap.ro/eranet
https://uefiscdi.gov.ro/provocari-si-solutii-pentru-o-lume-in-schimbare
https://uefiscdi.gov.ro/resource-820240-newsletter_uefiscdi_6_iulie_2021.pdf
https://uefiscdi.gov.ro/provocari-si-solutii-pentru-o-lume-in-schimbare-eveniment-era-net
https://uefiscdi.gov.ro/news-workshop-fairsfair-roadshow-romania-7-iulie-2021
https://uefiscdi.gov.ro/open-science-hub?&wtok=&wtkps=fcpNEoIgGAbgu7DXRL4wvu7QNNMJmgDFUFSGFJrunrpr0+79ee4I+PbIkHgjydkjFEiqGJlKC6RJL0BTfI1tcJaKOqPtGHVqsiMd5qfdPOVIpBz66+1QCg6sOFV82wWSn05hd5f/qkQyqz2svHMyWJW7qc6D0sY/pMkb163/5ws=&wchk=0bba1a291e15cf4a9e4e5d38c9472b012ab987c8
https://uefiscdi.gov.ro/news-anunt-privind-constituirea-initiativei-nationale-cloud-pentru-stiinta-deschisa-din-romania-ro-nosci
https://uefiscdi.gov.ro/news-workshop-fairsfair-roadshow-romania-7-iulie-2021
https://uefiscdi.gov.ro/news-anunt-privind-constituirea-initiativei-nationale-cloud-pentru-stiinta-deschisa-din-romania-ro-nosci


Nou indicator scientometric, introdus în catalogul Journal
Citation Reports - JCR 2020

Catalogul Journal Citation Reports-JCR 2020, publicat în iunie 2021 de Clarivate

Analytics, a introdus un nou indicator scientometric. Journal Citation Indicator -

JCI este calculat pentru reviste din Web of Science Core Collection, inclusiv pentru Arts

& Humanities Citation Index şi Emerging Sources Citation Index. 

 Citește mai mult

Adresa: Str. Mendeleev nr. 21-25,Sector 1, Cod 010362, Bucuresti.

Website: ue�scdi.gov.ro

E-mail: pr@ue�scdi.ro  Tel: 004 021 30 23 850  Fax: 004 021 31 15 992  

Program de lucru: Luni - Vineri 8:00-16:00

Dacă doriți să nu mai primiți acest email vă rugăm să ne contactați la adresa:
dezabonare@ue�scdi.ro.
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