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UEFISCDI își propune să discute, alături de actori ai ecosistemului de inovare, despre

Inovarea responsabilă: importanța unui plan de egalitate de gen, în cadrul celei

de-a XIII-a ediții, online, a Cafenelei de Inovare, organizată în data de 15 noiembrie,

ora 16:30.

Partener în proiectul european CALIPER, în 2020, UEFISCDI și-a asumat elaborarea și

implementarea unui Plan de Egalitate de Gen. Din octombrie 2021,  Planul de

Egalitate de Gen a fost �nalizat, aprobat și a intrat în etapa de implementare. 

Fiind prima instituție publică ce își asumă un astfel de demers, UEFISCDI își continuă

rolul de inovator în comunitatea de cercetare - dezvoltare - inovare și își propune să

deschidă discuția despre importanța egalității de gen în comunitate.
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Înregistrează-te

Policy briefs

Doctoranzi în România - 

analiza datelor statistice privind

doctoranzii și absolvenții

studiilor universitare de doctorat

din România – evoluții 2015/2016

- 2019/2020;

Accesează publicația

Internaționalizarea

învățământului superior

românesc. Mobilități personal

universitar: analiza datelor

statistice privind mobilitățile

personalului universitar incoming și

outgoing: evoluții 2014/2015 -

2018/2019.

Accesează publicația

http://www.cafeneauadeinovare.ro/index.html
https://uefiscdi.gov.ro/caliper-linking-research-and-innovation-for-gender-equality
https://uefiscdi.gov.ro/resource-868616-ro_uefiscdi_gender_equality_plan_sept_2021_public-version.pdf?&wtok=&wtkps=XY5BDoIwEEXv0rXiTEulDhtPYEw8QbVVq0jBAkYMd7cQF+pq/sz/72c0LekVSBALzrA8kEyJ4fKyyqpahJA2nus+NU2PIG3VdqdeQ3n07bOs59jBtajlHM/Pq9r3I43E3DhjnxJ8VJzYumG5jtZr8m/fSww7UgirfBjiISNmTFVudwuRAVdcgVRTSYxiikoABwWzXxPlRG3+GIRv5vPKw07fRXXzpi1s4u+npLVHFw7GJZ2zj0TfG3fwBcuHNw==&wchk=ad0266354f195b35b46b4090d57defc03224c4c9
https://bit.ly/3bT6sEh
https://uefiscdi.gov.ro/resource-868122-policy-brief.-doctoranzi-in-romania.pdf
https://uefiscdi.gov.ro/resource-868128-policy-brief.-internationalizarea-invatamantului-superior-romane.pdf


Apel deschis
 

Biodiversa+, parteneriatul european pentru biodiversitate, anunță apelul său comun

2021-2022 privind „Sprijinirea biodiversității și a protecției ecosistemelor pe

uscat și pe mare”.

Echipele de cercetare sunt  invitate să formeze consorții de cercetare transnaționale

cu parteneri eligibili din minim 3 țări care participă la apel (minim două țări din statele

membre UE sau țările asociate UE).

Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte: marți, 30

noiembrie 2021, ora 15:00 CET (ora Bruxelles).

Suma cu care intra UEFISCDI/România în apel: 500.000 Euro

Detalii apel

Facebook Linkedin Twitter

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

Website: ue�scdi.gov.ro E-mail: o�ce@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 nu mai doriți să primiți acest email, vă rugăm să ne contactați la adresa:

dezabonare@ue�scdi.ro
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