
Raport 
 Rezultatele consultărilor privind definirea 

 Agendei Strategice de Cercetare
 

Acest raport este bazat pe rezultatele activității celor peste 150 de experți implicați în

panelurile desfășurate în luna iulie 2021 și a celor 2.353 de respondenți care au

participat în perioada august-septembrie 2021 la consultarea online de prioritizare. Le

mulțumim pentru contribuția valoroasă la acest demers.

Agenda Strategică de Cercetare propune o prioritizare a unei părți a �nanțării

publice a cercetării, prin prisma impactului așteptat la nivelul societății, fără a limita

disciplinar sau metodologic tipul de cercetare. Prin focalizarea sa pe impactul societal,

Agenda Strategică de Cercetare va � distinctă dar posibil complementară

specializărilor inteligente, pentru care s-au derulat o serie de consultări dedicate. De

asemenea, Agenda nu vizează orientarea cercetării fundamentale, a cărei susținere

trebuie să �e bazată primordial pe criteriile de excelență științi�că.

Consultările  s-au derulat în cadrul proiectului ”Creșterea capacității sistemului CDI de

a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a

politicilor publice bazate pe dovezi - SIPOCA-592”, coordonat de Ministerul Cercetării,

Inovării și Digitalizării (MCID) în parteneriat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea

Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI).
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Accesează raportul

Apeluri

Participă la TechTransfer Summer

School, un program online dedicat

tuturor celor interesați de

transferul tehnologic din domeniul

IT și nu numai susținut prin

proiectul KnowING IPR - Fostering

Innovation in the Danube Region

through Knowledge Engineering

and IPR Management.

Detalii apel

A fost lansată competiția anuală

Fulbright Visiting Scholar Award

adresată profesorilor și

cercetătorilor români care au o

diplomă de doctor sau echivalent.

Candidații sunt invitați să aplice

pentru stagii de cercetare/

predare în orice domeniu, cu

excepția medicinei clinice și a altor

discipline clinice.

Detalii apel

https://uefiscdi.gov.ro/consolidarea-capacitatii-anticipatorii-de-elaborare-a-politicilor-publice-bazate-pe-dovezi-in-domeniul-cercetarii-dezvoltarii-si
https://uefiscdi.gov.ro/resource-868312-raport-consultare-agenda-strategica_28.09.21.pdf?&wtok=&wtkps=XY5NEoIwDIXv0rVi0lKoYeMJHGc8AdJaqyCOBfxhuLuFcYGu8pKX783LKaHekyDmnWaZJxkk1wkkJxWjsa6Szcu+ivx5qdPDGXxrvdKFLePb8l2Z7hQvsex4h2KEkZgbZ8hIhRwVJ7ZpWJYHq5/8ar6EZ0cKYZ0NQzikxLS+XXf7lUiBK65AqikkvGKMSgAHBYtfE+VEbf8YhDnzrfIwU7ugqlq3pYnqu41ac3S+0C7qnHlE+b1xRV2ybPgA&wchk=1ed7fd1805118fbec710ba86daabcb3e40bfb3d9
http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/6769%20
https://fulbright.ro/competition/2022-2023-visiting-scholar-program/


Evenimente

În perioada 25 - 26 octombrie

2021 are loc evenimentul de

informare publică organizat în

cadrul Cluster-ului 6 ”Alimentație,

bioeconomie, resurse naturale,

agricultură și mediu” asociat

Programului Horizon Europe.

Agenda evenimentului este

disponibilă aici

Detalii  eveniment 

În data de 28 octombrie 2021 are

loc evenimentul "Facilitating

research and innovation

cooperation in the Danube

Region" axat pe prezentarea

apelurilor și oportunităților

asociate acțiunilor privind

”Extinderea participării și

răspândirea excelenței” din cadrul

Programului Horizon Europe.

Detalii  eveniment 

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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https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/horizon-europe-cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-6_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-6_en
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