COMUNICAT DE PRESĂ
Prezența și contribuția echipelor de cercetare românești în proiecte ERA-NET
Bucureşti, 6 iulie 2021 - Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării,
Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) şi Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) organizează
joi, 8 iulie 2021, online, începând cu ora 10:00, evenimentul ”Prezența și contribuția echipelor de
cercetare românești în proiecte ERA-NET”.
România, prin UEFISCDI, este parteneră în 42 de inițiative de colaborare transnaționale pentru
finanțarea proiectelor de cercetare - dezvoltare. Aceste inițiative se bazează pe schema de finanţare
proiecte de tip ERA-NET/ERA-NET Cofund, unde tematicile de cercetare se înscriu în domenii
științifice care corespund direcțiilor de cercetare ale Programului Orizont 2020 al Comisiei Europene
şi, respectiv, Planului Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Inovare 2015 - 2020 (PNCDI III).
Participanții vor putea să afle, direct de la responsabilii proiectelor, 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).
Detalii despre proiectele ERA-NET ce vor fi prezentate găsiți aici.
Evenimentul face parte din seria prezentărilor publice ”Provocări și soluții pentru o lume în
schimbare” a proiectelor de cercetare finanțate în cadrul competițiilor PNCDI III, organizate de
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării şi UEFISCDI. Campania are ca obiectiv aducerea aproape
de publicul larg a cercetătorilor și a muncii acestora dedicată identificării unor soluții viable, care să
răspundă problemelor și provăcărilor cu care se confruntă societatea actuală.
Date conectare joi, 8 iulie, ora 10.00:
Zoom | Meeting ID: 864 0366 6157 | Passcode: 422370

Despre UEFISCDI:
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)
este o instituție publică aflată în subordinea Ministerului Educației. Asigură atât realizarea de studii ce
fundamentează procesul de repartizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru universităţi, cât și
coordonarea, din punct de vedere administrativ, a unor programe și subprograme din Planul Național de
Cercetare, Dezvoltare, Inovare (PNCDI III) 2015-2020. În calitate de agenție de finanțare a cercetării, similar cu
agenții internaționale de prestigiu, organizează competiții și ulterior monitorizează implementarea proiectelor
acceptate la finanțare.
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