
Relansare competiție Soluții 2021
Având în vedere că până la termenul limită de depunere a  expresiilor de

interes (02.07.2021) nu au fost primite minimum 5 oferte eligibile, au fost

redeschise competițiile pentru următoarele teme:
 Soluţii - 2021 - 2 - Dezvoltarea si implementarea unei soluții moderne de înlocuire

a sistemelor de propulsie la Navele Purtătoare de Rachete ale Forțelor Navale

Române;
 

Soluţii - 2021 - 3 -  Simulator complex pentru dezvoltarea, testarea și validarea

metodelor și mijloacelor de reacție, speci�ce forțelor de intervenție, în cazul

amenințărilor și riscurilor asimetrice care se produc în zone urbane;
 

Soluţii - 2021 - 7 -  Sistem pentru analiza și evaluarea riscurilor din spațiul

extraatmosferic (RoSSA);
 

Soluţii - 2021 - 8 - Suport pentru sisteme spațiale militare;
 

Soluţii - 2021 - 9 -  Realizarea Centrului Național de Referință în domeniul

comunicațiilor cuantice Quantec;
 

Soluţii - 2021 - 12 -  Dezvoltarea unui sistem aerian distribuit "data fusion" -

"remote sensing" pentru identi�care și caracterizare situații de urgență în zone

nesegregate,

urmând ca pe data de 15 iulie să �e redeschisă şi competiţia pentru:

Soluţii - 2021 - 11 - Sistem informatic de transcriere în timp real a vorbirii în text

pentru limba română și recunoașterea stărilor emoționale în apelurile de urgență
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https://uefiscdi.gov.ro/solutii-2021-2-dezvoltarea-si-implementarea-unei-solutii-moderne-de-inlocuire-a-sistemelor
https://uefiscdi.gov.ro/solutii-2021-3-simulator-complex-pentru-dezvoltarea-testarea-si-validarea-metodelor
https://uefiscdi.gov.ro/solutii-2021-7-sistem-pentru-analiza-si-evaluarea-riscurilor-din-spatiul-extraatmosferic-rossa
https://uefiscdi.gov.ro/solutii-2021-8-suport-pentru-sisteme-spatiale-militare
https://uefiscdi.gov.ro/solutii-2021-9-realizarea-centrului-national-de-referinta-in-domeniul-comunicatiilor-cuantice
https://uefiscdi.gov.ro/solutii-2021-12-dezvoltarea-unui-sistem-aerian-distribuit-data-fusion-remote-sensing
https://uefiscdi.gov.ro/solutii-2021-11-sistem-informatic-de-transcriere-in-timp-real-a-vorbirii-in-text


Citiţi mai multe

Competiție deschisă:
Premierea participării
la Orizont 2020

MCID a aprobat lansarea competiției

pentru Premierea participării la

Orizont 2020.
 Depunerea cererilor de �nanțare este

în regim continuu, dar nu mai târziu

de data de 30 noiembrie a �ecărui an.
 

Noutăţi scientometrice

Pe website-ul UEFISCDI au fost realizate actualizările situaţiilor scientometrice

conform noului catalog Journal Citation Reports-JCR 2020, publicat de Clarivate

în 30 iunie 2021:

Citiţi mai multe

Clasi�carea revistelor cotate ISI, pe

subdomenii, în funcţie de

valoarea IF (impact factor) (zonele
roşii şi galbene);
Clasi�carea revistelor cotate ISI, pe

subdomenii, în funcţie de

valoarea AIS (article in�uence

score) (zonele roşii şi galbene).

Citiţi mai multe

Valorile  AIS (article in�uence score) şi

cuartilele corespunzătoare

subdomeniilor;

Valorile  RIS/SRI (scorul relativ de

in�uenţă);

Valorile  RIF/FRI (factorul relativ de

impact).
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