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CHESTIONAR
Chestionar Ministerul Educației și Cercetării

privind identi�carea Parteneriatelor
Europene ce se vor desfășura pe durata

viitorului program cadru de CDI al Uniunii
Europene.

Prezenta consultare publica face parte din metodologia de identi�care a
Parteneriatelor Europene ce se vor desfășura pe durata viitorului program cadru
de CDI al Uniunii Europene. Argumentele / justi�carile dumneavoastra pentru
alegerea unuia sau mai multor parteneriate trebuie sa �e legate de existența unei
comunități științi�ce solide din România în domeniile abordate de Parteneriate,
legături cu parteneri europeni din ariile acoperite, existența echipamentelor
infrastructurilor de top ce pot � utilizate, istoric al participării în proiecte CDI cu
tematici similare celor din Parteneriate, etc. Această listă nu este exhaustivă.
 
Decizia �nală va � luată și pe baza unor solicitări ce vor � exprimate de alte
ministere și agenții guvernamentale, posibil implicate în participarea la
Parteneriate.
 
La acest moment, consultarea se face doar pe 14 din cele 49 de propuneri de
Parteneriate prezentate, în conformitate cu solicitarea C.E.
 
Pentru restul de Parteneriate, C.E. va solicita, în viitor, eventuale angajamente ale
Statelor Membre.
Vă rugăm să aveți în vedere importanța introducerii argumentelor
dumneavoastră, la rubrica aferenta �ecărui Parteneriat.
 
În pregătirea răspunsului la acest chestionar, vă încurajăm să aveți în vedere
consultarea documentelor/informațiilor relevante, accesibile si prin intermediul
link-urilor directe incluse în text.

COMPLETAŢI CHESTIONARUL AICI

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării,

Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) este o instituție publică a�ată în subordinea

Ministerului Educației şi Cercetării. 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.
 

În calitate de agenție de �nanțare a cercetării, similar cu agenții internaționale de

prestigiu, organizează competiții și ulterior monitorizează implementarea

proiectelor acceptate la �nanțare. 

VIZITEAZĂ UEFISCDI PE:

Facebook Twitter Website

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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