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COMPETIŢII DESCHISE
Subprogramul 1.1 – Resurse Umane

În cadrul Programului 1, Subprogramul 1.1. Resurse Umane au fost lansate
competițiile Premierea rezultatelor cercetarii – Articole si Premierea
rezultatelor cercetarii - Brevete, aprobate prin Ordinul Ministrului
Educaţiei si Cercetării nr. 5715/09.10.2020 si respectiv 5716/09.10.2020. 

AFLĂ MAI MULTE

Premierea rezultatelor
cercetării – ARTICOLE

Competiţia se adresează
cercetătorilor a�liaţi unor instituţii din
România, autori de articole ştiinţi�ce
publicate în reviste indexate de
Clarivate Analytics, în Science Citation
Index Expanded, Social Sciences
Citation Index sau Arts & Humanities
Citation Index.

AFLĂ MAI MULTE

Premierea rezultatelor
cercetarii – BREVETE

In cadrul acestei competiţii pot
depune aplicaţii cercetători a�liaţi

unor instituţii de drept public din
România, autori de brevete de
invenție (inventatori) naționale (OSIM)
și brevete internaționale (EPO,
USPTO).

Subprogramul 3.1 – Bilateral/multilateral

AFLĂ MAI MULTE

ALTE NOUTĂŢI

AFLĂ MAI MULTE

Contractare lista de rezervă
- Proiecte de cercetare
pentru stimularea tinerelor
echipe independente (TE) –
competiţia 2019

Prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi

Cercetării nr. 5723/12.10.2020 a fost

aprobată, modi�carea bugetului

competiției 2019 pentru Programul 1 -

Dezvoltarea sistemului naţional de

cercetare - dezvoltare, Subprogramul

1.1 Resurse umane - “Proiecte de

cercetare pentru stimularea tinerelor

echipe independente” – tip TE.

Paneluri de experți și actori cheie
care, pe baza rezultatelor consultării
exploratorii, consolidează o serie de
�șe argumentate de subdomenii;

Consultare online (chestionar)
pentru ierarhizarea propunerilor de
specializare inteligentă, care
utilizează output-ul panel-urilor.

AFLĂ MAI MULTE

Raportul consultării
exploratorii – Specializarea
Inteligentă la nivel național

Consultarea exploratorie a fost prima

fază dintr-un demers mai amplu de

descoperire antreprenorială, care va

mai include:

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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