
Înscrierile la #AeroDays2020 sunt
deschise!

Comunitate academică și științi�că din România, precum

și toți actorii interesați sunt invitati să se înregistreze la

evenimentul principal din domeniul aviației,

#AeroDays2020, ce va îngloba anul acesta două mari

întrevederi: Berlin Aviation Summit și #AeroDays2020

FORUM. 

Organizat sub egida Comisiei Europeane, #AeroDays2020

 va avea loc în perioada 24-26 noiembrie 2020 la Berlin.

Înregistrarea participanților la #AeroDays2020 este

disponibilă

aici: https://registration.aerodays.eu/front/index_forum.p

hp

MaI multe informații despre eveniment pot � accesate

aici: https://www.aerodays.eu/aerodays2020-forum/

INFORMARE
| 25 SEPTEMBRIE 2020 |

descarcă versiunea PDF

S-a lansat competiţia de
evaluare și clasi�care a
editurilor, colecțiilor și
revistelor științi�ce din
domeniul Ştiinţelor
Umaniste

Consiliul Naţional al Cercetării

Ştiinţi�ce (CNCS) anunţă lansarea

competiţiei de evaluare și clasi�care a

editurilor, colecțiilor și revistelor

științi�ce în vederea recunoașterii în

domeniul fundamental al Științelor

Umaniste.

Termenul limită de depunere: 21

octombrie 2020

Platformă depunere: www.ue�scdi-

direct.ro, secţiunile Recunoaștere

REViste RREV-2020 şi Recunoaștere

EDituri RED-2020

AFLĂ MAI MULTE AICI

APEL CĂTRE EVALUATORI

CNCS adresează un apel
cercetătorilor din domeniul

umanist de a se înscrie pentru
evaluarea editurilor şi revistelor cu

pro�l umanist din România,
competiţia 2020.

Perioada de înscriere: 28

septembrie – 4 noiembrie 2020

Opţiunile se fac prin intermediul
platformei BrainMap, pe unul sau

mai multe dintre domeniile:
Arhitectură și urbanism; Arte

vizuale; Cinematogra�e și media;
Filologie; Filoso�e; Istorie și studii
culturale; Muzică; Teatru și artele

spectacolului; Teologie

AFLĂ MAI MULTE AICI

ALTE NOUTĂŢI

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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