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LANSARE SOLUŢII 3

Ministerul Educaţiei şi
Cercetării, prin UEFISCDI,
anunţă lansarea competiţiei
Soluţii 3 - Strategia
participării naționale în noul
context european de
coordonare a cercetării în
domeniile industriei de
securitate și spațiu

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a

aprobat, prin Ordinul Ministrului

Cercetării și Inovării nr. 5639, lansarea

competiției Soluții - 2020 - 3, în cadrul

Subprogramului 2.1 Competitivitate prin

cercetare, dezvoltare şi inovare.

Termenul limită pentru transmiterea

expresiilor de interes: 07.10.2020, ora

15:00.

Bugetul maxim al proiectului:

5.900.000 lei.

AFLĂ MAI MULTE

DESPRE SOLUŢII
Derulat de UEFISCDI, instrumentul de �nanţare Soluții face parte din Planul Național

de Cercetare-Dezvoltare și Inovare III. Obiectivul este să ofere răspunsuri la o nevoie

identi�cată de administrația publică. 

În acest an, competiţiile Soluții 1 şi Soluţii 2 au fost lansate cu 16 tematici de cercetare

cu obiectivul de a răspunde rapid şi e�cient la provocările create de contextul

epidemiei COVID-19. Termenul de implementare variază de la 3-6 luni, respectiv 12-18

luni.

PRIMELE REZULTATE

Dezvoltarea primei
aplicaţii din România de
detecţie a expunerii la

COVID-19

Consorţiului coordonat de Institutul

de Științe Spațiale (ISS), alături de

Romanian InSpace Engineering

(RISE), Institutul Naţional de

Sănătate Publică (INSP) şi

Administratia Naţională de

Meteorologie (ANM), a anunţat

realizarea primei aplicaţii din

România de detecţie a expunerii la

COVID-19.

AFLĂ MAI MULTE

Dezvoltarea de
echipamente de
protecție pentru

personalul expus şi
pentru populaţie

Consorţiul format din UMF Carol

Davila Bucureşti, Universitatea

Politehnică Bucureşti, Unitatea

Militară 02433 Bucureşti

Spitalulul Universitar de Urgenţă

Bucureşti şi STIMPEX SA şi-au unit

eforturile pentru a oferi

soluţii inovative pentru protecția

personalului (expus profesional) și

a populației împotriva contaminării

cu virusul SARS-CoV-2.

AFLĂ MAI MULTE

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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