
Comisia Europeană vă invită să completaţi sondajul privind viitorul proces de co-

proiectare a parteneriatului pentru „O economie albastră neutră, durabilă și
productivă din punct de vedere climatic”, împărtășind idei și sugestii ce pot

contribui la elaborarea documentului ”Strategic Research and Innovation Agenda

(SRIA)”.

Parteneriatul este propus pentru includerea în programul de lucru 2021-2027 şi

reprezintă unul dintre cele 49 de parteneriate europene identi�cate în timpul

plani�cării strategice a programului Orizont Europa. 

Parteneriatul pentru economia albastră va contribui în mod semni�cativ și într-un

mod măsurabil la neutralitatea climatică a economiei albastre și la obiectivele

europene ~European Green Deal~ și ~Digital Europe~.

Termenul limită de participare la sondaj: 16 decembrie 2020

UEFISCDI - 20 de ani de activitate

UEFISCDI susţine comunitatea de cercetare, inovare şi învăţământ superior

din România către performanţă. Vă invităm să parcurgem, până la �nalul anului,

cele mai importante contribuţii. Mândri că suntem în slujba comunităţii ştiinţi�ce

şi academice din România, inovăm împreună.

Vă invităm să urmăriţi pe canalele de social media hashtagul #UEFISCDI20deani şi

să a�aţi mai multe pe pagina evenimentului aici: ue�scdi.gov.ro/ue�scdi-20-de-ani

UEFISCDI participă în proiectul internaţional PRO-Ethics

Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea, testarea şi promovarea unui cadru de etică ce

va conţine principii, norme, instrucţiuni, criterii de evaluare, exemple de bune

practici şi propuneri în contextul implicării cetăţenilor în procesele de cercetare,

dezvoltare şi inovare. Mai multe informatii despre proiect şi contribuţia UEFISCDI,

puteţi găsi pe site-ul PRO-Ethics.
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descarcă versiunea PDF

Avem nevoie de contribuția
dumneavoastră!

Accesează sondajul AICI

ALTE NOUTĂŢI

Citiţi mai multe

S-a lansat ghidul pentru
utilizarea scenariilor în
domeniul biodiversității

BiodivERsA și Belmont Forum cu

ajutorul experților din domeniu au

elaborat un ghid pentru utilizarea

scenariilor în domeniul biodiversității.

Citiţi mai multe

Policy Accelerator Hub –
rezultatele primei ediții

UEFISCDI, în calitate de co-organizator

al Policy Accelerator Hub, anunță

publicarea celor trei documente

cuprinzând recomandări de politici

publice elaborate în cadrul primei

ediții a programului.

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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