
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) și Unitatea Executivă pentru

Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

anunţă lansarea campaniei “Provocări și soluții pentru o lume în schimbare”, o

inițiativă de promovare a rezultatelor proiectelor de cercetare științi�că �nanțate în

cadrul programelor Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare - PNCDI III

(2015-2020).

 

Campania “Provocări și soluții pentru o lume în schimbare” are ca obiectiv

aducerea aproape de publicul larg a cercetătorilor și a muncii acestora dedicată

identi�cării unor soluții viable, care să răspundă problemelor și provocărilor cu care

se confruntă societatea actuală.
 
Primul eveniment al campaniei va avea loc pe 3 iunie 2021 şi este dedicat proiectelor

de tip Soluții care au răspuns nevoilor punctuale identi�cate de instituțiile și

autoritățile publice centrale. Despre impactul acestora în societate şi cercetătorii care

au dezvoltat Soluțiile, vă invităm să a�aţi în acest eveniment la care sunt aşteptaţi să

participe atât reprezentanţi ai ecosistemului de cercetare, dezvoltare şi inovare, cât și

publicul larg.
 
O prezentare detaliată a proiectelor Soluții 2016-2017 găsiți în pagina

evenimentului.
 
Puteți adresa întrebări/comentarii/recomandări proiectului de care sunteți

interesat(ă), până la data de 2 iunie 2021, completând rapid formularul disponibil aici.
 
Participarea la eveniment se face în baza înregistrării la adresa solutii@ue�scdi.ro

până cel târziu 2 iunie 2021.
 
Detalii despre campania “Provocări și soluții pentru o lume în schimbare” găsiți

aici.
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Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării și UEFISCDI lansează
campania “Provocări și soluții pentru o lume în schimbare”,

iniţiativă care aduce rezultatele cercetării româneşti aproape de
societate

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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