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A fost aprobată lansarea competiţiilor
Proiecte de cercetare postdoctorală (PD) și
Proiecte de cercetare pentru stimularea
tinerelor echipe independente (TE) - 2021
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a aprobat lansarea competițiilor pentru
”Proiecte de cercetare postdoctorală” (PD2021) și ”Proiecte de cercetare pentru
stimularea tinerelor echipe independente” (TE2021).

Competițiile sunt organizate de către Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS)
și UEFISCDI.
Cererile de finanțare se depun prin intermediul platformei www.uefiscdi-direct.ro,
nefiind necesară depunerea și în format tipărit;
Platforma de depunere va fi disponibilă începând din data de 10.06.2021;
Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 07.07.2021, ora
16:00.
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