
UEFISCDI a publicat raportul anual de activitate
PNCDI III pentru anul 2020

Anul 2020 a fost unul plin de provocări: externe, care au arătat cât de nepregătită

este lumea, cât de fragilă şi cât de mult avem nevoie de guvernare inovativă

anticipatorie - aşa cum o denumeşte OECD; interne, legate de rolurile UEFISCDI în

�nanţarea învăţământului superior, cât şi ca agenţie executivă pentru �nanţarea

cercetării, dezvoltării şi inovării. 

Am fost pregătiţi să lucrăm online pentru că digitalizarea nu am făcut-o dintr-o

presiune externă şi de timp, ci din nevoia internă de a simpli�ca - pentru a putea

lucra cu miile de evaluatori din toată lumea, cu miile de cercetători care depun

proiecte la competiţiile noastre şi cu sutele de instituţii de cercetare, universităţi şi

�rme cu care suntem în relaţie contractuală pentru realizarea de proiecte CDI; cât

şi de nevoia de a � transparenţi. 

Raportul acesta este despre activitatea UEFISCDI în domeniul CDI, în 2020.

Lăsăm cifrele şi “poveştile” să vorbească pentru noi!
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ALTE NOUTĂŢI

Workshop Building Consistency for Open
Science in Europe – rhetorics and

practices |19-20 aprilie 2021
UEFISCDI, prin Open Science Knowledge Hub Romania, în calitate de Operator de

Program pentru Programul Cercetare, �nanțat în cadrul Mecanismelor Financiare

SEE și Norvegian (EEA & Norway Grants) organizează workshopul internațional

online „Building Consistency for Open Science in Europe – rhetorics and practices”.

A�aţi mai multe

https://uefiscdi.gov.ro/resource-825304-raport-de-activitate-pncdi-iii-2020_16.03.2021.pdf
https://uefiscdi.gov.ro/femeiincercetare
https://uefiscdi.gov.ro/?we=module.org.uefiscdi.home&wtok=&wtkps=XU7LjsIwDPyXnJfiPJu6F74ArbRfEJp0MYLSNkCRUP+dJJdFe/J4PDMehwZfESWySJ61EbVCJk5GH8TYdP2BwGv3hGmJk6s7UpHmpx6n+mGOGz4cZ93Bhjt5kqLPbo6M8swhytgMBbLdjbUu3V5FcPlckprQcuDtuiaiRub9OHz/bCVY4Aqk5SUkSf+YLwm1kUY1VpSnurj2/zwcsudTmKosoYAm1bj6+zlU1/m3uoeeYuepelBYqiEskbXrGw==&wchk=7597366649e4d45e56921a9fec785055abfd6ce6
https://uefiscdi.gov.ro/open-science-hub
https://eeagrants.org/
https://uefiscdi.gov.ro/building-consistency-for-open-science-in-europe-rhetoric-and-practice


S-a deschis apelul  M-
ERA.NET-3-2021

Propunerea M-ERA.NET 3 (co-

fund) vizează coordonarea

eforturilor de cercetare din statele

membre participante, regiuni și

state asociate în cercetarea și

inovarea materialelor. Consorțiul

M-ERA.NET 3 va aborda

tehnologiile emergente și

domeniile de aplicații conexe, cum

ar �, de exemplu, suprafețe,

acoperiri, material compozite,

fabricare aditivă sau modelarea

integrată a materialelor. 

Termenul pentru depunerea pre-

propunerilor: 15.06.2021.

Citiţi mai multe

S-a lansat competiţia
FDI-2021

Ministerul Educaţiei a lansat

competiţia de proiecte �nanţate

din Fondul de Dezvoltare

Instituţională destinat

universităţilor de stat – FDI

2021.  Competiția este coordonată

de Consiliul Naţional pentru

Finanţarea Învăţământului

Superior (CNFIS) care va evalua şi

selecta proiectele depuse de

universităţi. 

Pregătirea şi depunerea

proiectelor se realizează în

perioada 15 – 30 martie 2021. 

Citiţi mai multe

Ultimele zile de depunere

Citiţi mai multe

ERA-MIN 3

Termenul pentru

depunerea pre-

propunerilor de

proiecte: 1.04.2021.

Citiţi mai multe

Call for Africa - Europe

Collaborative Research

& Innovation projects

on Renewable Energy

(LEAP-RE)

Termen depunere schiță

de proiect: 1.04.2021 -

etapă obligatorie. Citiţi mai multe

ERA-NET Urban

Transformation

Capacities (ENUTC)

Termen depunere schiță

de proiect: 15.04.2021 -

etapă obligatorie. 

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 nu doriți să mai primiți newsletter-ul nostru vă puteţi dezabona: aici.
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