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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!
Descărcaţi raportul AICI

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”.
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