
UEFISCDI a lansat studiul “Sustenabilitate și
inovare în ecosistemul antreprenorial din

România”

În cadrul celei de-a XII-a ediții a  Cafenelei de Inovare, organizată miercuri, 31

martie, Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării,

Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) a lansat studiul “Sustenabilitate și inovare în

ecosistemul antreprenorial din România – studiu exploratoriu“. Documentul

analizează evoluțiile ecosistemului din ultimii 5 ani, prezintă ecosistemul

antreprenorial din România din perspectiva actorilor care participă la dezvoltarea

lui și propune o serie de recomandări pentru consolidarea acestuia. 

Poate � consultat  aici  (în limba engleză), iar rezumatul în limba română este

disponibil aici.
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RECOMANDĂRI

Te invităm la FACCE ERA-
GAS Greenhouse Gas
Research Breakfast Club

FACCE ERA-GAS lansează invitația

de a participa la ”FACCE ERA-GAS

Greenhouse Gas Research

Breakfast Club” (16 Aprilie, 23

Aprilie, 30 Aprilie). Inițiativa se

adresează cercetătorilor post-

doctoranzi și doctoranzilor.  În

cadrul întâlnirilor online

(platforma zoom) oameni de

știință de prestigiu vor aborda

teme de cercetare de ultimă oră

legate de monitorizarea și

reducerea GES din agricultură și

silvicultură, precum și oportunități

de dezvoltare a carierei pentru

doctoranzi și post-doc.

Evenimentele reprezintă

oportunități importante pentru

dezvoltarea rețelelor de

comunicare cu actori interesați

de subiectele prezentate.

Citiţi mai multe

Universitatea
Transilvania din Braşov
recrutează 36 de
cercetători

Eşti pasionat de cercetare şi ai o

puternică orientare spre

rezultate? Institutul de Cercetare-

Dezvoltare al  Universităţii

Transilvania din Braşov recrutează

36 cercetători științi�ci! 

Posturile sunt disponibile în

domeniile:

științe inginerești;

științe sociale;

științe umaniste;

arte;

medicină;

matematică;

sport.

Contractele sunt pe o perioadă de

doi ani, cu posibilitatea de a �

extinse pentru încă un an.

Citiţi mai multe

http://www.cafeneauadeinovare.ro/
https://accelerate.gov.ro/storage/sustainability-and-innovation-in-the-romanian-entrepreneurial-ecosystem.pdf
https://accelerate.gov.ro/storage/sustenabilitate-si-inovare-in-ecosistemul-antreprenorial-din-romania-rezumat.pdf
https://uefiscdi.gov.ro/news-uefiscdi-a-lansat-studiul-sustenabilitate-si-inovare-in-ecosistemul-antreprenorial-din-romania
https://uefiscdi.gov.ro/news-uefiscdi-a-lansat-studiul-sustenabilitate-si-inovare-in-ecosistemul-antreprenorial-din-romania
https://uefiscdi.gov.ro/news-facce-era-gas-greenhouse-gas-research-breakfast-club
https://www.euraxess.gov.ro/jobs/619607


SAVE THE DATE!
19-20 aprilie 2021

Workshop Building Consistency for Open
Science in Europe – rhetorics and

practices
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

Ultimele zile de depunere

Citiţi mai multe

FLAG-ERA III-2021

Termen depunere

propuneri

�nale: 19.04.2021, ora

17:00 CET.

Citiţi mai multe

ERA-NET Urban
Transformation

Capacities (ENUTC)

Termen depunere schiță

de proiect: 15 aprilie

2021, ora 14:00 CET.

Citiţi mai multe

CHANSE

Termenul limită pentru

trimiterea pre-

propunerilor: 7 mai

2021, ora 14:00 CET.

Depunere continuă

P 3 - SP 3.6 - Proiecte
suport de REPREZENTARE

Citiţi mai multe

P 3 - SP 3.6 - Premierea
participării în Orizont
2020

Citiţi mai multe
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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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