NEWSLETTER UEFISCDI | 13 aprilie 2020
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin UEFISCDI, anunţă
lansarea celei de-a doua competiții COVID-19 (9 teme de
cercetare) în cadrul instrumentului Soluții din Subprogramul
2.1 - “Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare”

Competiţii deschise – Soluții
2020 (SARS-CoV-2)
Tematica celei de-a doua competiții a fost pregatită de
MEC cu contribuția ROSA împreună cu Grupul
Interinstituțional pentru Cercetare în Securitate.
Cele 9 Soluţii anunţate sunt organizate în jurul a patru
obiective principale, respectiv:
- Monitorizare și Management criză
- Sisteme de protecție
- Sisteme de decontaminare
- Prevenție/Diagnostic/Tratament.
Bugetele temelor variază între 500.000 şi 1.200.000
lei. Expresia de interes împreună cu declaraţia de
eligibilitate se pot depune până la data
de 21.04.2020, ora 15.00, în format electronic la
adresa: solutii@uefiscdi.ro

Lista celor 9 Soluţii şi detaliile privind procesul de
depunere poate consultată mai jos:

Soluții - 2020 - 2 - Abordări
privind managementul sănătății
publice în contextul pandemiei
COVID-19

Soluții - 2020 - 2 - Sistem
informatic integrat de monitorizare
şi modelare epidemiologică pentru
limitarea efectelor pandemiei în
cazul transmiterii comunitare

AFLĂ MAI MULTE

AFLĂ MAI MULTE

Soluții - 2020 - 2 - Soluții și
sisteme pentru activități de
monitorizare și lucru aerian în
sprijinul sistemului de sănătate
publică în cazul pandemiei
COVID-19 utilizând sisteme UAS

Soluții - 2020 - 2 - Dezvoltarea de
soluții inovative pentru protecția
personalului (expus profesional)
și a populației împotriva
contaminării cu virusul SARSCoV-2

AFLĂ MAI MULTE

AFLĂ MAI MULTE

Soluții - 2020 - 2 - Dezvoltarea de
soluții inovative pentru
decontaminare împotriva SARSCoV-2 (suprafețe, echipamente,
spații închise și deschise)

Soluții - 2020 - 2 - Dispozitive de
decontaminare împotriva
virusului SARS-CoV-2 (UV,
microunde, raze X, biochimice,
nanoparticule, altele)

AFLĂ MAI MULTE

AFLĂ MAI MULTE

Soluții - 2020 - 2 - Dezvoltarea de
prototipuri de ventilatoare cu
parametri adaptați pentru
asistarea paciențior infectați cu
virusul SARS-CoV-2

Soluții - 2020 - 2 - Dezvoltarea în
regim de urgență a unor
instrumente moleculare pentru
evaluarea emergenței și reemergenței COVID-19

AFLĂ MAI MULTE

AFLĂ MAI MULTE

Soluții - 2020 - 2 - Dezvoltarea de
tehnologii și sisteme de
diagnostic local și la distanta
e ciente al infectării cu virusul
SARS-CoV-2
AFLĂ MAI MULTE

Adresa: Str. Mendeleev nr. 21-25,Sector 1, Cod 010362, Bucuresti.
Contact: 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
Daca doriți să nu mai primiți acest email vă rugăm să ne contactați la adresa:
dezabonare@ue scdi.ro.
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