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Adaptabilitate a fost cuvântul care definește, poate, cel mai bine activitatea realizată în anul

2021 la nivelul Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării,

Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI). Am trecut de la activități desfășurate exclusiv online, impuse

de contextul pandemic, la un format hibrid, ce ne-a permis  să dialogăm mai facil și să ne

întâlnim cu partenerii noștri, atât la nivel național, cât și internațional.

Am lansat o serie de platforme suport pentru învățământul superior precum: platforma suport

pentru procesul de abilitare și versiunea actualizată a platformei de evaluare a tezelor de

doctorat, în conformitate cu legislația în vigoare, precum și noua versiune a platformei Study in

Romania.

Am realizat, sub umbrela Study in Romania, primul clip video de promovare a învățământului

superior românesc în afara ţării; am dezvoltat, în premieră, infrastructura necesară pentru

chestionarea periodică a studenților, care validează identitatea respondeților prin intermediul

Registrului Matricol Unic pentru Chestionarul Național Studențesc (CNS) și am aplicat

Chestionarul Național privind Angajabilitatea Absolvenților de Învățământ Superior (CNAAIS). 

Am lansat competiții adresate comunității CDI, împreună cu consiliile consultative ale

Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), în cadrul Planului Național de Cercetare,

Dezvoltare și Inovare (PNCDI III).Totodată, alături de partenerii din consorțiile internaționale din

care facem parte, am pregătit și lansat apeluri transnaționale comune de proiecte pe teme de

actualitate precum: energie regenerabilă, transformare urbană, biodiversitate și medicină.

În anul 2021, în cadrul proiectului ”Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde

provocărilor globale. Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a politicilor publice

bazate pe dovezi - SIPOCA 592”, UEFISCDI a coordonat activitățile privind elaborarea Strategiei

Naționale de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027 (SNCISI) și a principalului

instrument de implementare, Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022-2027

(PN IV). Am consolidat un parteneriat de încredere cu Agențiile pentru Dezvoltare Regională.

Ne-am asumat un Plan de Egalitate de Gen în UEFISCDI, o premieră în rândul instituțiilor publice

din România. Prin acest demers, ne-am propus să continuăm rolul de inovatori pe care ni l-am

asumat și să  reprezentăm un model de bună practică pentru alte instituții din România, publice

sau private. Dar, mai presus de exemplul pe care ne propunem să-l oferim, vom consolida

dialogul cu partenerii noștri privind egalitatea de gen în cercetarea, dezvoltarea și inovarea din

România.

Raportul  surprinde principalele activități realizate în anul 2021, sperăm să vă placă.

Adrian CURAJ
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https://rei.gov.ro/abilitare
https://rei.gov.ro/teze%20de%20doctorat
https://studyinromania.gov.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=_aOSG_0iOko
http://www.chestionar-studenti.ro/
https://chestionar-absolventi.ro/
https://uefiscdi.gov.ro/consolidarea-capacitatii-anticipatorii-de-elaborare-a-politicilor-publice-bazate-pe-dovezi-in-domeniul-cercetarii-dezvoltarii-si
https://uefiscdi.gov.ro/plan-egalitate-de-gen-uefiscdi
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ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR

UEFISCDI are rolul principal de a asigura suportul administrativ, logistic,

informaţional şi informatic pentru activităţile Consiliilor Consultative ale

Ministerului Educaţiei (MEd), precum şi de a realiza activităţi specifice

pentru formularea şi implementarea politicilor publice privind învăţământul

superior din România.

UEFISCDI are rol de dezvoltator şi administrator pentru platformele informatice destinate

învăţământului superior, asigurând atât colectarea datelor la nivel naţional, prin Platforma de

Analize Naționale și Statistici pentru Învățământul Superior (ANS), Registrul Matricol Unic al

Universităţilor din România (RMUR), promovarea programelor de studii universitare prin platforma

Study in Romania, cât şi gestionarea activităţilor derulate de CNATDCU (evaluarea tezelor de

doctorat şi a dosarelor de abilitare), respectiv de CNFIS (desfăşurarea competiţiei Fondul de

Dezvoltare Instituțională - FDI). 

De asemenea, UEFISCDI realizează, la solicitarea Ministerului Educaţiei sau a Consiliilor

Consultative, analize, rapoarte, studii necesare pentru fundamentarea şi implementarea

propunerilor de metodologii sau a politicilor publice din domeniul învăţământului superior. 

Principalele activităţi ale UEFISCDI privind învăţământul superior se realizează în cadrul a două

structuri care au atribuţii specifice în acest sens, Direcţia Învăţământ Superior şi Centrul de

Politici pentru Învăţământul Superior, iar detalierea acestora, în vederea îndeplinirii obiectivelor

stabilite pentru anul 2021, vor fi prezentate în cadrul următoarelor capitole.

Obiectivele anuale sunt stabilite ţinând cont de atribuţiile sale principale şi ale Consiliilor

Consultative pentru învăţământul superior: Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului

Superior (CNFIS), Consiliul Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior (CNSPIS),

Consiliul de Etică şi Management Universitar (CEMU) şi atribuţii suport pentru Consiliul Naţional

de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU).

UEFISCDI aplică şi implementează proiecte la nivel naţional sau internaţional, pentru a face studii

şi analize care să informeze deciziile de politici pentru învăţământul superior.
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Colectarea și centralizarea datelor statistice pentru învățământul superior se

realizează de către Direcţia de Învăţământ Superior, prin platformele

informatice dezvoltate şi administrate de UEFISCDI: platforma ANS (date

statistice) şi  platforma RMUR (date primare, la nivel de student) sau prin

raportări specifice, la decizia Ministerului Educaţiei (MEd). În vederea

desfăşurării procesului de raportare a datelor, experţii UEFISCDI asigură

suportul logistic şi tehnic pentru toate universităţile din România,

precum şi suportul de specialitate necesar Consiliilor Consultative. 

ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR
COLECTAREA DATELOR

Platforma ANS reprezintă un sistem informaţional integrat, cu ajutorul căruia se colectează

principalele date statistice la nivel naţional cu privire la învăţământul superior. Dezvoltată

într-o manieră modulară, platforma oferă posibilitatea actualizării periodice, precum şi a integrării

unor procese noi de colectare a datelor. Accesibilă tuturor actorilor interesaţi, prin intermediul

platformei ANS, sunt colectate tipurile de date stabilite de MEd, pentru a sprijini procesul de

analiză și fundamentare a politicilor privind învățământul superior. Datele raportate în cadrul

platformei sunt utilizate de către diverse structuri de la nivel central (MEd, Consilii Consultative,

INS, etc.). 

ANS - platforma naţională de colectarea a datelor statistice pentru
învăţământul superior         
https://date.invatamant-superior.ro  

Categoriile de date raportate de universităţi în anul 2021:
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ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR
COLECTAREA DATELOR

Raportare bianuală (date statistice): 1 octombrie şi  1 ianuarie.

Raportare o dată la doi ani: datele privind activitatea de cercetare

a cadrelor didactice (cea mai recentă raportare: ianuarie 2021,

următoarea raportare: ianuarie 2023). 

crearea unei noi secțiuni Politici – Centre de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC); 

raportarea diferențiată a categoriilor de burse pe cicluri de studii (licență și master); 

actualizarea rapoartelor predefinite generate automat de platformă; 

actualizarea modulului de validare primară și import al datelor privind activitatea de cercetare,

necesare pentru calculul indicatorilor de calitate (conf. Metodologiei de Finanțare, propusă de

CNFIS). 

Pentru anul 2021, în vederea organizării procesului de raportare a datelor statistice, experţii

UEFISCDI au desfășurat activități de adaptare și extindere a funcționalităților platformei

ANS, astfel încât această platformă să poată acoperi necesarul specific de date al Ministerului

Educației ori al Consiliilor Consultative ale acestuia. Printre activități, s-au numărat:

O situație privind gradul de utilizare a acestui modul, în anul 2021, ca număr de încărcări
pe tipuri de activități, pentru fiecare machetă instituțională de raportare (denumite Anexa
1 și Anexa 6),  se regăsește mai jos:

Tipuri de raportări  în platforma ANS: 

 Import Validare Verificare

Anexa 1 132 97 255

Anexa 6 62 119 568

Prin intermediul machetelor instituționale, s-au raportat, în anul 2021, date privind

activitatea de cercetare pentru 23.930 cadre didactice și de cercetare (pentru

colectarea informațiilor fiind utilizată macheta ”Anexa 1”) şi 66.761 articole/brevete

(raportate prin intermediul machetei ”Anexa 6”).
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ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR
COLECTAREA DATELOR

Numărul total al universităților cu conturi active în ANS, în anul universitar 2021 (pentru

sesiunea de raportare cu data de referință ianuarie 2021), este de  85 universități, dintre care:

Universităţi publice de stat

Universităţi militare

46

7

32

Universităţi private

Total studenţi

Licenţă
Buget Taxă

401.364 224.071 177.293

Total studenţi

Master
Buget Taxă

112.236 71.798 40.438

Total studenţi

Doctorat
Buget Taxă

21.977 12.683 9.294

Distribuţia numărului de studenţi pe cicluri de

studii, în anul universitar 2020-2021:

Distribuția numărului de studenți pe domenii fundamentale și cicluri de

studii, în anul  universitar 2020-2021:

Denumire

Domenii

Fundamentale

Licenţă Master Doctorat

Ştiinţe inginereşti 110.241 35.711 6.541

Matematică şi ştiinţe ale

naturii
22.446 7.574 1.615

Ştiinţe sociale 152.285 49.950 4.393

Ştiinţe umaniste şi arte 36.410 11.169 4.229

Ştiinţe biologice şi biomedicale 68.268 3.980 4.886

Ştiinţa sportului şi educaţiei

fizice
11.717 3.852 313
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Registrul Matricol Unic al Universităților din România (RMUR) este un instrument informatic

accesibil prin intermediul platformei REI, dezvoltat pentru a asigura gestiunea integrată a

datelor privind studenții universităților de stat și particulare din România, pentru toți anii

universitari și pentru toate ciclurile de studii, reprezentând, anual, un demers susținut de

structurare a datelor (prin actualizare şi completare nomenclatoare), colectare (pentru noul an

universitar), actualizare (situaţie şcolară) și centralizare a informațiilor privind studenții din

învățământul superior.

Principalele categorii de date colectate în sistemul RMUR privind studenții şi absolvenţii (din

ciclurile universitare de Licenţă, Master, Doctorat, precum şi de An pregătitor) sunt: date

personale, şcolaritate, acte studii, forme finanţare, legitimaţii de călătorie. 

Pentru anul universitar 2020-2021, în sistemul RMUR, sunt înregistraţi aproximativ 543.000 de

studenţi (români şi străini), de la toate ciclurile de studii universitare (pentru 88 universităţi de

stat şi particulare din România), respectiv 1.497.416 studenţi înregistraţi începând din anul

2015, dintre care 1.142.577 persoane unice.

Pentru accesul la datele privind studenții
înregistrați în RMUR şi verificarea datelor

raportate, utilizatorii platformei au la dispoziţie

o serie de rapoarte, ce pot fi actualizate în

funcție de solicitările instituțiilor de învățământ

superior. Studenţii a căror traiectorie

educaţională în învăţământul superior nu este

prezentă în RMUR, nu pot primi diplome. 

Anul
Nr. studenţi

înregistraţi

Nr.

universităţi

2020 533.070 88

2021 543.000 88

ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR
COLECTAREA DATELOR

RMUR - Registrul Matricol Unic al Universităţilor din România 
https://rei.gov.ro

Statistici încărcare studenți în sistemul RMUR, pentru anul universitar 2020 - 2021

55,24 %

Distribuția studenţilor în funcție de sex: Distribuția studenţilor în funcție de

forma de finanţare:

44,76 %
56,21 % 43,79 %

Buget
Taxă

9
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În ultimul trimestru al anului 2021, în paralel cu

actualizarea situației școlare pentru studenții
înregistrați în sistemul RMUR, s-au înregistrat și

studenții din anul I de studii, pentru anul universitar

2021-2022, după actualizarea nomenclatoarelor

programelor de studii corespunzătoare acestuia.

ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR
COLECTAREA DATELOR

Licenţă

Master

70,3 %

26,7 %

2,7%

Doctorat

An pregătitor

0,3 %

Distribuția studenţilor în funcție de ciclu de studii:

Distribuția studenților în funcție de domeniu fundamental și ciclu de studii:

Denumire 

Domenii Fundamentale
Licenţă Master Doctorat

Ştiinţe inginereşti 30,6% 37,9% 29,9%

Matematică şi ştiinţe ale naturii 7,4% 9,6% 8,7%

Ştiinţe sociale 30,6% 34,1% 18,1%

Ştiinţe umaniste şi arte 9,6% 10,9% 15,0%

Ştiinţe biologice şi biomedicale 17,6% 1,9% 27,8%

Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice 4,1% 5,6% 0,5%

10



An

universitar
Total 

din care,

anul I

2015-2016 508.585 195.258

2016-2017 510.954 186.336

2017-2018 530.997 193.076

2018-2019 527.311 188.713

2019-2020 533.070 193.377

2020-2021 543.000 199.210

Regiune  Licenţă  Master Doctorat

SUD  -
MUNTENIA

12,1% 12,7% 6,5%

NORD-EST 10,5% 12,3% 17,4%

CENTRU 11,0% 10,9% 7,2%

BUCUREȘTI-
ILFOV

8,3% 8,9% 6,4%

SUD-EST 9,8% 9,7% 8,2%

NORD-VEST 13,1% 14,2% 12,4%

SUD-VEST -
OLTENIA

11,5% 11,5% 11,4%

VEST 7,2% 7,7% 6,5%

NA (domiciliu
nedeclarat)

16,4% 12,0% 24,0%

ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR
COLECTAREA DATELOR

Distribuția pe ani universitari: Distribuția pe cicluri de studii și regiuni de dezvoltare, în
funcție de localitatea de domiciliu:

Statistici încărcare studenți în sistemul RMUR, pentru perioada 2015-2021
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ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR
COLECTAREA DATELOR

Situaţia încărcării datelor privind studenţii în sistemul RMUR 

(comparativ cu raportarea datelor statistice în ANS):

Interoperabilitate RMUR - ANS

corelarea nomenclatoarelor din cele două platforme;

pregătirea extinderii RMUR şi pentru alte forme de pregătire universitară şi postuniversitară,

raportate în prezent în platforma ANS.

Totodată, în anul 2021, au fost derulate activități specifice în vederea pregătirii

interoperabilităţii între cele două platforme, RMUR şi ANS, cu scopul raportării unice a datelor

privind studenţii şi preluarea acestora din RMUR pentru centralizarea în platforma ANS.

În acest sens, au fost formulate o serie de propuneri de clarificare și standardizare a

definițiilor și a situațiilor de școlaritate, întâlnite în utilizarea curentă a platformelor, care au

vizat următoarele două direcții principale:

An

universitar
Total  Licenţă  Master Doctorat

2015-2016 100,0% 100,0% 100,0% 90,2%

2016-2017 98,0% 98,2% 98,7% 89,8%

2017-2018 100,0% 100,0% 100,0% 96,8%

2018-2019 100,0% 100,0% 99,6% 100,0%

2019-2020 99,6% 99,7% 98,8% 100,0%

2020-2021 99,3% 99,3% 99,4% 99,3%
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Experţii UEFISCDI asigură suportul executiv pentru CNFIS în implementarea metodologiilor de

finanțare instituțională a învățământului superior, după aprobarea acestora prin Ordin de Ministru

la începutul fiecărui an financiar. Aplicarea metodologiilor se realizează utilizând datele

existente la nivelul UEFISCDI-CNFIS, în funcţie de subcomponenta finanţării instituţionale, pe

bază de algoritm de calcul, pe bază de competiţie sau pe baza analizei solicitărilor

punctuale transmise de universităţi. Totodată, experţii UEFISCDI acordă suport și pentru

implementarea metodologiei de alocare a subvenţiei de transport urban pentru studenţi şi pentru

efectuarea calculelor/simulărilor cu privire la cuantumul burselor sociale. 

Fondul pentru Situaţii Speciale

(FSS)

Alocare pe baza deciziei MEd (solicitare universităţi)

Art. 2, alin (2), OM anual specific

Ponderile componentelor şi criteriile de alocare a
Finanţării Instituţionale pentru anul 2021

Granturi Doctorale

 (GD)

1,5 %

Studenţi doctoranzi (cu grant)

Art. 160, alin (2), LEN nr. 1/2011

6 %

FI - Finanţare Instituţională 

(fără GD şi FSS)

92,5 %

72 %

Alocare pe bază de formulă: "cost
mediu" per student echivalent,
domeniu, ciclu şi limbă predare
(art. 223, alin. (4), LEN nr 1/2011

26,5 % 1,5 %

Alocare pe bază de formulă: criterii şi
standarde de calitate (min. 30% din
FB, art. 197, lit. a), LEN nr. 1/2011)

Finanţarea de bază 

(FB)

Finanţarea suplimentară 

(FS)

Fondul pentru Dezvoltare 
Instituţională (FDI)

Alocare pe bază de proiect: criterii
competitive - cele mai performante
IIS (art. 197, lit. b), LEN nr. 1/2011

ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR
SUPORT IMPLEMENTARE METODOLOGII FINANŢARE

Suport implementare metodologii finanţare 

Nr. studenţi echivalenţi unitari (fără

GD) x alocaţia unitară. 

Nr. studenţi echivalenţi (fără GD)  x

alocaţia unitară. 

http://www.cnfis.ro/finantare/finantarea-de-baza/http://www.cnfis.ro/finantare/finantarea-de-baza/ http://www.cnfis.ro/finantare/dezvoltare-

institutionala/
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Principalele activităţi la care experţii UEFISCDI au participat pe parcursul anului 2021 sunt

următoarele: 

i.     Consolidarea datelor necesare CNFIS pentru aplicarea algoritmului de finanţare, pe baza

datelor statistice extrase din platforma ANS; 

ii.    Actualizarea şi dezvoltarea în format electronic a algoritmului de calcul;

iii. Pregătirea documentelor de prezentare a rezultatelor aplicării algoritmului în vederea

discutării şi aprobării în cadrul Biroului CNFIS.
  

Aceste activităţi se regăsesc în descrierea succintă a fiecărei subcomponente a finanţării, de

mai jos: 

coeficientul de echivalare pentru Studii integral în limbi de circulație restrânsă a crescut

de la 2,00 la 2,50; 

coeficientul de echivalare pentru Studii desfășurate parțial în limbi de circulație

restrânsă și în limba română a crescut de la 1,50 la 1,75;

s-a introdus o nouă formă de învăţământ numită Studii desfăşurate parţial în limbi de

mare circulaţie internaţională şi în limbi de circulaţie restrânsă, cu coeficientul de

echivalare 2,00. 

Pentru anul 2021, experții UEFISCDI au centralizat și prelucrat datele raportate de către

universități, conform metodologiei aprobate prin OM 3321/24.02.2021 (proces sintetizat în

infograficul de pe pagina următoare). 

 În ceea ce privește metodologia de repartizare a finanțării de bază pentru anul 2021, aceasta a

suferit modificări față de cea din anul 2020 doar în ceea ce privește coeficienții de

echivalare a studiilor în limbi străine folosiți pentru calcularea numărului de studenți
echivalenți, după cum urmează: 

Suma totală alocată celor 46 de universități de stat, în anul 2021, pentru subcomponenta

finanțării de bază (FB) a fost de 3.370.857.000 lei.

Finanţarea de bază:

ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR
SUPORT IMPLEMENTARE METODOLOGII FINANŢARE
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Studenţi fizici 

 Rezidenţiat (B*) 

26.769 

Studenţi fizici 

 Licenţă (B) 

220.814 

Studenţi fizici 

 Master (B) 

71.138 Studenţi  An

pregătitor (B) 
462

Studenţi  pregătire pedagogică

(L+M)*  

56.908
Studenţi

echivalenţi

437.823 

Alocaţia

unitară pe

student

echivalent

6.498 lei 

Studenţi

echivalenţi

unitari

714.324

Finanţarea de

Bază

 

3.370.857.000 lei

(B) = Buget

*Cifra se referă la studenții înscriși la buget, la ciclurile Licență si Masterat, care participă la activitățile de pregătire pedagogică din

cadrul programului.
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Pentru anul 2021, experții UEFISCDI au centralizat și prelucrat datele raportate de către

universități, conform metodologiei aprobate prin OM 3321/24.02.2021. 

Granturi doctorale:

Număr

granturi

Valoare grant 

(lei) pe domenii de

finanţare

D1 2.850 25.500

D2 4.922 29.000

D3 1.800 33.500

D4 437 33.500

Total  (nr. GD) 10.009

ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR
SUPORT IMPLEMENTARE METODOLOGII FINANŢARE

Pentru anul 2021, experții UEFISCDI au centralizat

și prelucrat datele raportate de către universități,
conform metodologiei aprobate prin OM

3321/24.02.2021. 

Repartizarea pe universități a fondului pentru

finanțarea granturilor pentru studenții doctoranzi se

face prin cumularea valorii sumelor aferente

granturilor repartizate acesteia în funcție de

numărul de doctoranzi înmatriculați pe baza

cifrei de școlarizare aprobate de MEd. Numărul de

granturi doctorale, pe domenii de finanţare, pentru

anul 2021, la nivel național este prezentat în

infograficul alăturat. 

Suma totală alocată celor 46 de universități de stat,

în anul 2021, pentru subcomponenta Granturi

Doctorale (GD) a fost de 290.352.500 lei.
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 Licenţă Master Doctorat

Total studenţi străini

(etnici români)
9.904 3.173 223

Total studenţi străini

(fără etnici români)
13.584 931 788

 În ceea ce privește metodologia de repartizare a finanțării suplimentare pentru anul 2021,

aceasta a suferit, față de cea din anul precedent, următoarele modificări:

Pentru anul 2021, experții UEFISCDI au centralizat și prelucrat datele raportate de către

universități, conform metodologiei aprobate prin OM 3321/24.02.2021. Finanțarea

suplimentară se alocă pe baza unei formule de calcul, pornind de la un set de patru clase de

indicatori de calitate, prezentați în infograficele de mai jos (împreună cu sumele alocate,

corespunzătoare anului 2021). Datele primare prezentate în infografice vizează ultimul an

considerat pentru calculul fiecărui indicator. 

Finanţarea suplimentară

în formula de calcul al indicatorului de calitate 3.2. Ponderea studenților străini înscriși în

programe de studii, s-a decis ponderarea studenţilor străini etnici români înscriși în

programe de studii finanțate de la bugetul de stat cu 0.5, în anii precedenți aceștia

nefiind ponderați; Datele utilizate în cadrul indicatorului (raportate în ANS, cu data de

referinţă ian. 2020).

pentru indicatorul IC4.4 Locuri în cămine studenţeşti, experţii UEFISCDI au realizat o

analiză evolutivă a datelor (situaţia înainte şi după declanşarea pandemiei v. graficul de

mai jos). În urma examinării datelor, CNFIS a propus, aplicarea formulei datelor colectate

până la momentul declanşării pandemiei, având în vedere situaţia generată de pandemia cu

virusul SARS-CoV2.  

ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR
SUPORT IMPLEMENTARE METODOLOGII FINANŢARE
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Clasa 1

Studenţi (LMD)
340.195

Studenţi (M)
96.385

IC.1.1 Raportul dintre numărul studenților și

numărul de cadre didactice

IC.1.2 Raportul numărului de studenți de la

ciclul de master și numărul de studenți de la

ciclul de licență

IC.1.3 Raportul dintre numărul de cadre

didactice < 40 ani și numărul total de cadre

didactice

IC.1.4 Raportul dintre numărul cadrelor

didactice titulare care au dreptul de a conduce

doctorat și numărul de cadre didactice

C.D.
23.598

99.253.000 lei

74.440.000 lei

C.D. < 40 ani
7.126

49.627.000 lei

C.D. cond. doct.
3.025 49.627.000 lei

ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR
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Suma totală alocată celor 46 de universități de stat, în anul 2021, pentru subcomponenta
finanțării suplimentare (FS) a fost de 1.240.663.000 lei, repartizată conform celor patru clase de
indicatori prezentate mai jos:

Clasa 2

IC.2.1 Calitatea resursei umane

IC.2.2 Impactul activității științifice/creației

artistice/performanței sportive

IC.2.3 Performanța activității științifice/creației

artistice/performanței sportive

IC.2.4 Fondurile pentru cercetare

științifică/creație artistică/performanță
sportivă

173.693.000 lei

Punctaj
Hirsch

ISI - roşu
ISI - galben
ISI - alb

173.693.000 lei

173.693.000  lei

ERIH+
Brevete

Fonduri
cercetare
277.849.658 lei

74.440.000 lei

Clasa 3

IC.3.1 Ponderea mobilităților studențești

IC.3.2 Ponderea studenților străini înscriși în

programe de studii

49.627.000 lei

Studenţi 
incoming (LMD)
8.623

Studenţi 
outgoing (LMD)
4.744

Studenţi 
fizici străini (LMD)
28.603

74.440.000 lei

Punctaj
CNATDCU

DATE DE INTRARE SUME ALOCATE

Nature
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IC.4.1 Capacitatea de a integra persoanele

provenite din medii dezavantajate socio-

economic în programe educaționale 

IC.4.2 Contribuția universității la fondul de

burse, inclusiv alte forme de sprijin pentru

studenți

IC.4.3 Activitatea de practică pentru ciclul de

studii de licență

IC.4.4 Locuri în cămine studențești

IC4.5 Fondurile nerambursabile atrase de

universitate

Studenţi medii
dezav. (LMD)
157.367 62.033.000 lei

Studenţi practică 
157.720

49.627.000 lei

Contribuţie fond
burse (2019)
59.372,14 mii lei

49.627.000  lei

Locuri cămine 
105.450 62.033.000 lei

24.810.000 lei

ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR
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Clasa 4

Fondul pentru Situaţii Speciale 

analiza solicitărilor MEd/universităților;

formularea răspunsului Biroului CNFIS, respectiv Consiliului CNFIS către MEd.

Fondul pentru Situaţii Speciale (FSS) se alocă în baza Ordinului de Ministru privind constituirea și

utilizarea fondului pentru situații speciale, care nu poate fi integrat în formula de finanțare (OM

3322/24.02.2021), precum şi a Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. 

Considerând faptul că fondul pentru situații speciale este la „dispoziţia Ministrului Educaţiei şi se

repartizează instituţiilor de învăţământ superior de stat care solicită sprijin pentru finanţarea

situaţiilor speciale care presupun cheltuieli urgente sau neprevăzute, apărute în timpul exerciţiului

bugetar şi care nu au fost cuprinse în bugetul iniţial” (conf. OM anual), rolul CNFIS este unul

consultativ, oferind un aviz sau un punct de vedere ori de câte ori este solicitat de către MEd. 

 Pe parcursul anului 2021, experții UEFISCDI au sprijinit CNFIS în acest demers prin participarea la:

Fonduri neramb.
546.031.921  lei
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Fondul pentru Dezvoltare Instituţională 

Fondul pentru Dezvoltarea Instituţională (FDI) se alocă în baza Legii Educaţiei Naționale

nr.1/2011, a Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului Național pentru Finanțarea

Învățământului Superior (aprobat prin OM nr. 4403/30.06.2015), precum şi a Metodologiei de

alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituțională a universităților de stat pentru anul

2021 (aprobată prin OM nr. 3320/2021). FDI reprezintă o competiţie anuală, pe bază de proiecte

instituţionale depuse de instituţiile de învăţământ superior de stat. Pentru anul 2021, FDI a vizat

6 domenii strategice de dezvoltare instituţională, după cum urmează: 

Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la

învățământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele

privitoare la consilierea și orientarea în carieră);

Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România;

Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a

stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților

didactice, similare bazelor de practică, din cadrul universităților, folosite pentru instruirea

studenților;

Domeniul 4: susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul

universităților;

Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și

eticii academice;

Domeniul 6: dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități.

Totodată, pentru anul 2021, principalele activităţi desfăşurate de experţii UEFISCDI din cadrul

Direcţiei Învăţământ Superior au sprijinit CNFIS în pregătirea lansării Competiţiei anuale FDI, în

desfăşurarea competiţiei propriu-zise, precum şi în prelucrarea rapoartelor şi realizarea situaţiilor

sintetice pentru prezentarea acestora în cadrul Biroului şi Consiliului CNFIS, pentru toate cele 239

de proiecte finanțate. În cadrul competițiilor FDI, UEFISCDI a asigurat suport tehnic și prin

intermediul instrumentelor informatice UdiManager (https://uefiscdi-direct.ro) și BrainMap

(www.brainmap.ro), care oferă cadrul transparent și automatizat de desfășurare a desemnărilor

directorilor de proiecte, a depunerii, evaluării și raportării proiectelor elaborate de universitățile de

stat din România, finanţate din bugetul MEd, pentru dezvoltarea componentei instituționale.

Considerând că procesul de gestionare a competiţiilor FDI este îmbunătăţit constant, iar

platformele informatice sunt dezvoltate progresiv încă din anul 2016, în mod distinct, pentru

anul 2021, experţii UEFISCDI din cadrul DIS au oferit suport în realizarea de specificaţii pentru

actualizarea modulului de desemnare a directorilor de proiecte în BrainMap (inclusiv

sincronizarea platformelor UdiManager – Brainmap), precum şi pentru utilizatorii de la nivelul

universităţilor. 
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FDI-2021 Text

proiecte depuse 261

suma totală solicitată (lei) 91.213.216 

proiecte finanțate 239

suma totală finanțată (lei) 69.000.000 

universități de stat finanțate

(prin minimum un proiect) 45

Rezultatele competiției, în urma implementării metodologiei de finanțare pentru repartizarea FDI în

anul 2021, sunt prezentate centralizat în tabelul de mai jos:

ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR
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2018

(rap. date

ian. 2018)

2019

 (rap. date

oct. 2018)

2020 

(rap. date

oct. 2019)

2021 

(rap. date

ian. 2021)

Studenţii fizici eligibili transport

(L+M)
272.485 293.633 296.509 300.041

Buget anual repartizat 

(propunere CNFIS) (lei)
27.255.000 24.530.000 24.530.000 24.530.000

Alocaţie medie/ student (lei) 100 84 84 82

Subvenţii pentru transportul studenţilor

Pentru anul 2021, expertii UEFISCDI au centralizat și prelucrat datele raportate de către

universități, conform metodologiei aprobate prin OM nr. 3131/5.02.2019. 

Sumele pentru subvenţiile de transport public local de suprafaţă, pentru studenţi, se alocă

proporţional cu numărul de studenţi fizici bugetați, cu frecvență, raportați de universități
pentru ciclurile de licență, master și doctorat. Formula de calcul utilizată ia în calcul

coeficientul agregat de transport, care diferențiază cheltuielile de transport pe centre

universitare (în funcție de mărimea centrului universitar și de valoarea cheltuielilor unitare de

transport) și alocația totală la nivel național pentru această destinație.  

În tabelul de mai jos, sunt prezentate rezultatele sintetice la nivel național, în urma

implementării metodologiei de finanțare pentru repartizarea subvențiilor de transport local urban,

pentru studenți, pentru fiecare an (perioada 2018 - 2021), propuse de CNFIS către MEd.

Notă* începând cu anul 2019, studenții fizici eligibili pentru transport conțin și studenții de la ciclul de doctorat, bugetați, cu

frecvență.

ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR
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An universitar 

2019-2020

Media ponderată 

la nivel naţional
Interval de variaţie

Regie cămine (lei) 140 60 lei/luna – 300 lei/lună

Masă / zi (lei) 15 6 lei/zi – 30 lei/zi

An universitar 

2020-2021
Media ponderată Interval de variaţie

Regie cămine (lei) 149 40 lei/luna – 270 lei/lună

Masă / zi (lei) 18 8 lei/zi – 30 lei/zi

În anul 2021, experții UEFISCDI au acordat suport în fundamentarea propunerii privind

cuantumul minim al burselor sociale aferente anului universitar 2021-2022, realizând

simulările și analizele solicitate de către CNFIS și pregătind documentele de prezentare a

rezultatelor, în vederea discutării acestora și luării unor decizii, atât în cadrul Comisiei de

Specialitate a CNFIS “Problematica Studenților”, cât și în cadrul Ședinței Plenare a Consiliului

CNFIS.

Astfel, în anul universitar 2020 - 2021, Comisia de Specialitate a CNFIS “Problematica

Studenților”, împreună cu reprezentanții studenților, a propus creșterea cuantumului

mediu minim al bursei sociale la 700 lei/lună, valoare care s-a aplicat începând cu semestrul al

II-lea al anului universitar 2020 - 2021.

Bursa Socială

 Sursa: CNFIS, analiză realizată pe baza raportărilor realizate de universităţi în platforma ANS

  Studenti fizici Licență (buget) şi Master (buget) - 287.787

  Total studenți fizici căminizați – 86.199

Datele utilizate la estimarea bursei sociale (propunerea CNFIS pentru anul universitar 2020 –

2021, conform datelor raportate în platforma ANS cu data de referință ianuarie 2020) sunt:

ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR
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Analize şi studii suport pentru fundamentare politici învăţământ superior

Experții UEFISCDI realizează periodic o serie de analize, studii și rapoarte, atât

în vederea fundamentării propunerilor realizate de Consiliile Consultative

către Ministerul Educaţiei (MEd), cât şi  pentru a răspunde la probleme sistemice

sau punctuale ale învățământului superior, care să servească drept documente

suport pentru fundamentarea politicilor publice. 

Analize şi studii suport CNFIS

Astfel, Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS) realizează propunerile de

fundamentare pentru metodologiile anuale de finanțare a universităților de stat din România,

precum și alte propuneri privind politicile care vizează domeniul finanțării învăţământului superior. La

rândul său, Consiliul Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior (CNSPIS) are în vedere

formularea propunerilor privind cifra de şcolarizare şi analiza dinamicii ratei de absolvire pe

domenii şi studii de licenţă.

simulări privind modificarea algoritmilor de calcul în cadrul procesului de fundamentare și elaborare

a metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară

a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2022;

analize privind obiectivele și rezultatele competițiilor FDI din perioada 2016-2020;

analize privind rezultatele aplicării indicatorilor de calitate pentru alocarea finanțării suplimentare

pentru excelență în perioada 2016-2020;

analize ale tendințelor și practicilor internaționale privind finanțarea învățământului superior;

analize privind impactul crizei sanitare asupra învățământului superior;

analize pornind de la rezultatele studiului Eurostudent VII privind condițiile economice și sociale ale

vieții de student din România.

 Pe parcursul anului 2021, experţii UEFISCDI au realizat, la solicitarea CNFIS următoarele analize: 

ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR
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Exemple privind datele analizate:

Distribuția studenților pe domenii de studiu, în funcție de starea materială a părinților 

Sursă date: Eurostudent VII
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Dificultățile financiare declarate de studenți, în funcție de nivelul de educație a părinților 

Sursă date: Eurostudent VII

ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR
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Sursă date: platforma ANS, prelucrare pentru CNFIS

Evoluția numărului de studenți defavorizați înscriși în universitățile din România (2015-2020)

Distribuția dependenței de anumite surse de venit pentru două categorii de vârstă, studenți sub 22

de ani și peste 30 de ani

Sursă date: Eurostudent VII
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Categorie 

articole
Pondere Nr. Articole/ brevete

Nature/Science 0,0% 25

ISI Rosu 10,9% 6.338

ISI Galben 9,6% 5.591

ISI Alb 27,2% 15.872

ISI Arts&Humanities 0,8% 445

ISI Emerging 9,3% 5.407

ERIHplus 8,0% 4.660

ISI Proceedings 31,6% 18.385

IEEE 1,7% 963

brev_triad - 0

brev_euro_international 0,1% 34

brev_national 0,9% 546

Sursa date: CNFIS, date raportate cu data de ref. 1 ian. 2019

Situaţie articole  raportate de universităţi în Anexa 6 instituţională
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Analize şi studii suport CNSPIS

UEFISCDI asigură suportul pentru CNSPIS în realizarea propunerilor, prin

pregătirea de analize şi statistici, pe baza datelor raportate de universităţi

în platforma naţională ANS, utilizând anumite categorii de date. 

În vederea fundamentării, de către CNSPIS, a cifrei de școlarizare în învățământul superior de

stat, pentru anul universitar 2022-2023, experții UEFISCDI au realizat o serie de rapoarte pe

baza datelor raportate de către universități, în platforma ANS.

 2017-2018, pentru domeniile de licență de 3 ani; 

 2018-2019, pentru domeniile de licență de 4 ani; 

 2019-2020, pentru domeniile de licență de 5 ani;

 2020-2021, pentru domeniile de licență de 6 ani.

Procentul de absolvire a studiilor universitare de licență, pentru cohorta de studenți anul I

2015-2016, cu cetățenie română, universități de stat MEd, cu finalizarea ciclului de studii în:

Domeniu de Licenţă Valoare  Domeniu de Licenţă Valoare

Ştiinţe administrative 66,18%  Administrarea afacerilor 65,07%

Ştiinţe ale comunicării 65,74%  Finanţe 68,99%

Sociologie 61,75%  Contabilitate 66,32%

Ştiinţe politice 57,91%  Economie şi afaceri internaţionale 72,67%

Relaţii internaţionale şi studii
europene 59,56%  Management 57,48%

Educaţie fizică şi sport 59,84%  Marketing 59,41%

Kinetoterapie 81,59%  Psihologie 61,14%

Economie 67,30%  Asistenţă socială 68,66%

Procent absolvenţi 2017-2018 (Cohorta 2015-2016) - Domenii de licenţă (3 ani)

ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR
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Domeniu de Licenţă Valoare Domeniu de Licenţă Valoare

Ştiinţe ale educaţiei 84,56% Limbi moderne aplicate 66,73%

Cibernetică, statistică şi informatică
economică 70,55% Filosofie 35,56%

Biologie 68,97% Istorie 47,88%

Biochimie 59,57% Studii culturale 55,18%

Medicină (general, 3 ani) 84,32% Arte vizuale 78,48%

Medicină dentară (general, 3 ani) 89,15% Arte vizuale (Istoria şi teoria artei) 48,89%

Farmacie (general, 3 ani) 78,38% Teatru şi artele spectacolului 80,06%

Informatică 64,93% Cinematografie şi media 84,75%

Geologie 55,17% Muzică 52,08%

Geografie 67,83%  

Ştiinţa mediului 59,81%  

Fizică 59,69%  

Chimie 57,83%  

Matematică 58,35%  

Limbă şi literatură 59,83%  

ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR
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Procent absolvenţi 2017-2018 (Cohorta 2015-2016) - Domenii de licenţă (3 ani), continuare
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Procent absolvenţi 2018-2019 (Cohorta 2015-2016) - Domenii de licenţă (4 ani)

Domeniu de Licenţă Valoare  Domeniu de Licenţă Valoare

Inginerie civilă 46,36%  Ştiinţe inginereşti aplicate 71,61%

Ingineria instalaţiilor 50,67%  Arhitectură navală 102,17%

Inginerie electronică şi telecomunicatii 64,29%  Mecatronică şi robotică 61,54%

Inginerie geologică 60,89%  Ingineria materialelor 55,26%

Inginerie geodezică 63,23%  Ingineria mediului 60,67%

Mine, petrol şi gaze 68,67%  Inginerie şi management 62,53%

Inginerie aerospatială 69,86%  Zootehnie 62,94%

Ingineria autovehiculelor 65,13%  Biotehnologii 76,72%

Ingineria transporturilor 57,09%  Inginerie electrică 60,28%

Ingineria produselor alimentare 71,91%  Inginerie energetică 60,70%

Calculatoare şi tehnologia informaţiei 70,59%  Agronomie 67,68%

Ingineria sistemelor 73,96%  Horticultură 61,78%

Inginerie mecanică 52,62%  Inginerie forestieră 55,93%

Inginerie industrială 56,42%  Silvicultură 64,52%

Inginerie marină şi navigaţie 67,30%  Inginerie şi management în agricultură şi
dezvoltare rurală

76,00%

ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR
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Procent absolvenţi 2018-2019 (Cohorta 2015-2016) - Domenii de licenţă (4 ani), continuare

Domeniu de Licenţă Valoare Domeniu de Licenţă Valoare

Drept 66,36% Inginerie chimică 68,13%

Medicină (sectorial, 4 ani) 88,92% Muzică (Interpretare muzicală) 71,65%

Procent absolvenţi 2019-2020/ 2020-2021 (Cohorta 2015- 2016) - Domenii de licenţă (5 / 6 ani)

Domeniu de Licenţă Valoare Domeniu de Licenţă Valoare

Farmacie (sectorial, 5 ani) 90,58% Medicină (sectorial, 6 ani) 98,47%

 Medicină veterinară 80,34%

 Medicină dentară (sectorial, 6 ani) 89,77%

Domeniu de Licenţă Valoare Domeniu de Licenţă Valoare

Inginerie civilă 2,27% Ingineria autovehiculelor 1,42%

Ingineria instalaţiilor 0,51% Ingineria transporturilor 0,42%

Inginerie electronică, telecomunicaţii
şi tehnologii informaţionale 1,97% Ingineria produselor alimentare 1,08%

Inginerie geologică 0,10% Calculatoare şi tehnologia informaţiei 2,46%

Inginerie geodezică 0,72% Ingineria sistemelor 1,65%

Mine, petrol şi gaze 0,26% Inginerie mecanică 1,05%

Inginerie aerospatială 0,28% Inginerie industrială 1,31%

Procent studenți anul I, 2021-2022 (cu cetățenie română, pe domenii de licență)
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Procent studenți anul I, 2021-2022 (cu cetățenie română, pe domenii de licență), continuare

Domeniu de Licenţă Valoare Domeniu de Licenţă Valoare

Inginerie marină şi navigaţie 0,33% Ştiinţe administrative 3,06%

Ştiinţe inginereşti aplicate 0,88% Ştiinţe ale comunicării 2,61%

Arhitectură navală 0,08% Sociologie 1,52%

Mecatronică şi robotică 0,76% Ştiinţe politice 0,42%

Ingineria materialelor 0,24% Relaţii internaţionale şi studii europene 0,78%

Ingineria mediului 0,84% Educaţie fizică şi sport 2,55%

Inginerie şi management 1,75% Kinetoterapie 1,41%

Zootehnie 0,30% Economie 0,67%

Biotehnologii 0,19% Administrarea afacerilor 3,57%

Inginerie electrică 1,44% Finanţe 2,05%

Inginerie energetică 0,68% Contabilitate 3,21%

Agronomie 1,35% Economie şi afaceri internaţionale 1,19%

Horticultură 0,69% Management 3,39%

Inginerie forestieră 0,10% Marketing 1,95%

Silvicultură 0,57% Psihologie 2,39%

Inginerie şi management în agricultură
şi dezvoltare rurală 1,19% Asistenţă socială 1,72%

Drept 5,25% Ştiinţe ale educaţiei 4,05%

ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR
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Domeniu de Licenţă Valoare Domeniu de Licenţă Valoare

Cibernetică, statistică şi informatică
economică 2,10% Limbă şi literatură 4,01%

Biologie 1,05% Limbi moderne aplicate 0,99%

Biochimie 0,11% Filosofie 0,26%

Medicină (sectorial, 6 ani)
Medicină (sectorial, 4 ani)

4,01%
1,41% Istorie 0,90%

Medicină (general, 3 ani) 0,89% Studiul patrimoniului (Heritage Studies) 0,01%

Medicină veterinară 0,71% Teologie 1,24%

Medicină dentară (sectorial, 6 ani)
Medicina dentara (general, 3 ani)

1,12%
0,45% Studii culturale 0,23%

Farmacie (sectorial, 5 ani)
Farmacie (sectoria, 3 ani)

0,65%
0,21% Arhitectură 0,86%

Informatică 3,07% Urbanism 0,14%

Geologie 0,04% Arte vizuale 1,26%

Geografie 1,48% Arte vizuale (Istoria şi teoria artei) 0,05%

Ştiinţa mediului 0,34% Teatru şi artele spectacolului 0,33%

Fizică 0,30% Cinematografie şi media 0,14%

Chimie 0,45% Muzică
Muzica (Interpretare muzicală)

0,33%
0,52%

Matematică 0,96% Studii de securitate 0,29%

Inginerie chimică 0,41% Management în sport 0,03%

Procent studenți anul I, 2021-2022 (cu cetățenie română, pe domenii de licență), continuare
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 Analize şi studii suport Consilii şi MEd

De asemenea, experții UEFISCDI au sprijinit Consiliile Consultative şi Ministerul Educaţiei în anul 2021,

prin realizarea de analize și statistici referitoare la studenți și cadre didactice, pe baza datelor

raportate de către universități, în platforma ANS. 

Procent studenți străini, după țara de proveniență (din total studenți străini), pentru anul
universitar 2021-2022, ciclul licență

ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR
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Raport studenți (licență, master, doctorat) pe cadru didactic titular, pe domenii fundamentale
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Procent personal didactic cu drept de conducere doctorat, din total personal didactic, pe
domenii fundamentale 

Procent personal didactic sub 41 de ani, din total personal didactic, pe domenii
fundamentale

ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR
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Doctoranzi și cadre didactice cu drept de conducere doctorat, pe domenii fundamentale
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Direcţia Învăţământ Superior asigură suportul administrativ şi logistic al

activităţilor executive pentru Consiliile Consultative, după cum urmează:

conform ordinelor de ministru privind organizarea și funcționarea fiecărui

Consiliu Consultativ al MEd (CNFIS, CNSPIS, CEMU), UEFISCDI are atribuții și

în gestionarea bugetului, acordarea suportului administrativ și participarea la

ședințele sau reuniunile de lucru ale Consiliilor, administrând și gestionând

resursele destinate activităților acestora. 

Nr. ședinte Consiliu

Nr. ședințe Birou Executiv

5

53

Pe tot parcursul anului 2021, au fost desfăşurate  58 de şedinţe

dintre care: 5 şedinţe plenare ale Consiliului, 53 de ședințe ale

Biroului Executiv şi mai multe întâlniri de lucru ale Comisiilor de

specialitate şi grupurilor de lucru ale CNFIS.

De asemenea, conform Legii Educaţiei Naţionale art. 219, alin c), CNFIS prezintă anual

Ministerului Educaţiei un raport public privind starea finanţării învăţământului superior.

Pentru elaborarea acestuia, în anul 2021, experţii UEFISCDI au contribuit la actualizarea datelor

privind finanţarea instituţională pentru anul corespunzător raportului CNFIS, realizarea de

analize şi studii agreate în Biroul CNFIS, inclusiv prin centralizarea datelor şi informaţiilor

suport de la nivel naţional şi internaţional, precum şi la tehnoredactarea şi editarea raportului.

Rapoartele publice realizate pot fi consultate pe pagina web a Consiliului:  www.cnfis.ro/rapoarte-

cnfis.
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Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS)

Consiliul Național de Statistică și Prognoză a Învațământului Superior (CNSPIS)

De-a lungul anului 2021, au fost desfăşurate 28 de ședințe, dintre care: 9 ședinte ale Consiliul

General, 12 ședințe ale Biroului Operativ, 7 ședințe ale Comisiilor de specialitate.

Experţii UEFISCDI au contribuit, în anul 2021, conform OM

3921/2018, la elaborarea raportului anual de activitate al

CNSPIS, prin oferirea suportului executiv şi tehnic. Raportul

anual de activitate al CNSPIS poate fi consultat accesând pagina

web a Consiliului: www.cnspis.ro/rapoarte-activitate.

Nr. ședinte Consiliu General

Nr. ședințe Birou Operativ

9

12

Nr. ședințe Comisii

7
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Sesizări înregistrate în anul 2021 comparativ cu anul 2020:

2021

2020

45

28
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Consiliului de Etică și Management Universitar  (CEMU)

În anul 2021, au fost desfăşurate 36 de ședințe, dintre care: 13 ședinte ale Consiliul General și

23 ședințe ale Biroului Executiv.

Nr. ședinte Consiliu General

Nr. ședințe Birou Executiv

13

23

asigurarea suportului tehnic membrilor CNATDCU, în procesul de evaluare a tezelor de

doctorat prin platforma naţională dezvoltată de UEFISCDI;

consolidarea rolului de administrator sisteme informatice pentru învăţământul superior,

prin lansarea platformei suport pentru procesul de abilitare şi prin lansarea versiunii

actualizate a platformei de evaluare a tezelor de doctorat, în conformitate cu metodologia

în vigoare (OM 5229/2020);

înregistrarea sesizărilor referitoare la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică

profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cazul unei teze de doctorat. 

 În anul 2021, experţii UEFISCDI au desfăşurat următoarele activităţi principale: 

Detalii privind activitățile Consiliului sunt disponibile accesând pagina web: www.cnatdcu.ro.

Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare
(CNATDCU)

 Detalii privind activitățile Consiliului sunt disponibile accesând pagina web: www.cemu.ro
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Platforma vizează susţinerea activităţii Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor

şi Certificatelor Universitare (CNATDCU), fiind un instrument care asigură sprijin membrilor

CNATDCU în procesul de analiză a dosarelor de abilitare, de evaluare a acestora în urma

susţinerii publice şi de acordare/neacordare a atestatului de abilitare, precum şi pentru

asigurarea transparenţei procesului pentru instituţiile organizatoare de studii de doctorat

(IOSUD) şi pentru toate structurile CNATDCU. 

Începând cu luna august a anului 2021, luna de lansare a platformei şi până la finalul anului

2021, au fost înregistrate de către IOSUD un număr de 250 de dosare de abilitare, dintre care

84 au fost finalizate de către CNATDCU şi au obţinut atestatul de abilitare prin Ordin de

Ministru. 
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Platformă suport ABILITARE
https://rei.gov.ro/abilitare

Platformă suport TEZE DOCTORAT
https://rei.gov.ro/teze de doctorat

Platforma reprezintă un instrument care asigură sprijin membrilor CNATDCU în procesul de

evaluare a tezelor de doctorat, pentru acordarea/neacordarea titlului de doctor şi pentru

asigurarea transparenţei procesului pentru IOSUD-uri şi pentru toate structurile CNATDCU. 

Prin platforma suport – Teze Doctorat, în anul 2021, au fost înregistrate şi validate de

secretariatul CNATDCU 2.631 de teze, dintre care 2.472 au fost validate şi 102 teze invalidate

de Consiliul General al CNATDCU. 

Teze înregistrate şi validate de secretariatul CNATDCU

Teze validate de Consiliul General al CNATDCU

2631

2472

Teze invalidate de Consiliul General al CNATDCU

102
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923 teze blocate de IOSUD – cu link la publicaţie;

2703 teze în perioada de graţie;

7313 teze text integral (full text).

Începând cu anul 2020, tezele de doctorat sunt vizibile public, în conformitate cu prevederile

legislative şi pot fi vizualizate la adresa https://rei.gov.ro/teze-doctorat. 

 La finalul anului 2021, erau 10.939 de teze, dintre care: 

Platformă PUBLICARE TEZE DOCTORAT
https://rei.gov.ro/teze de doctorat

Principalele domenii de doctorat ale tezelor evaluate prin modulul de teze de doctorat,

în anul 2021, care au obţinut titlul de doctor, sunt prezentate în graficul de mai jos:
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Înregistrare SESIZĂRI TEZE DOCTORAT

În anul 2021, s-a înregistrat un număr de 18 sesizări (cu privire la nerespectarea standardelor

de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei

teze de doctorat), care au fost verificate de către experții UEFISCDI, în conformitate cu

prevederile art. 3 din Anexa 3, aprobată prin OM 5229/2020. Dintre acestea, 13 sesizări au fost

conforme, iar 5 sesizări au fost neconforme.
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În anul 2021, la nivelul Centrului de Politici pentru Învățământ Superior au

fost implementate proiectele:

Acces, participare și absolvire în învățământul superior

Calitate în învățământul superior: internaționalizare și baze de date

pentru dezvoltarea învățământului românesc (POCU INTL) 

Start în carieră prin master didactic (MaD) 

Adaptare la Schimbare: Mecanism Integrat de Anticipare, Monitorizare,

Evaluare a Pieței Muncii si Educației (ReCONECT)  

European Digital Education Hub (EDEH)

EUROGRADUATE

UEFISCDI se preocupă de mai bine de 10 ani de subiectul echității în învățământul superior, prin

adresarea problematicii accesului, participării și absolvirii studiilor, cu accent pe dimensiunea

socială. Alături de angajabilitate, care reprezintă o perspectivă asupra rezultatelor sistemului de

învățământ superior, dimensiunea socială este abordată atât prin activitățile Centrului de Politici

Publice, cât și prin proiectele sistemice implementate de UEFISCDI.

Perspectiva MACRO asupra dimensiunii sociale și a angajabilității la nivelul UEFISCDI
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Pe parcursul anului 2021, echipe cooptate de experți au colectat sau analizat date, au dezbătut

cu comunitățile academice și au pregătit rapoarte pe subiecte precum: tranziția către

învățământul superior, abandonul universitar, ciclul scurt de studii, admiterea în

universități, subiecte care sunt abordate în detalii mai jos.

Cercetările sunt incluse într-una dintre activitățile proiectului ”Calitate în învăţământul superior:

internaţionalizare şi baze de date pentru dezvoltarea învăţământului românesc”, cofinanţat din

Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) și implementat de

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

(UEFISCDI), în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, în perioada 2018 – 2022.

1.1 Abandonul universitar

Plecând de la analiza contextului internațional al datelor privind (ne)participarea la învățământul

superior, autorii au propus o definiție a abandonului universitar, care a fost testată cu actori din

sistemul de învățământ superior românesc, pe parcursul anului 2021.

Abandonul universitar = ponderea studenților care nu au reușit să absolve studiile în termen de

doi ani de la finalizarea teoretică a programului de studiu.
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Pe baza analizei cohortei,

autorii au extras și analizat

date din Registrul Matricol Unic

al Studenților, date aferente

cohortei înmatriculate în anul

universitar 2015 - 2016, în ci-

clurile licență și master. Analiza

abandonului universitar la nivel

sistemic este un indicator

relevant pentru  eficiența sis-

temului de învățământ supe-

rior din România. Astfel, la

nivel național, abandonul

general agregat* al cohortei

2015, studenți înmatriculați

în programe de studii de

licență cu durată de 3,

respectiv 4 ani, este în pro-

cent de 47.96. 

*Indiferent de forma de proprietate sau forma de învățământ. 42



Ruta profesională: tranziția de  la  învățământul preuniversitar, profesional și tehnic la

învățământul superior;

Accesul, progresul și absolvirea studiilor doctorale;

Digitalizarea universităților;

Rute alternative de acces în învățământul superior inclusiv introducerea conceptului de

”micro-credentials” în România;

Ciclul scurt de studii în învățământul superior;

Adaptarea domeniului de studiu al ingineriei la politicile Bologna.

Astfel, aproape jumătate dintre studenții înmatriculați la programe de licență în 2015, nu

finalizaseră aceste studii cu diplomă în anul 2021, în timp ce puțin peste jumătate, respectiv 52%

reușiseră să finalizeze studiile cu diplomă de licență. Trebuie menționat faptul că rata abandonului

universitar din România calculată în oglinda ratei de absolvire, se situează sub media statelor

europene pentru care există date disponibile (cu mențiunea că există diferențe metodologice)

(OECD, 2019).

Raportul integrat se va publica pe parcursul anului 2022. 

1.2 Cadru de politică publică privind îmbunătățirea accesului, a participării și a

absolvirii în învățământul superior din România

UEFISCDI a coordonat șase grupuri de lucru care au elaborat rapoarte de cercetare. O parte dintre

acestea au fost publicate individual sau sunt în curs de publicare, însă recomandările finale de

politici vor fi incluse într-un cadru general, ce va fi publicat la finalul proiectului.
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Unul dintre rapoartele  realizate în anul 2021 și publicat

la începutul anului 2022 este cel care a analizat, pentru

prima dată în România, într-o manieră exhaustivă, nivelul

post-secundar, abordând situația învățământului post-

liceal, precum și cea privind colegiile non-universitare.

Un alt raport care a fost finalizat în anul 2021, urmând a

fi publicat în anul 2022, este analiza privind studiile

doctorale în România, care adresează problematica

generală a studiilor doctorale, identifică o serie de

provocări ale sistemului actual și formulează recoman-

dări menite să le adreseze.

https://uefiscdi.gov.ro/publicatii
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1.3 Tranziția către învățământul superior

UEFISCDI a elaborat un set de indicatori privind accesul în învățământul superior și a publicat

primul raport de monitorizare, care vizează efectivele de elevi din învățământul secundar superior

înscriși în anul școlar 2017-2018, precum și studenții de anul I, la ciclul de studii de licență,

raportați de universitățile românești în Registrul Matricol Unic (RMU), în anul universitar 2018-

2019. 

Rata de tranziție a absolvenților de bacalaureat către învățământul superior românesc este

de 73,46% 
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Analizând întreaga populație de studenți din anul I, s-a constatat că doar puțin peste 58% sunt

elevi din generația curentă (elevi care au promovat examenul de bacalaureat în anul analizat -

2018). Restul, au avut cel puțin un an întârziere între momentul finalizării studiilor liceale și

înscrierea în învățământul superior. Peste 80% dintre studenții de la forma de învățământ la

distanță sunt studenți cu ”întârzieri” în parcursul educațional.
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1.4  Admiterea în învățământul superior

UEFISCDI a realizat, pe parcursul anului 2021, o evaluare ex-ante a impactului introducerii unui

sistem centralizat de admitere în universitățile din România. Pornind de la abordările teoretice cu

privire la evaluările ex-ante, autorii studiului au prezentat o analiză a sistemelor actuale de

admitere în învățământul superior din România, inclusiv pe baza comparațiilor internaționale și a

diferențelor dintre modalitățile de admitere în universitățile românești. Plecând de la rezultatele

cercetării, autorii propun un sistem de admitere centralizat, care s-au putea baza, pe de o parte,

pe notele obținute la probele de bacalaureat (drept criteriu de selecție) și, pe de altă parte, pe o

platformă online similară celei folosite pentru admiterea la liceu (drept mijloc tehnic).

Analiza actualului sistem de admitere este realizată pentru prima dată la nivel național și arată,

printre altele, influența mare și foarte mare a rezultatelor bacalaureatului: aproximativ jumătate

dintre facultăți (53,4%) organizează examenul de admitere exclusiv pe baza examenului de

bacalaureat și aproape două treimi dintre facultăți (63,14%) organizează examenul de admitere

exclusiv pe baza examenului de bacalaureat și a notelor din liceu.

Relația dintre domeniul fundamental de studii și ponderea bacalaureatului la examenul de

admitere la licență (analiza a fost realizată în perioada octombrie – decembrie 2021).

PROIECTE STRATEGICE
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Raportul integral va fi publicat în anul 2022.
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1.5 Promovarea rezultatelor cercetărilor

În acest an, UEFISCDI a inițiat o serie de dezbateri publice cu rolul de a promova rezultatele

cercetărilor din domeniul învățământului superior. Astfel, autorii prezintă succint principalele

concluzii ale analizelor, iar respondenții (reprezentanți ai instituțiilor publice cu atribuții pe

subiectele abordate), precum și participanții (comunitațile academice, experți, cercetători,

societate civila) adresează recomandări de îmbunătățire sau implementare a concluziilor

principale.

PROIECTE STRATEGICE
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2.1 Chestionarul Național privind Angajabilitatea Absolvenților de Învățământ

Superior (CNAAIS)

În 2021, Ministerul Educației a continuat să urmărească creșterea calității învățământului superior

printr-o mai bună corelare cu piața muncii. Astfel, prin art. 5 lit. q) din HG nr. 369/2021, MEd i s-a

atribuit urmărirea traseului profesional al absolventului de învățământ superior, prin accesarea unor

informații din registrul general de evidență a salariaților. Acest lucru urmează a fi operaționalizat

printr-un acord cu Inspecția Muncii. În acest sens, prin OMEd nr. 4504/2021, MEd a nominalizat

UEFISCDI ca instituție responsabilă cu pilotarea sistemului de monitorizare al angajabilității
absolvenților de învățământ superior. În această calitate, UEFISCDI a semnat un protocol de

colaborare cu Inspecția Muncii, privind accesul la informațiile din registrul general de evidență a

salariaților, în vederea realizării interoperării cu platformele Ministerului Educației.

Un prim pas în vederea pilotării unui sistem de monitorizare a angajabilității absolvenților de

învățământ superior a fost reprezentat de dezvoltarea și implementarea Chestionarului Național

privind Angajabilitatea Absolvenților de Învățământ Superior. Acesta a fost realizat de UEFISCDI, în

parteneriat cu MEd, în cadrul proiectului „Calitate în învățământul superior: internaționalizare și baze

de date pentru dezvoltarea învățământului românesc”, POCU/472/6/8/126766/21.11.2018. CNAAIS

a fost realizat astfel încât să respecte liniile directoare trasate prin Recomandarea Consiliului Uniunii

Europene privind monitorizarea parcursului profesional al absolvenților (2017/C 423/01) în ceea ce

privește învățământul universitar.

CNAAIS a colectat atât date calitative, prin intermediul unor întrebări incluse în chestionar, cât și

cantitative, prin intermediul datelor administrative preluate din bazele de date disponibile la nivel

național, pornind de la cele cinci categorii de date recomandate, după cum este evidențiat în tabelul

de mai jos.
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Incluziunea programelor care oferă absolvenții - CNAAIS evaluează indicatori ai progresului

și succesului în carieră prin itemii care vizează statutul actual de angajare, timpul necesar

căutării unui loc de muncă, ocupația, percepția respondenților asupra statutului actual și

raportul dintre numărul de ore lucrate pe săptămână sau venitul lunar mediu; 

Incluziunea absolvenților – Arhitectura CNAAIS permite monitorizarea absolvenților din

cohortele vizate, inclusiv a celor care au emigrat; 

Longitudinalitatea datelor colectate – Platforma utilizată pentru CNAAIS permite aplicarea

periodică a unor chestionare dedicate absolvenților;

Calitatea datelor colectate – Atât datele calitative, cât și cele cantitative, se remarcă prin

calitatea acestora, existând posibilitatea de corelare a datelor administrative cu informațiile
oferite de către absolvenți;
Diseminarea și utilizarea datelor – Echipa care a implementat CNAAIS va publica în a doua

parte a anului 2022, principalele rezultate obținute în ceea ce privește angajabilitatea

absolvenților de învățământ superior. 

De asemenea, pornind de la o serie de studii realizate la nivelul Comisiei Europene*, au fost

identificate mai multe direcții de lucru cu privire la gestionarea unui astfel de instrument de

cercetare, după cum urmează:

Chestionarul Național privind Angajabilitatea Absolvenților de Învățământ Superior (CNAAIS)

reprezintă un produs pilot al UEFISCDI, în vederea realizării sistemului de monitorizare al

angajabilității absolvenților de învățământ superior. 

Instrumentul online a fost completat în perioada 17 noiembrie 2021 – 28 februarie 2022 de un

număr de 8.857 absolvenți, din care 7.303 respondenți au finalizat completarea lui (82,5%).

Numărul total de răspunsuri care au fost păstrate în urma curățării bazei de date CNAAIS este de

6.625 (studenții absolvenți ai ciclului de licență sau master, din universitățile de stat, cu excepția
celor cu profil militar, forma de învățământ cu frecvență), din care 2.142 (32,3%) au absolvit

studiile în anul universitar 2015 - 2016, iar 4.483 (67,7%) în anul universitar 2019 - 2020. La

nivel general, distribuția absolvenților pe domenii fundamentale de studiu a fost următoarea:

Științe sociale (40%), Științe inginerești (28,8%), Științe umaniste și arte (10,6%), Științe

biologice și biomedicale (9%), Matematică și științele naturii (8,9%), respectiv Știința

sportului și educație fizică (2,6%). 64,8% dintre respondenți sunt de gen feminin, în timp ce

35,2% sunt de gen masculin. 

Analiza completă va fi publicată în a doua jumătate a anului 2022. Mai multe informații pot fi

accesate aici: www.chestionar-absolventi.ro.

*Cel mai semnificativ dintre acestea este: Comisia Europeană, Mapping the state of graduate tracking policies and

practices in the EU Member States and EEA countries. Final report, martie 2020

, ,
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2.2 Participarea României la studiul pilot EUROGRADUATE 2022

Prin OMEd nr. 5.241/2021, UEFISCDI a fost desemnat Punct național de referință privind

monitorizarea parcursului profesional al absolvenților, respectiv organism desemnat pentru

realizarea sondajului pilot Eurograduate 2022. Astfel, România va participa, în premieră, la studiul

Eurograduate, care a fost pilotat pentru prima dată în 2018, în opt țări membre UE (Austria,

Croația, Cehia, Germania, Grecia, Malta, Lituania și Norvegia).

În vederea susținerii financiare a participării României la acest studiu, UEFISCDI a depus un

proiect pentru obținerea unui grant prevăzut de programul de lucru Erasmus+ pentru anul 2021

(ERASMUS-EDU-2021-GRADU-TRACKING-IBA). Proiectul, intitulat Enhancing Graduate Tracking

in Romania: Gathering Qualitative and European-level Compatible Data (EURONES-RO), a

fost declarat câștigător în decembrie 2021.

Eurograduate 2022 urmează a fi aplicat, cel mai probabil, începând cu a doua jumătate a lunii

octombrie 2022, o serie de etape premergătoare urmând a fi parcurse până la acel moment. Este

prevăzut ca planul de eșantionare și adaptarea chestionarului propus la contextul din România să

se vor finalizeze la sfârșitul lunii mai 2022. Este prevăzut, de asemenea, ca varianta în limba

română a chestionarului să fie finalizată în luna august 2022.

Eurograduate 2022 vizează generațiile de absolvenți din anii universitari 2016 - 2017, respectiv

2020 - 2021, respectiv cei care au finalizat studii universitare de licență (ISCED 6) sau de master

(ISCED 7). Pentru studiul național, pot fi integrați și absolvenții de doctorat (ISCED 8). Corelarea

domeniilor de studii din Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii

universitare cu cele din ISCED F – 2013 se va realiza ținând cont de recomandările Autorității
Naționale pentru Calificări.

PROIECTE STRATEGICE
ANGAJABILITATEA ABSOLVENTILOR DE ÎNVĂTĂMÂNT SUPERIOR

Dezvoltarea componentei de administrare de date, cu accent pe bazele de date, conceptul

indicatorilor, definirea tipurilor de utilizatori, respectiv protejarea datelor cu caracter personal;

Dezvoltarea componentei de vizualizare a statisticilor, cu accent pe un design atractiv și user

experience.

Lansarea, promovarea și integrarea produsului, prin prezentarea rezultatelor obținute în urma

implementării CNAAIS.

2.3 Interconectarea Registrul Matricol Unic (RMUR) – REVISAL și platforma de

vizualizare a datelor statistice

În cadrul proiectului „Calitate în învățământul superior: internaționalizare și baze de date pentru

dezvoltarea învățământului românesc”, POCU/472/6/8/126766/21.11.2018, implementat

UEFISCDI în parteneriat cu MEd, se desfășoară subactivitatea A4.5, care presupune realizarea

unei cercetări sociologice cu privire la angajabilitatea absolvenților de învățământ superior. Pe

lângă chestionarul dezvoltat în cadrul acestei subactivități (Chestionarul Național privind

Angajabilitatea Absolvenților de Învățământ Superior – CNAAIS), va fi dezvoltată o bază de date

care presupune corelarea datelor din RMUR, cu cele din bazele de date privind angajații din

România, respectiv REVISAL. Platforma se va realiza ținând cont de trei componente principale:

, ,
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Alimentarea (periodică) a datelor, prin dezvoltarea unor funcționalități de încărcare;

Dezvoltarea interfeței de vizualizare;

Realizarea unui „panou de comandă” care să permită vizualizarea datelor brute,

căutarea/filtrarea datelor, importul de date noi, respectiv exportul de date.

Componenta de administrare a datelor se realizează în trei mari etape:

Alimentarea se va realiza pornind de la datele din RMU și REVISAL, care vor fi corelate cu cele

obținute în urma implementării CNAAIS, pentru cohortele vizate în cadrul proiectului (2015/2016

și 2019/2020). În baza art. 5 lit. q) din HG nr. 369/2021 și a OMEd nr. 4504/2021, UEFISCDI, în

calitate de instituție responsabilă cu pilotarea sistemului de monitorizare al angagajabilității
absolvenților de învățământ superior, a semnat un protocol de colaborare cu Inspecția Muncii

privind accesul la informațiile din registrul general de evidență a salariaților, în vederea realizării

interoperării cu platformele Ministerului Educației. Baza de date dezvoltată urmează a fi

alimentată în 2022, urmând ca în cea de-a doua parte a anului să fie funcțională și să poată fi

vizualizate primele rezultate.

Modul de vizualizare a datelor privind angajabilitatea absolvenților de învățământ superior din

România (în lucru) este prezentat mai jos: 
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mecanism de monitorizare a inserţiei absolvenţilor programelor de educaţie şi formare

profesională (Mecanism 1);

mecanism de anticipare a nevoii de competente pe piaţa muncii (Mecanism 2);

mecanism de evaluare şi monitorizare a politicilor publice privind măsurile active şi

formarea profesională (Mecanism 3).

2.4 ReCONECT – elaborarea mecanismelor oficiale de urmărire a parcursului

profesional al absolvenților de învățământ superior

Începând din ianuarie 2021, UEFISCDI este parte a proiectului “ReCONECT - Adaptare la

Schimbare - Mecanism Integrat de Anticipare, Monitorizare, Evaluarea Pieței Muncii și Educației”,

coordonat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) alături de Ministerul

Muncii și Protecției Sociale (MMPS), Institutul Naţional de Cercetare  Ştiinţifică în Domeniul

Muncii şi Protecţiei Sociale (INCSMPS), Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului

Profesional și Tehnic (CNDIPT) și Ministerul Educatiei (ME). Acest proiect își propune instituirea

unui mecanism funcțional de urmărire a traseului profesional al absolvenților din sistemul de

învățământ, pe care România are obligația să îl implementeze pentru absorbția fondurilor

europene în exercițiul financiar viitor, prin intermediul „Condiției favorizante”. În acest sens, de-a

lungul timpului au fost implementate mai multe proiecte, cu scopul de a genera un astfel de

mecanism. În momentul de față, nu există un astfel de mecanism funcțional.

Proiectul vizează dezvoltarea a trei mecanisme:

Aceste mecanisme vor fi proiectate, testate şi implementate într-o platformă informatică cu rol

integrator de susţinere a deciziei în politica de ocupare. Funcţionarea celor trei mecanisme, cu

sprijinul grupului tinta, va permite asigurarea coerenţei şi a sinergiei dintre sistemul de educaţie şi

formare profesională a adulţilor, măsurile active de ocupare a forţei de muncă şi piaţa muncii.

Proiectul ReCONECT, pe componenta de monitorizare a inserţiei absolvenţilor programelor de

educaţie şi formare profesională, este complementar cu alte inițiative dezvoltate de UEFISCDI în

această zonă, și anume pregătirea pentru implementare a Chestionarului Național privind

Angajabilitatea Absolvenților de Învățământ Superior (CNAAIS), respectiv interconectarea

Registrul Matricol Unic (RMUR) – REVISAL și platforma de vizualizare a datelor privind vizualizarea

datelor statistice, la care se va adăuga, în anul 2022, și participarea României la studiul pilot

EUROGRADUATE 2022.
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Etapa 0: a fost realizat un catalog al profesiilor dinamice la nivel global, ca parte a unui studiu

anterior realizat în proiect. În vederea identificării profesiilor, s-a ținut cont de patru mega-

tendințe: dezvoltări tehnologice, schimbări demografice, tensiuni globale pe piața muncii și

schimbările climatice. (documentul poate fi parcurs aici;

Etapa 1: au fost realizate peste 40 de interviuri cu experți din piață și coordonatori de

programe universitare; 

Etapa 2: s-au realizat patru focus-grupuri online,în cadrul cărora au fost reuniți peste 100 de

experți din educație și din piață, acoperind patru mari zone profesionale: tehnologie, mediu,

sănătate și servicii;

Etapa 3: a fost realizată o consultare online extinsă prin intermediul metodei online

Argumentative Delphi. Rezultatul acestor consultări îl reprezintă cele peste 100 de profesii,

alături de descrierile lor, susținute de argumente provenind din sinteza literaturii de

specialitate și din presă;

Etapa 4: fiecare dintre cele peste 100 de profesii cu specializări relevante din învățământul

superior a fost alocată unui program/domeniu de studiu înscris în Registrul Matricol Unic;

Etapa 5: au fost realizate analize și vizualizări grafice privind dinamica absolvenților de

învățământ superior din România care ar putea fi recrutați în profesiile inventariate. 

2.5 Adecvarea ofertei educaționale din România la dinamica profesiilor

emergente*

Un studiu cu privire la profesiile viitorului la orizontul anului 2030, respectiv la adecvarea ofertei

educaționale din România cu privire la dinamica profesiilor emergente, a fost finalizat spre

sfârșitul anului 2021. Activitatea, desfășurată în cadrul proiectului „Calitate în învățământul

superior: internaționalizare și baze de date pentru dezvoltarea învățământului românesc”,

POCU/472/6/8/126766/21.11.2018 a presupus mai multe etape:
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*Studiu realizat de personal extern centrului de politici publice

Rezultatul final a cuprins o fișă asociată fiecărei profesii dintre

cele vizate, care integrează informații din toate etapele

cercetării. Documentul poate fi consultat accesând pagina

proiectului.
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2.6 Perspectiva absolvenților internaționali ai instituțiilor de învățământ

superior din România

În cadrul proiectului „Calitate în învățământul superior: internaționalizare și baze de date pentru

dezvoltarea învățământului românesc”, POCU/472/6/8/126766/21.11.2018, subactivitatea

A4.5 cuprinde cartografierea și înțelegerea datelor cu privire la absolvenții instituțiilor de

învățământ superior din România din afara țării, în vederea sprijinirii internaționalizării. În acest

sens, UEFISCDI a beneficiat de sprijinul Ministerului Educației și al Ministerului Afacerilor Externe

în vederea realizării unei baze de date instituționale legate de acești absolvenți. De asemenea,

proiectul a beneficiat și de suport din partea mai multor instituții de învățământ superior din

România (Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, Universitatea Tehnică

de Construcții din București și Universitatea „Ovidius” din Constanța).

Astfel, până la sfârșitul anului 2021, au fost identificați 7.682 de absolvenți străini ai

instituțiilor de învățământ superior din România, cu precădere pentru perioada 1980 – 1990.

Aceștia au studiat în 33 de universități din țară. Studenții identificați au provenit, din 111

state. De asemenea, în prima jumătate a anului 2022, va fi publicat un policy brief pe tema

internaționalizării învățământului superior românesc în perioada anilor 1980. Procesul de

cartografiere al absolvenților străini  va continua în 2022, o primă etapă majoră fiind prevăzută a

se finaliza în decembrie 2022.
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Perspectiva MACRO asupra internaționalizării învățământului superior la nivelul UEFISCDI este

redată în schema de mai jos:
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atragerea de studenți internaționali, promovând astfel atât internaționalizarea educației, cât

și creșterea diversității;
creșterea vizibilității ofertei de studiu, dar și a condițiilor de trai și de lucru în România, prin

transparentizare și promovarea facilităților oferite la nivel național;  

creșterea participării tinerilor români din diverse medii la învățământul superior. 

3.1 Relansarea platformei www.studyinromania.gov.ro

Platforma Study in Romania (SIR) promovează învăţământul superior românesc la nivel global,

contribuind la atragerea studenţilor naţionali şi internaţionali în programe de studiu din oferta

educaţională a universităţilor româneşti.

Principalele obiective ale Study in Romania constau în:

Rolul Study in Romania este multidimensional, pe de o parte promovează România ca destinație

de studiu, oferind informații despre oferta educațională românească, iar pe de altă parte,

susține universitățile românești, prin oferirea unei imagini umbrelă sub egida căreia să se poată

promova la nivel internațional. 2021 este anul în care StudyinRomania a sărbătorit șase ani de la

momentul lansării, iar în platformă erau prezentate peste 3.760 de programe de studiu în limba

română, engleză, franceză, germană, spaniolă și maghiară, disponibile la nivelul a peste 47 de

universități de stat și private. 
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Începând cu anul 2017, universitățile românești participă la

târgurile internaționale de atragere a studenților internaționali

sub umbrela Study in Romania, iar platforma este considerată

ca fiind punctul principal de informare pentru studenții interna-

ționali inclusiv de către Comisia Europeană. 

Coroborat cu eforturile Ministerului Educației și ale universităților, în această perioadă, numărul

studenților internaționali a crescut cu 27%, de la 23.6K studenți internaționali în universitățile
de stat în anul academic 2015 - 2016, la 30.1K studenți internaționali în universitățile de stat în

anul academic 2020/2021.

În conformitate cu un calendar bine stabilit, a fost derulată o campanie susținută de promovare

via Facebook pe parcursul anului 2021, ceea ce a condus la peste 17.000 followers, în creștere

de la aproximativ 12.000 la începutul anului. 

În 2021, UEFISCDI a lansat o nouă versiune a StudyinRomania 2.0, care are o serie de facilități
privind interconectarea platformei cu alte baze de date și platforme dezvoltate de UEFISCDI:

Registrul Matricol Unic (RMU – www.rei.gov.ro) și platforma naţională de colectare a datelor

statistice pentru învăţământul superior (ANS – www.date.invatamant-superior.ro). Acest lucru a

fost posibil prin intermediul proiectului ”Calitate în învățământul superior: internaționalizare și

baze de date pentru dezvoltarea învățământului românesc”, implementat în parteneriat cu

Ministerul Educaței și cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital

Uman (POCU). 
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Cea mai vizibilă modificare este interfața. Aceasta este mai

prietenoasă din punct de vedere al structurării informației,

adaptată la noile tipuri de design, făcând vizualizarea pe

telefoanele mobile (mobile friendly) mai ușoară și sigură, având

în vedere nevoia de securitate în momentul interconectării

bazelor de date. Interconectarea are drept scop atât facilitarea

introducerii de informații care deja au fost culese la nivel

internațional, precum și asigurarea unor actualizări automate în

momentul în care universitățile vor raporta diverse informații
către Ministerul Educației.

Mai mult, noua abordare include mai multe date despre

universități,dar și despre orașele românești în care poți studia,

împreună cu oferta educațională (programele de studiu). 

PROIECTE STRATEGICE
INTERNATIONALIZAREA ÎNVĂTĂMÂNTULUI SUPERIOR

Tinerii interesați de studiu pot găsi, de

acum, câteva detalii cheie despre

universitățile românești precum numărul

total de studenți, numărul studenților

internaționali și număr de naționalități,
câte facultăți și câte programe de studiu

are aceea universitate, dacă oferă anul

pregătitor de limba română, numărul de

cadre didactice, precum și semnalizarea

apartenenței universităților la anumite

consorții internaționale. 
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UEFISCDI împreună cu Ministerul Afacerilor Externe

(MAE) a lansat, la finalul anului 2021, prima

platformă digitală de aplicare la Programul Anual

de Burse oferite de statul român cetățenilor din

țări non-UE, prin intermediul MAE. Modulul pentru

digitalizarea procesului de aplicare la bursele oferite

de statul român este parte integrată a platformei

StudyinRomania și poate fi accesat din Study in

Romania sau direct la adresa:

 https://scholarships.studyinromania.gov.ro

PROIECTE STRATEGICE
INTERNATIONALIZAREA ÎNVĂTĂMÂNTULUI SUPERIOR

3.2 Platforma digitală de aplicare la Programul Anual de Burse oferite de statul

român

Astfel, StudyinRomania a devenit platforma oficială de aplicare la bursele statului român.

Apelul pentru burse a fost deschis în perioada 20 decembrie 2021 - 15 martie 2022, având ca

scop atragerea studenților din străinătate în programe de studii la toate cele trei cicluri licență,

master și doctorat din cadrul universităților acreditate din România. Candidații puteau alege să

aplice pentru toate domeniile de studiu, exceptând domeniile: medicină, medicină dentară și

farmacie. În scopul promovării limbii şi culturii române, beneficiarii burselor acordate de statul

român pentru studiile de licență și master vor studia doar în limba română. 

Peste 10.000 de conturi create în platformă,

dintre care 2652 de aplicații la burse cu status

”finalizat” și peste 7000 de aplicații/dosare

salvate cu status “intermediar”;

Candidații provin din 98 de țări.

 Excepție fac bursierii la doctorat, care puteau opta

pentru studii în limba română sau într-o limbă străină

stabilită de școala doctorală. Pentru candidații care nu

cunosc limba română, se acordă un an pregătitor pentru

studiul limbii române, anterior studiilor universitare

propriu-zise, excepție făcând bursierii doctoranzi care

au optat pentru forma de învățământ într-o limbă străină

stabilită de școala doctorală.

La finalul anului 2021, la zece zile de la lansarea

platformei de aplicare la burse erau:
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 În continuare, autorii analizează date privind țara de proveniență/destinația și cetățenia

personalului universitar, precum și disparitățile între mobilitățile outgoing și incoming. De

asemenea, analiza este extinsă asupra regiunilor de dezvoltare din care pleacă sau în care sunt

accesate mobilități de către personalul universitar, cicluri și domenii de studii ISCED-F 2013,

genul personalului universitar, precum și mobilitățile personalului universitar în funcție de profilul

participanților și tipurile de mobilități accesate.

Totodată, prin intermediul proiectului POCU INTL, au fost dezvoltați și o serie de indicatori de

monitorizare a internaționalizării învățământului superior. 

Mai multe detalii pot fi găsite în Raportul privind gradul de internaționalizare a învățământului

superior românesc 2015 - 2016, respectiv 2018 - 2019, ce poate fi accesat la adresa:

https://uefiscdi.gov.ro/Publicatii.
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3.3  Măsurarea și monitorizarea fenomenului de internaționalizare a învățământului

superior

UEFISCDI a continuat procesul de măsurare și monitorizare a

internaționalizării învățământului superior. În 2021, a fost

publicat policy brief-ul privind mobilitățile personalului

universitar. Documentul prezintă o analiză a datelor statistice

colectate prin intermediul Platformei Erasmus+ Mobility

Tool+ cu privire la mobilitățile personalului universitar, incoming

și outgoing, în perioada 2014/2015 – 2018/2019. În prima parte

a studiului, sunt analizate și prezentate aspectele generale cu

privire la mobilitățile personalului universitar (numărul de

persoane participante, ponderea personalului universitar

implicat în mobilități, tipul mobilităților, durata medie a

mobilităților realizate). 
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analiza strategiilor naționale ale altor state, ca posibile exemple de bune practici pentru

România, evidențiază măsuri pentru îmbunătățirea internaționalizării educației, precum:

alocarea unor resurse financiare clare, definirea regiunilor/statelor de interes pentru

atragerea studenților internaționali, simplificarea procedurilor de obținere a vizelor sau

campanii țintite de promovare;

universitățile internaționale analizate din punct de vedere al instrumentelor de marketing

folosite se disting prin: promovarea unui conținut atractiv pe toate canalele media, cu accent

pe materiale video dezvoltate, o comunitate de alumni prezentă și implicată, evenimente și

instrumente dedicate studenților;

mixul de media (media proprie, media câștigată, social media și media platită) și instrumente

utilizate de universitățile românești în activitățile de marketing este divers, dar

disproporționat din punct de vedere al importanței acordate. Cei mai relevanți indicatori

pentru activitățile de marketing ale universităților din România se regăsesc în cele patru

tipuri de media, iar măsurarea lor oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care

universitățile își concentrează eforturile de promovare;

Cele mai importante elemente ale studiului relevă următoarele:

PROIECTE STRATEGICE
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3.4  Studiul de marketing

În anul 2021, a fost elaborat un studiu de marketing privind potențialul de promovare a

universităților românești, având ca obiectiv fundamentarea de politici bazate pe evidențe,

menite să contribuie la creșterea vizibilității învățământului superior românesc la nivel global și

atragerea studenților internaționali, care să beneficieze de o pregătire academică de calitate,

relevantă pentru formarea acestora ca cetățeni responsabili și implicați, dar și buni profesioniști

în viitoarele domenii de activitate. Studiul reprezintă o continuare a inițiativelor derulate de

UEFISCDI în domeniul internaționalizării învățământului superior. 
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instrumentele de promovare utilizate de către universități sunt: website-urile oficiale în

limba engleză, pagini dedicate studenților internaționali, social media – Facebook fiind cea

mai utilizată platformă, participarea la târgurile internaționale;

din 2017, participarea universitățile la târgurile internaționale a devenit mai strategică și tot

mai multe instituții au ales să participe împreună la târguri internaționale, sub umbrela Study

in Romania, crescând astfel vizibilitatea României ca destinație de studiu;

vizibilitatea platformei Study in Romania a crescut în ultimii ani, iar rezultatele arată o posibilă

corelație între vizitatorii cu cea mai lungă durată medie a sesiunilor de vizită pe website cu

țările din care provin un număr semnificativ de studenți internaționali.

Analiza SWOT a sistemului de învățământ superior din România identifică punctele tari, slabe,

oportunitățile și amenințările din sistem.

Studiul de  marketing poate fi accesat la adresa: 

http://pocu- intl.uefiscdi.ro/images/Rezultate/A22_RT10_Studiu_de_marketing.pdf.
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3.5  Clip Study in Romania

La începutul lunii mai, anul 2021, UEFISCDI a

realizat și prima campanie integrată de

promovare și atragere de studenți
internaționali. Atunci a fost lansat primul clip 

 de promovare a ofertei educaționale

românești, în comunicarea căruia au fost

angrenate universități, instituții publice, lideri

de opinie din diverse domenii, presă, cât și

Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul

ambasadelor. 

efortul comun oferă rezultate: peste 40 de institutii și organizații au promovat clipul, dintre

care 34 de universitati publice și private, precum și alte institutii publice cum ar fi: ambasade,

organizații studențești, Institutul Cultural Român, Comisia Națională a României pentru

UNESCO, Direcția Românii de Pretutindeni, etc.;

a crescut numărul de vizitatori pe platforma Study in Romania cu 93% comparativ cu aceeași

perioadă anterioară înscrierilor (mai – septembrie 2018);

top 20 al țărilor din care au fost cei mai mulți vizitatori pe website (exceptând România):

Bangladesh, SUA, India, Pakistan, Maroc, Sri Lanka, Franta, Algeria, Nigeria, Egipt, Tunisia,

Turcia, Germania, UK, Indonezia, Siria, Irak, Grecia, Emiratele Arabe Unite, Liban.

În urma acestei campanii integrate, au fost observate câteva beneficii și anume: 

Clipul  a fost promovat pe platformele: Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, LinkedIn, dar și la

TVR Internațional, unde a fost difuzat timp de trei luni, cu scopul a ajunge la tineri etnici și

potențiali studenți internaționali. Acesta a devenit și elementul central al noului design

www.studyinromania.gov.ro.
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3.6  Implicarea in activitățile rețelei de universități românești membre în consorții

de universități europene

Mobilităţi în alianţele europene;

Microcredentials şi Joint/ European Degrees în alianţele europene;

Finanţarea şi Sustenabilitatea alianţelor europene;

Campusuri interuniversitare virtuale în alianţele europene.

Nouă dintre cele zece instituții de învățământ superior din România care fac parte din consorțiile
European Universities Initiative au constituit, la finalul anului 2020, o rețea de universități
românești care implementează proiecte Erasmus+ Universități Europene. Această rețea, sub

numele de RO-EUI, are patru grupuri de lucru:

UEFISCDI are câte un reprezentant în fiecare dintre aceste grupuri de lucru.

3.7 Promovarea rezultatelor cercetărilor la nivel internațional

 În luna septembrie 2021, a fost organizată conferința, cu participare internațională, „Provocări și

soluții în învățământul superior din România/Challenges and Solutions in the Romanian

Higher Education”, care a adus împreună cercetători și decidenți din învățământul superior,

pentru a dezbate evoluția în timp a unor subiecte relevante. 

Lucrările prezentate în cadrul conferinței au fost colectate într-o formă sintetică și vor fi

publicate la editura Springer, în volumul științific “Higher Education in Romania: Overcoming

Challenges and Embracing Opportunities”, care va deveni disponibil în format open access. 

Publicația se concentrează pe domenii de interes pentru învățământul superior românesc, cum ar

fi: măsuri sistemice pentru îmbunătățirea accesului, participării și absolvirii studenților

(vulnerabili), promovarea mai bună a învățământului superior românesc pentru atragerea

studenților, precum și instrumente pentru o utilizare mai eficientă a datelor la nivelul

învățământului superior. 

 Fiecare articol include propuneri de politici bazate pe evidențe care

ar putea susține noi inițiative strategice în învățământul superior,

inclusiv elaborarea de noi inițiative legislative. În plus, colecția de

articole spune  povestea unui sistem de învățământ superior care a

avut de înfruntat provocări semnificative, pentru a se alinia la

tendințele europene și internaționale, precum și pentru a răspunde

imperativelor naționale. Publicația va avea o versiune și în limba

română, pentru creșterea vizibilității și o diseminare extinsă

inclusiv la nivel național.
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4.1 Studiul asupra gradului de satisfacție al studenților cu privire la calitatea

învățământului superior - Chestionarul Național Studențesc (CNS)

intenția de abandon este mai ridicată în cazul respondenților de la nivel de licență, însă

majoritatea studenților chestionați nu au avut în vedere renunțarea la studii;

marea majoritate a respondenților CNS s-a declarat nemulțumită cu privire la sprijinul material

oferit din partea universităților;

studenții au fost, în general, mulțumiți de modul în care universitățile au transferat procesul

educațional în mediul online;

percepția respondenților CNS cu privire la prestația cadrelor didactice este diferită în funcție
de ciclul de studii, studenții de la master fiind cu 18,9% mai mulțumiți decât cei de la licență.

Lipsa experienței cadrelor didactice de predare în sistem online a afectat inclusiv

comunicarea cu studenții, fapt care s-a transpus în lipsa de motivație pentru învățare din

partea studenților.

În 2021, a continuat elaborarea studiului privind gradul de satisfacție al studenților cu privire la

calitatea învățământului superior (2019-2020). După curățarea și perierea bazei de date cu

rezultatele obținute a reieșit un rezultat un total de 22.175  răspunsuri valide, din care, 18.513

(83,48%) specifice ciclului de studii licență, respectiv 3.662 (16,51%) specifice ciclului de

studii master. Aceștia provin din 70 instituții de învățământ superior, din care 47 publice de stat

și 23 private.

În urma analizei în detaliu a respondenților în funcție de răspunsurile la diferite secțiuni, au reieșit

mai multe tipologii ale acestora. Spre exemplu, în cazul desfășurării procesului educațional în

contextul distorsiunii provocate de pandemia de Covid-19 (secțiunea I), au reieșit 5 mari tipologii,

distribuite procentual în ordine descrescătoare, astfel: (+) mulțumire generală (n=25.7%/ 3.795),

(-) nemulțumire nuanțată (n=24.7%/ 3.642), (+-) afectați de pandemie, reținuți în a-și evalua

gradul de mulțumire față de învățământul online (n=19.2%/ 2.831), (--) dezacord, dezamăgire și

nemulțumire (n=18.3%/2.707), respectiv (++) entuziasm și mulțumire – învățământul online, o

soluție de succes (n=12.1%/ 1791).

În ceea ce privește tipologiile de percepții privind serviciile oferite de universitate și calitatea

programului de studii (Secțiunea a II-a și a III-a), au reieșit doar patru astfel de rezultate: (++)

satisfacție clasică, fără entuziasmul unui acord total (n=37,6% / 7.572), (+) mulțumire și acord,

un proces academic reușit (n=25,2% / 5.081), (+-) dezacord moderat și lipsa unui răspuns clar

(n=24,1% / 4.858) și (-) nemulțumire și dezacord (n=13,1% / 2.651).

Printre cele mai importante concluzii se numără:
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Procentul de respondenți în funcție de fiecare subcategorie de întrebări din secțiunea a II-a

(satisfacția cu privire la serviciile oferite de universitate), în funcție de opțiune est redat în tabelul

de mai jos:

studenții sunt, în general, mulțumiți de experiența lor universitară;

de regulă, infrastructura universitară se ridică la nivelul așteptărilor studenților, cu o serie de

excepții notabile;

accesul la resursele necesare procesului educațional a fost îmbunătățit considerabil, însă

sunt necesare investiții suplimentare;

accesibilitatea și calitatea serviciilor sociale necesită îmbunătățiri.

În ceea ce privește satisfacția cu privire la serviciile oferite de universitate, echipa de cercetare a

ajuns la următoarele concluzii:

Studiul complet și analizele secundare vor fi publicate, în anul 2022, pe www.chestionar-studenti.ro.

La întrebările din EUROSTUDENT, au răspuns 19.637 de studenți din 72 de instituții de învățământ

superior. În cadrul analizelor preliminare, a fost sesizată menținerea tendințelor observate în

etapele anterioare de implementare, dar și o serie de aspecte care au suferit transformări, cum ar

fi creșterea mediei de vârstă a studenților, prin participarea într-o pondere mai ridicată a

studenților maturi.

4.2  Monitorizarea principalelor date privind ciclul doctoral

In 2021, UEFISCDI a lansat și policy brief-ul Doctoranzi în România. Documentul prezintă o

analiză a datelor statistice colectate prin Platforma Națională de Colectate a Datelor Statistice

(ANS) privind studenții doctoranzi înmatriculați în cadrul instituțiilor de învățământ superior din

România, în perioada 2015/2016 – 2019/2020. În document sunt abordate o serie de aspecte

precum: forma de învățământ, finanțarea studiilor doctorale (studenți doctoranzi români,

respectiv internaționali), încadrarea în  domenii fundamentale, analiza instituțiilor organizatoare

de studii universitare de doctorat (număr de studenți doctoranzi înmatriculați în perioada

analizată), limba de predate, cetățenia studenților doctoranzi, precum și analiza evoluției

generațiilor de studenți doctoranzi înmatriculați în primul de studiu. 

, , ,
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În continuare, autorii analizează absolvenții studiilor universi-

tare de doctorat în perioada 2015/2016 – 2018/2019, numărul

de titluri de doctor atribuite în perioada 2016-2020, precum și

numărul de teze de doctorat publicate pe platforma

www.rei.gov.ro. Astfel, documentul prezintă tot parcursul

studenților doctoranzi de la admitere și desfășurare studiilor

doctorale până la absolvire și publicare tezei de doctorat,

conform prevederilor Legii Educației Naționale.

Policy brief-ul Doctoranzi în România poate fi accesat la adresa: 
https://uefiscdi.gov.ro/Publicatii.

4.3  Start în carieră prin master didactic

UEFISCDI este partener în cadrul proiectului „Start în carieră prin master didactic”, implementat

alături de 8 universități și Ministerul Educației (beneficiar). Acest proiect are ca obiectiv

îmbunătățirea calității și eficienței învățământului terțiar, creșterea nivelului de competențe ale

personalului didactic din învățământul terțiar universitar în ceea ce priveşte conţinutul

educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile, precum și stimularea accesului

la învățământul superior.

Experții din partea UEFISCDI sunt responsabili, în cadrul proiectului, de realizarea unui studiu de

impact cu privire la implementarea programului de masterat didactic, precum și de

dezvoltarea și actualizarea unei rețele virtuale inovative destinate sprijinirii și îmbunătățirii

programelor de master didactic.

În demersul de realizare a studiului de impact, echipa UEFISCDI va propune un model statistic cu

privire la impactul din punct de vedere cantitativ al organizării masteratului didactic, plecând de la

bunele practici naționale și internaționale și utilizând datele din platformele ANS și RMU. Această

componentă a evaluării impactului masteratului didactic se realizează raportându-ne la sistemul

actual de formare profesională inițială a cadrelor didactice, ea fiind complementară procesului de

evaluare a impactului masteratului didactic la nivelul studenților/absolvenților. Pe parcursul anului

2021, a fost realizată analiza de literatură de specialitate, structura studiului, alături de

metodologia pe baza căreia se va face analiza de impact la nivel de sistem. De asemenea, au fost

analizate date din platformele RMUR, ANS, Titularizare.ro și au fost decise variabilele necesare

pentru studiul de impact. Metodologia analizei privind impactul la nivel de individ a fost realizată

de către Universitatea de Vest din Timișoara alături de partenerii implicați.

Platforma „Start în carieră prin master didactic” oferă un mediu de colaborare pentru experții
din domeniul educației, cu rol în procesul de formare, unde pot schimba idei, opinii și experiențe în

mod gratuit, liber și facil, cu scopul îmbunătățirii nivelului de competențe al personalului didactic,

precum și al sprijinirii și îmbunătățirii programelor de master didactic. Rețeaua are rol atât

informativ, cât și formativ, util profesorilor, masteranzilor și celorlalți actori implicați în procesul

de formare a personalului didactic.

, , ,

67

http://www.rei.gov.ro/
https://uefiscdi.gov.ro/Publicatii-1
https://uefiscdi.gov.ro/Publicatii-1


PROIECTE STRATEGICE
ÎMBUNĂTĂTIREA CALITĂȚII ÎNVĂTĂMÂNTULUI SUPERIOR

4.3  Start în carieră prin master didactic

Platforma va oferi membrilor înregistrați o bază de date completă cu materiale didactice,

materiale de formare și alte documente specifice, precum și acces în sala de clasă virtuală.

Membrii vor putea încărca și descărca planuri de lecție și alte materiale didactice, pe care le vor

putea adapta pentru a răspunde nevoilor specifice clasei. Rețeaua va oferi, astfel, acces la un

continut multimedia bogat, reunind resursele diverșilor parteneri, precum și alte surse online,

pentru a oferi membrilor un spectru complet de informații relevante pentru profesia lor. Conținutul

va fi stocat în biblioteci virtuale, pentru o căutare și regăsire ușoară, iar resursele didactice vor

putea fi evaluate de către membrii acesteia. 

Rețeaua este concepută pentru a realiza într-un mod simplu și ușor schimbul de informații,
materiale educaționale, tehnici și idei. În anul 2021, a fost dezvoltat conceptul platformei, din

punctul de vedere al specificațiilor și al designului, iar spre finalul anului a fost demarat lucrul la

arhitectura de bază, pregătind terenul pentru programarea acesteia. 

, ,
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Au fost, de asemenea,  colectate și analizate funcționalitățile utilizate la nivelul universităților

partenere, astfel încât să fie asigurate  funcționalitățile platformei ce vor permite integrarea

acestora în mod sustenabil și fără un efort considerabil, atât în etapa de dezvoltare a platformei

cu universitățile partenere, cât și în viitor, în eventualitatea extinderii programului pilot la nivelul

altor universități.

, ,
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 Bologna Follow-Up Group (BFUG)

 Grupul de lucru BFUG privind dimensiunea socială (SDWG)

Grupul de lucru BFUG privind valorile fundamentale (FV WG)

Grupul de lucru al Comisiei Europene privind indicatori și repere (indicatori de referință) (SGIB)

Grupul de lucru Ad-Hoc privind sinergiile dintre EHEA, EEA și ERA

libertatea și integritatea academică (academic freedom and integrity);

autonomia instituțională (institutional autonomy);

participarea studenților și a cadrelor universitare în guvernanța învățământului superior

(participation of students and staff in higher education governance);

responsabilitatea publică a învățământului superior și responsabilitatea publică pentru

învățământul superior (public responsibility for and of higher education)

Reprezentanții Centrului de Politici Publice sunt implicați în diverse grupuri de lucru de la nivel

internațional în domeniul învățământului superior, monitorizării politicilor din educație și

angajabilitate:

În domeniul dimensiunii sociale, în 2021, au fost organizate trei întâlniri de lucru în vederea

dezvoltării unui mecanism de monitorizare a principiilor și liniilor directoare privind dimensiunea

socială, document strategic adoptat ca anexa la Comunicatul Ministerial din Roma 2020.

Mai multe informații pot fi accesate la adresa: http://ehea.info/page-Working-Group-SD

În domeniul monitorizării valorilor fundamentale, în 2021, au fost organizate două întâlniri de lucru

în vederea dezvoltării unui cadru conceptual pentru definirea și monitorizarea valorilor

fundamentale din Spațiul European al Învățământului Superior (EHEA). România este co-

președintele grupului de lucru și,  în această calitate, împreună cu ceilalți co-președinți din

Norvegia, Germania și Malta a depus un proiect în cadrul unui apel ERASMUS+ dedicat

implementării reformelor Bologna în vederea susținerii activității grupul de lucru. Proiectul a fost

aprobat și  începe la data de 1 mai 2022.

Valorile fundamentale din Spațiul European al Învățământului Superior:

Detalii sunt disponibile la adresa: http://ehea.info/page-Working-Group-FV

Grupul de lucru al Comisiei Europene privind indicatori și repere (Standing Group on Indicators and

Benchmarks – SGIB) a avut două întâlniri în 2021, rolul acestuia fiind de a oferi sprijin și expertiză

în domeniul indicatorilor statistici în cadrul cooperării europene în educație și formare în contextul

formarii Spațiului European al Educației (2021-2030).

, ,
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Eveniment online ”Etica și deontologia universitară în România: realități și perspective”,

București, 25 februarie 2021;

Dezbaterea națională cu privire la Codul de referință al eticii și deontologiei universitare 

 reglementare cadru privind codurile de etică universitară, București, 2 iunie 2021;

Conferința internațională științifică „Valorile etice în societate actuală -  Noi provocări și

tendințe” (VESA), Brașov, 3-5 iunie 2021.

În cadrul proiectului „Calitate în învățământul superior: internaționalizare și baze de date pentru

dezvoltarea învățământului românesc”, POCU/472/6/8/126766/21.11.2018, a continuat

activitatea de elaborare a unor studii și analize cu privire la managementul eticii universitare în

România. De asemenea, a fost realizată o serie de evenimente în care a fost dezbătut un model de

regulament cadru de etică pentru instituțiile de învățământ superior din România:

A rezultat un model de regulament cadru de etică, pentru universități, care servește drept punct

de plecare al dezbaterilor din CEMU cu privire la propunerea de Cod de referință al eticii și

deontologiei universitare, document public care va detalia principiile și procedurile în baza căruia

Consiliul de Etică și Management Universitar arbitrează litigiile conform art. 218 alin. (2) lit. d) din

Legea educației naționale nr. 1/2011. Documentul poate fi consultat în pagina proiectului: 

http://pocu- intl.uefiscdi.ro/images/Rezultate/A423_-_Model_regulament_cadru_1.pdf.

De asemenea, a fost finalizată analiza indicatorilor utilizați în procesul de auditare realizat de

CEMU în perioada 19.04.2018- 07.11.2019. Cu această ocazie au fost auditate 87 de instituții de

învățământ superior, dintre care 54 publice și 33 private.

PROIECTE STRATEGICE
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Distribuție universități în funcție de numărul

studenților în comisie

Juristul oferă consultanță membrilor

comisiei sau are drept de vot
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PLANUL NAŢIONAL DE CERCETARE -
DEZVOLTARE ŞI INOVARE

În anul 2021, s-a asigurat finanțarea pentru 1.543 proiecte de CDI, precum și premierea a

6.313 articole ISI și 192 brevete naționale, cu o valoare totală alocată de 481.462.397 lei.

Execuția bugetară a fost de 99,8%, înregistrându-se o economie de 961.172 lei. Pe capitole de

buget, la nivelul tuturor proiectelor finanțate, distribuția este:

PNCDI

Categorie
Buget decontat

lei

Cheltuieli de personal 301.714.275

Cheltuieli cu logistica 103.621.018

Cheltuieli cu deplasările 10.103.842

Cheltuieli indirecte 65.062.090

TOTAL 480.501.225

Competiția 2021 Premierea rezultatelor cercetarii – articole ISI a înregistrat cel mai mare

buget alocat, de la momentul lansării acestui tip de competiție (2007), și anume 27.888.867

lei. Astfel, au fost premiați  10.439 autori, cercetători cu afiliere instituțională în România,

pentru 6.313 articole ISI.

De asemenea, în anul 2021, au fost lansate 5 competiții majore pentru finanțarea proiectelor

de cercetare - inovare, de tip ”de jos în sus”, și anume: Proiecte de Cercetare Exploratorie,

Proiecte de Cercetare Postdoctorală, Proiecte de Cercetare pentru Tinere Echipe, Proiect

Experimental demonstrativ și Proiecte de Transfer la Operatorul Economic. Bugetul alocat

acestor competiții este de 405.000.000 lei, pentru întreaga perioadă de implementare de min.

18 luni – max. 36 luni, ceea ce permite finanțarea unui număr de aproximativ 612 proiecte

(bugetul alocat unui proiect diferă de la o competiție la alta). Unele dintre procesele de evaluare

pentru cele 4.285 propuneri de proiecte primite sunt încă în derulare.

Totodată, pentru a răspunde unor nevoi identificate în sectorul public, au fost scoase la

competiție, de tip ”de sus în jos”, 12 teme de cercetare, fiind contractate 11 proiecte cu un

buget total în valoare de 66.999.981 lei.
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PNCDI

Bugetul alocat UEFISCDI pentru conducerea și implementarea activităților asociate finanțării

proiectelor CDI a fost de 14.389.638 lei. Bugetul real utilizat a reprezentat 10.987.993 lei, un

procent de 2,29% din bugetul total gestionat pentru proiecte. Suma de 2.384.159 lei a

reprezentat plata efectuată pentru activitatea de evaluare a experților evaluatori independenți.

Lansare
competiție

Contractare proiecte
propuse la finanțare

Monitorizare proiecte
contractate

Evaluare
propuneri proiecte

Evaluare finală
rezultate
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Instrumentele de finanțare derulate au fost:

           Proiecte de Cercetare Postdoctorală (PD)

           Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE)

           Burse de cercetare “Ştefan Odobleja”(BSO)   

           Burse de cercetare “Spiru Haret”(BSH)

           Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experiență din diaspora (MCD)

           Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora (MCT)

           Premierea rezultatelor cercetării – Articole (PRECISI)

           Premierea rezultatelor cercetării – Brevete (PRECBVT)

SUBPROGRAM RESURSE UMANE

Informații generale:

Subprogramul Resurse Umane asociat PNCDI III are ca scop creşterea numărului

şi a calităţii resurselor umane din activităţi de cercetare, prin formarea unor

generaţii deschise către mediul ştiinţific european şi internaţional, în

conformitate cu obiectivele Spaţiului European de Cercetare. 

Totodată contribuie la creşterea atractivităţii carierei de cercetare, prin crearea unui cadru

instituţional similar cu cel al organizaţiilor de cercetare din alte țări, precum și la îmbunătăţirea

performanţelor grupurilor de cercetători.

 Status 2021:

Bugetul alocat subprogramului, în anul 2021, a fost în valoare de  99.783.712 lei și o execuție
bugetară de 99.540.569 lei. 

Au fost organizate 2 competiții de proiecte adresate tinerilor cercetători - PD2021 și TE2021; o

competiție de burse BSH pentru tinerii doctoranzi şi postdoctoranzi români, care realizează cercetări

privind diaspora românească; 2 competiții de mobilități ce au avut ca scop capitalizarea expertizei şi

experienţei acumulate de cercetători români tineri/cu experiență din diaspora în întâlniri cu

cercetători din țară, pentru schimb de bune practici și identificarea oportunităților de colaborare; 2

competiții pentru premierea rezultatelor cercetărilor - articole și brevete.

De asemenea, s-a asigurat continuarea finanțării pentru proiectele contractate în competițiile PD și

TE 2016 și 2019, astfel, 437 proiecte de cercetare s-au aflat în implementare, alături de bursele

asociate competițiilor BSO și BSH2016.
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PROIECTE DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ (PD) 

Informații generale:

  Status 2021 implementare competiții PD 2016 și 2019:

De la data lansării PNCDI III și până la finalul anului 2021, au fost organizate 3 competiții de proiecte

ce au oferit tinerilor cercetători o şansă suplimentară de obţinere a unei poziţii profesionale stabile

într-o unitate cu profil de cercetare din ţară.

Instrumentul de finanțare a fost creat pentru a sprijini tinerii cercetători, doctori

în ştiinţe, care doresc să îşi dezvolte o carieră profesională în activitatea de

cercetare ştiinţifică, în instituţii de cercetare din România.  

229 de proiecte asociate competițiilor PD 2016 și 2019 s-au aflat  în implementare cu un buget

total contractat în valoare de 26.011.777 lei și 26.011.776 lei buget decontat. 

Dintre acestea, 10 proiecte din totalul de 11 contracte rămase în perioada de implementare,

provin din competiția PD 2016. Pentru 7 proiecte care s-au finalizat pe parcursul anului 2021,

UEFISCDI a realizat evaluarea finală, cu experţi evaluatori care au participat la procesul de

evaluare iniţial al propunerilor de proiecte. În evaluare, s-a urmărit gradul de realizare a

obiectivelor și activităților prevăzute în proiect, precum şi identificarea rezultatelor valoroase,

noi şi originale obținute în cadrul proiectului, inclusiv modul de diseminare a acestora. După

finalizarea procesului de evaluare, directorii de proiecte au putut vizualiza, în platforma:

https://uefiscdi-direct.ro/EVoC, secţiunea Evaluare, fişa de evaluare.

În ceea ce privește competiția PD 2019, 219 dintre cele 225 contracte de finanțare încheiate

au fost derulate pe parcursul anului 2021. Pentru un proiect ce urma să înceapă derularea din

luna septembrie, s-a primit cerere de renunțare. Au fost finalizate 3 proiecte, iar evaluarea finală

s-a realizat cu experţi evaluatori care au participat la procesul de evaluare iniţial al propunerilor

de proiecte. Similar procedurii aplicate competiției din 2016, directorii de proiecte au avut

acces la fișa de evaluare în platforma EVoC.

Informații detaliate privind temele de cercetare ale proiectelor finanțate și rezultatele obținute

sunt disponibile în paginile web ale proiectelor, ce pot fi accesate  din pagina instrumentului de

finanţare: https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-postdoctorala.
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Categorie

Buget

contractat

lei

Buget

decontat

lei

Cheltuieli de

personal
276.517 312.363

Cheltuieli cu

logistica
46.291 46.451

Cheltuieli cu

deplasările
47.707 12.320

Cheltuieli

indirecte
53.437 52.817

TOTAL 423.952 423.951

Date statistice competiție PD 2016:

Distribuția bugetului contractat și decontat,

pe categorii de cheltuieli, pentru anul 2021:

Indicatori de rezultat PD 2016:

Articole publicate (ISI)

Cereri brevete naționale

Cărți (capitole)

Participări conferințe

12

5

1

1

Distribuția indicatorilor de rezultat raportați
la finalul anului 2021:

Date statistice competiție PD 2019:

Distribuția bugetului contractat și decontat pe

categorii de cheltuieli pentru anul 2021:

Indicatori de rezultat PD 2019:

Articole publicate (ISI/BDI) 

Articole acceptate (ISI/BDI) 

Cereri brevete (naționale/internaționale)

Participări conferințe

487

194/24

22/8

4/1

Distribuția indicatorilor de rezultat raportați
la finalul anului 2021:

Categorie

Buget

contractat

lei

Buget

decontat

lei

Cheltuieli de

personal
15.299.727 15.299.727

Cheltuieli cu

logistica
5.613.998 5.613.998

Cheltuieli cu

deplasările
1.135.371 1.135.371

Cheltuieli

indirecte
3.538.729 3.538.729

TOTAL 25.587.825 25.587.825

Cărți (capitole)

29

Competiții PD 2016 și  2019
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Competiții PD 2016 și  2019

EXEMPLE PROIECTE

Titlul: Pregătirea pentru următorul cutremur major: explorarea noilor oportunități științifice
Director proiect: Dragoș Toma-Danila
Instituție coordonatoare:  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Pentru Fizică Pământului -
INCDFP RA
Buget: 246.950 lei
Pagină web: https://prequake.infp.ro 

Oare suntem pregătiți, la nivel internațional și național
(ținând cont de caracteristicile Zonei Vrancea), să
profităm de pe urma progreselor tehnologice, pentru a
colecta informații mult mai utile? Care să ducă la
descoperiri cu impact în reducerea incertitudinilor și
riscului? Prin acest proiect se va investiga răspunsul la
aceste întrebări, reevaluând experiențele trecute și
analizând noul context, pe baza Sistemelor Informatice
Geografice, a analizelor cost-beneficiu și a procedurilor în
vigoare. Acestea vor face referire la senzorii seismici de
nouă generație (inclusiv pentru monitorizare structurală)
și la alte tipuri de senzori, la date satelitare, inițiative
deschise de colectare a datelor, aplicații social-media sau
internetul lucrurilor, ținând cont și de capabilitățile Rețelei
Seismice Naționale. 

Titlul: Evaluarea efectelor asupra mediului înconjurător ale fungicidelor triazolice care sunt aprobate
pentru utilizarea în Uniunea Europeană pentru protecția cerealelor
Director proiect: Diana Larisa Roman
Instituție coordonatoare:  Universitatea de Vest din Timișoara
Buget: 246.950  lei
Pagină web: https://cbg.uvt.ro/proiecte/triazole-evaluarea-efectelor-asupra-mediului

Acest proiect se concentrează asupra fungicidelor
triazolice care sunt aprobate pentru a fi utilizate în
Uniunea Europeană pentru protejarea cerealelor.
Fungicidele triazolice reprezintă o componentă vitală a
agriculturii moderne, ca parte a unui amestec diversificat
care ajută la protejarea culturilor și a aprovizionării cu
alimente în Europa. În timp ce utilizarea fungicidelor cu
triazol poate fi asociată cu un anumit nivel de risc, o
interpretare sensibilă și pragmatică a reglementărilor UE
la care se adaugă o informație cuprinzătoare cu privire la
pericolul lor pentru mediul înconjurător ar putea asigura că
pot fi utilizate în continuare în condiții de siguranță,
contribuind la garantarea unei aprovizionări cu mâncare
sănătoasă și accesibilă, în timp ce se respectă cel mai
înalt grad de protecție a mediului.
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PROIECTE DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ (PD) 
Competiție PD 2021

 Lansare competiție:

În perioada 9 aprilie – 8 mai 2021, a fost supus dezbaterii publice Pachetul de informații pentru

competiția PD 2021 din cadrul Programului 1, Subprogramul 1.1 - Resurse Umane, elaborat de către

coordonatorul științific al programului, Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS), în

colaborare cu UEFISCDI.

În perioada dezbaterii publice, au fost primite 80 mesaje din partea comunității academice.

Principalele teme ale mesajelor primite au fost sugestii pentru modificarea sau reformularea

criteriilor de eligibilitate pentru directorul de proiect, a standardelor minimale de eligibilitate pentru

directorul de proiect/expert, procesul de evaluare, bugetul proiectelor sau al competiției, precum și

sugestii privind conținutul cererii de finanțare sau al fișei de evaluare, modificarea Anexei 6 –

Definiţii. De asemenea, a fost primit un pachet de informaţii refăcut integral. Peste 66% dintre

sugestiile venite s-au referit la criteriile de eligibilitate și standardele minimale de eligibilitate

pentru directorul de proiect.

Prin Ordinul MCID nr. 95/3.06.2021, a fost aprobată lansarea unei noi competiții de proiecte tip PD,

cu un buget total de 30.000.000 lei, iar bugetul maxim pentru un proiect fiind de 250.000 lei. Au

fost depuse 368 propuneri de proiecte, iar dintre acestea  332 au fost declarate eligibile.

Informatică

Chimie

Științe inginerești

Matematică  9

20

18

20

 42

Ştiinţa materialelor48

Fizică

Ştiinţele pământului și ale atmosferei

Biologie şi Ecologie

Ştiinţele vieţii aplicate şi Biotehnologii

20

33

43

46

Medicină

Ştiinţe sociale si economice23
Ştiinţe umaniste46

Distribuţia propunerilor de proiecte depuse, pe cele 12 domenii ale competiției:

Bărbați

58%

Distribuția de gen a directorilor propunerilor de proiecte depuse: 

Femei

42%
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Distribuția  proiectelor depuse, pe tipuri de instituții:

PROIECTE DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ (PD) 
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Top 10 instituții, după numărul de proiecte depuse:

Distribuția directorilor de proiecte depuse, pe categorii de vârstă:

Date statistice:
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În perioada 8 – 27.07.2021, în vederea asigurării respectării criteriilor de eligibilitate

prevăzute în Pachetul de informații, personalul UEFISCDI a verificat cele 368 propuneri de

proiecte primite. Standardele minimale de eligibilitate pentru directorii de proiecte au fost

verificate de reprezentanții CNCS.

Au fost declarate neeligibile 36 de proiecte. Dintre acestea, pentru 2, cererea de finanțare nu

a respectat formatul din Pachetul de informații aprobat prin Ordinul MCID 95/03.06.2021,

pentru 16, directorul de proiect și/sau mentorul nu au îndeplinit standardele minimale de

eligibilitate, definite în Anexa 1 a Pachetului de informații, 17 proiecte au fost excluse din

competiţie întrucât s-au indicat mai mult de 10 publicaţii în secțiunile B1.2/B2 din Cererea de

finanțare, iar 1 proiect a fost retras din competiție la cererea directorului de proiect.

Conform Pachetului de informații, propunerile de proiecte au fost evaluate de experţi

recunoscuţi pe plan internaţional. Pentru fiecare proiect, cel puţin 50% dintre experţii

evaluatori trebuiau selectaţi din străinătate, din statele membre ale Uniunii Europene sau din

statele membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, cu excepţia

proiectelor cu specific românesc. Experţii evaluatori au fost selectaţi cu respectarea

standardelor minimale de eligibilitate precizate în Pachetul de informații, specifice fiecărui

grup de domenii științifice.

Pentru prezenta competiție, potențialii experți evaluatori au fost validați de CNCS și ulterior

aprobați de MCID (10 liste).

Reprezentanții Consiliului Național al Cercetării Științifice (CNCS) au avut acces, pentru

fiecare domeniu în parte, în platforma www.brainmap.ro, la profilul științific al potențialilor

experți evaluatori. 

Astfel, în perioada iulie – decembrie 2021, au fost validați 1.433 experți unici pe domeniile

competiției, însemnând 1.018 experţi evaluatori unici la nivelul competiției (un potențial

evaluator putând fi validat pentru unul sau mai multe domenii). Listele experţilor validaţi de

CNCS şi aprobaţi de MCID au fost comune pentru 3 competiţii: Proiecte de cercetare

postdoctorală (PD 2021), Proiecte de Cercetare Exploratorie (PCE 2021) şi Proiecte de

cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE 2021).

Procesul de evaluare a fost demarat în data de 16 august 2021. În această etapă, fiecare

propunere de proiect declarată eligibilă a fost evaluată, online, de trei experți independenți.
Aceștia au formulat comentarii pentru fiecare criteriu, fără a acorda și note, conform Fișei de

Evaluare. În cadrul procesului de evaluare individuală au fost realizate 996 de fişe individuale,

aferente celor 332 de propuneri de proiecte eligibile, fiind implicați 468 experţi evaluatori

(unici), dintre care 460 din străinatate şi 8 din România.

 Proces evaluare:
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După finalizarea evaluării individuale, fișele au fost transmise către directorii de proiecte care

au avut posibilitatea să formuleze un punct de vedere legat de evaluare. Aceștia au răspuns

la observațiile critice ale evaluatorilor, fără a putea aduce elemente noi față de propunerea de

proiect.  A fost primit Răspunsul aplicantului (rebuttal finalizat) pentru 312 proiecte.

Ulterior s-a trecut la etapa de stabilire a consensului, în care cei trei evaluatori au avut acces

la toate evaluările individuale, precum și la Răspunsul directorului de proiect (dacă a existat).

Fiecare proiect a avut desemnat un Raportor care a mediat atingerea consensului între

experţi, prin discuţii purtate prin intermediul interfeței tip “forum”, disponibilă pe platforma de

evaluare. 

Pentru a se asigura respectarea procedurilor de evaluare şi a echităţii evaluării, procesul de

evaluare individuală şi cel de atingere a consensului au fost monitorizate de către un număr

de 28 Ofițeri Științifici (membrii ai CNCS și ai grupului de lucru al acestuia), cu evitarea

conflictelor de interese. Aceștia nu au fost implicaţi în nici un fel în evaluarea propriu-zisă, ci

au urmărit doar ca evaluarea fiecărui proiect să fie adecvată, procedural şi calitativ. Ofițerii

Științifici au analizat fişele individuale si toate rapoartele de consens și, acolo unde existau

neconcordanțe, au solicitat refacerea acestora. Din cele 996 fişe individuale, pentru 120 s-a

solicitat refacerea, iar în cazul rapoartelor de consens, din cele 332 rapoarte de consens

necesare, 81 inițial nu au fost conforme. 

În data de 8 februarie 2022, după finalizarea procesului de evaluare, au fost afișate pe site-

urile UEFISCDI și CNCS rezultatele preliminare, iar directorii de proiecte au avut acces, în

conturile din platforma https://uefiscdi-direct.ro,  la Raportul final de evaluare. 

Conform prevederilor Pachetului de informații, în perioada 9-11 februarie 2022, au putut fi

depuse contestații având ca obiect exclusiv viciile de procedură. Au fost primite 49

contestații, reprezentând 14,76% din numărul proiectelor eligibile. În cadrul ședințelor de

analiză a contestațiilor, membrii comisiilor au decis că 25 contestații nu conțin sesizări ce

reclamă existența unor vicii de procedură. Au fost 24 contestații acceptate (rapoartele finale

de evaluare nu subliniau punctele slabe pentru care proiectele au fost depunctate, exista

contradicţie între puncte slabe şi puncte tari, depunctare pe criterii diferite pentru acelaşi

punct slab), pentru care, în urma analizei, s-a decis modificarea comentariilor și a notelor

finale. Pentru toate proiectele, punctajul final a fost majorat (între 0.24 și 9.8 puncte). Patru

proiecte au trecut din zona proiectelor nefinanțabile în zona proiectelor posibil de finanțat

(domeniul biologie şi ecologie, ştiinţa materialelor, medicină şi ştiinţe umaniste).

Detalii privind desfășurarea competiției PD2021 sunt prezentate în raportul competiției,

disponibil în pagina web a instrumentului de finanțare: https://uefiscdi.gov.ro/resource-

862252-raport-proces-evaluare-competitie_pd2021.pdf. 
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PROIECTE DE CERCETARE PENTRU STIMULAREA
TINERELOR ECHIPE INDEPENDENTE (TE)

Informații generale:

 Status 2021 implementare competiții TE 2016 și 2019:

Au fost organizate trei competiţii de acest tip la nivelul PNCDI III: prima, în anul 2016, următoarea, în

2019 și cea mai recentă, în 2021.

În vederea creşterii capacităţii tinerilor cercetători de a pune în practică

programul propriu de cercetare și dezvoltarea abilităţilor acestora de a conduce

echipe şi de a administra resurse, au fost concepute Proiectele de cercetare

pentru stimularea tinerelor echipe independente.

Privind retrospectiv, din competițiile TE organizate în anii 2016 și 2019, s-au aflat în implementare

208 proiecte cu o valoare totală decontată de 44.037.986 lei.

3 proiecte TE 2016 au avut perioadă de implementare și în anul 2021, acestea finalizându-se  pe

parcursul anului 2021. În conformitate cu prevederile contractului de finanțare, evaluarea finală ce

vizează gradul de realizare a obiectivelor și activităților prevăzute în proiect, rezultatele obținute și

modul de diseminare a acestora, a fost realizată de experţi evaluatori care au participat la procesul

de evaluare iniţial al propunerilor de proiecte. Rezultatul evaluării a fost pus la dispoziția directorilor

de proiecte în platforma EVoC.

În anul 2021, proiectele de cercetare din competițiile TE 2016 și 2019 s-au aflat în diverse stadii de

implementare. În paginile web ale proiectelor pot fi accesate informații detaliate privind direcțiile de

cercetare, componența echipelor, stadiul implementării, precum și rezultatele parțiale obținute:  

https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-pentru-stimularea-tinerelor-echipe-independente.
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Categorie

Buget

contractat 

 lei

Buget

decontat  

 lei

Cheltuieli de

personal
325.325 363.378

Cheltuieli cu

logistica
38.282 36.500

Cheltuieli cu

deplasările
46.550 12.535

Cheltuieli

indirecte
61.412 59.101

TOTAL 471.569 471.514

Date statistice competiție TE 2016:

Distribuția bugetului contractat și decontat

pe categorii de cheltuieli, pentru anul 2021:

Indicatori de rezultat TE 2016:

Articole publicate (ISI)

Participări conferințe

12

7

Distribuția indicatorilor de rezultat

raportați la finalul anului 2021:

Date statistice competiție TE 2019:

Distribuția bugetului contractat și decontat

pe categorii de cheltuieli, pentru anul 2021:

Indicatori de rezultat TE 2019:

Articole publicate (ISI/BDI) 

Articole acceptate (ISI/BDI) 

Cereri brevete (naționale/internaționale)

Participări conferințe

776

257/58

54/29

9

Distribuția indicatorilor de rezultat

raportați la finalul anului 2021:

Categorie

Buget

contractat

lei

Buget

decontat 

lei

Cheltuieli de

personal
25.175.559 26.488.447

Cheltuieli cu

logistica
8.881.098 9.445.747

Cheltuieli cu

deplasările
3.583.715 1.784.368

Cheltuieli

indirecte
5.948.310 5.847.910

TOTAL 43.588.682 43.566.472

Cărți (capitole)

49

PROIECTE DE CERCETARE PENTRU STIMULAREA
TINERELOR ECHIPE INDEPENDENTE (TE)
Competiții TE 2016 și 2021
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EXEMPLE PROIECTE

Titlul: Eficacitatea și mecanismele unui program multinivelar care combină intervenția față în față cu
cea asistată de tehnologie pentru prevenirea problemelor de comportament ale preșcolarilor
Director proiect: Catrinel Alice Ștefan
Instituție coordonatoare:  Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Buget: 431.704  lei
Pagină web: http://childeqguide.org

Prin acest proiect se urmărește  dezvoltarea primului
program de intervenție multifocalizat care combină
livrarea față în față cu cea asistată de tehnologie și care
se va numi “Programul de Prevenție prin Competențe
Socio-Emoționale (Social-Emotional Prevention Program;
SEP) îmbunătățit”. SEP îmbunătățit se va baza pe varianta
„SEP standard”, un program de intervenție multinivelar
care s-a dovedit eficient în reducerea frecvenței
problemelor de comportament ale copiilor și a strategiilor
de disciplinare ineficiente ale părinților. Mai mult, această
propunere de cercetare se axează și pe o altă limită a
cercetărilor legate de programele de intervenție, prin
investigarea unor potențiale mecanisme ale acestora. Un
astfel de mecanism ar putea fi reglarea emoțională, o
abilitate care este asociată cu abilități socio-emoționale
mai bine dezvoltate, precum și cu utilizarea mai puțin
frecventă a strategiilor de disciplinare autoritare. 

Titlul: Elaborarea unui cadru de estimare a riscurilor pentru sănătatea umană generate de contaminarea
cu metale grele a produselor pe bază de plante utilizate în fitoterapie și cosmetică
Director proiect: Raluca Maria Hlihor
Instituție coordonatoare:  Universitatea pentru Științele Vieții "Ion Ionescu de la Brad" din Iași
Buget: 431.900  lei
Pagină web: http://risktoxplants.3host.ro

Proiectul are ca obiectiv fundamental dezvoltarea unui
cadru de evaluare a riscurilor pentru sănătatea umană care
vizează îmbunătățirea calității vieții prin furnizarea unor
recomandări adecvate privind limitele de siguranță ale
metalelor identificate în plante medicinale utilizate în
fitoterapie și cosmetologie. Limitările abordărilor actuale
sunt reprezentate de faptul că nu există studii în literatura
de specialitate care să se concentreze pe legătura dintre
mecanismele de detoxifiere a plantelor și riscurile generate
pentru sănătatea umană în scopul stabilirii unor limite de
siguranță în cazul aportului uman. În acest context, este
necesară extinderea cunoștințelor cu privire la mecanismele
generate de toxicitatea metalelor grele în plantele
medicinale printr-o analiză aprofundată ce vizează atât
teste de toxicitate cât și transferul poluanților din rădăcină,
în tulpină și frunze, și completarea acestora cu evaluarea
riscului pentru sănătatea umană. Propunerea proiectului
RiskToxPlants va oferi ca rezultat un instrument / cadru de
estimare a riscului validat la nivel de laborator prin
integrarea datelor realizate în câmp experimental și a celor
generate prin modelarea riscurilor pentru sănătatea umană.

PROIECTE DE CERCETARE PENTRU STIMULAREA
TINERELOR ECHIPE INDEPENDENTE (TE)
Competiții TE 2016 și 2021
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Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS), în colaborare cu UEFISCDI, a realizat

Pachetul de informații ce a fost supus consultării publice în perioada 9 aprilie – 08 mai 2021.

Din partea comunității științifice au fost primite 98 mesaje cu sugestii, peste 56% dintre

acestea s-au referit la criteriile de eligibilitate și standardele minimale de eligibilitate pentru

directorul de proiect.

Lansarea unei noi competiții de tip TE a fost aprobată prin Ordinul MCID nr. 96/03.06.2021, cu

un buget total în valoare de 70.000.000 lei. Valoarea maximă ce putea fi solicitată pentru un

proiect fiind de 450.000 lei, pentru o perioadă de 24 luni. La data de 7 iulie 2021, termenul

limită de depunere, s-au găsit pe platforma www.uefiscdi-direct.ro, în stare "finalizat", 743

propuneri de proiecte, iar în urma verificării eligibilităţii au fost declarate eligibile 686

propuneri de proiect.

Informatică

Chimie

Științe inginerești

Matematică  17

 39

 38

 41

  86

Ştiinţa materialelor121

Fizică

Ştiinţele pământului și ale atmosferei

Biologie şi Ecologie

Ştiinţele vieţii aplicate şi Biotehnologii

 44

 62

 65

 82

Medicină

Ştiinţe sociale și economice  66
Ştiinţe umaniste 82

Distribuţia propunerilor de proiecte depuse, pe cele 12 domenii ale competiției:
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 Lansare competiție:
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Bărbați

Distribuția directorilor de proiecte depuse, 

pe categorii de vârstă:

59%

Distribuția de gen a directorilor propunerilor

de proiecte depuse: 

Femei

41%

Distribuția  proiectelor depuse, pe tipuri de instituții:

Top 10 instituții, după numărul de proiecte depuse:
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Personalul UEFISCDI a verificat, în perioada 8 – 27.07.2021, cele 743 propuneri de proiecte

primite, în vederea asigurării respectării criteriilor de eligibilitate prevăzute în Pachetul de

informații. Standardele minimale de eligibilitate pentru directorii de proiecte au fost verificate

de reprezentanții CNCS.

Au fost declarate neeligibile 57 proiecte. Pentru 27 dintre acestea, directorii de proiect nu au

îndeplinit standardele minimale de eligibilitate impuse prin Pachetul de informații, iar 24

proiecte au fost excluse din competiţie deoarece au fost indicate mai mult de 10 publicaţii în

secţiunea B2 din Cererea de finanțare. Pentru 6 proiecte nu au fost respectate alte criterii de

eligibilitate impuse prin Pachetul de informații (formatul cererii de finanţare, directorul de

proiect avea și un proiect postdoctoral în derulare, proiectul nu se desfăşura într-o instituţie

sau unitate de cercetare-dezvoltare din România, directorul de proiect nu era angajat cu

normă întreagă/nu exista acordul de angajare în instituția gazdă etc). 

Conform Pachetului de informații, propunerile de proiecte au fost evaluate de experţi

recunoscuţi pe plan internaţional. Pentru fiecare proiect, cel puţin 50% dintre experţii

evaluatori trebuiau selectaţi din străinătate, din statele membre ale Uniunii Europene sau din

statele membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, cu excepţia

proiectelor cu specific românesc. Experţii evaluatori au fost selectaţi cu respectarea

standardelor minimale de eligibilitate precizate în Pachetul de informații, specifice fiecărui

grup de domenii științifice.

Pentru prezenta competiție, potențialii experţi evaluatori au fost validați de CNCS și ulterior

aprobați de MCID (10 liste). 

Reprezentanții Consiliului Național al Cercetării Științifice (CNCS) au avut acces, pentru

fiecare domeniu în parte, în platforma www.brainmap.ro, la profilul științific ale potențialilor

experți evaluatori. Astfel, în perioada iulie – decembrie 2021, au fost validați 1.433 experți

unici pe domeniile competiției, însemnând 1.018 experţi evaluatori unici la nivelul competiției

(un potențial evaluator putând fi validat pentru unul sau mai multe domenii)

Procesul de evaluare a fost iniţiat în data de 16 august 2021, fiind realizate 2058 de fişe

individuale, aferente celor 686 de propuneri de proiecte eligibile, însumând 609 experţi

evaluatori (unici), dintre care 594 din străinătate şi 15 din România.

După finalizarea evaluării individuale, fișele au fost transmise către directorii de proiecte care

au avut posibilitatea să formuleze un punct de vedere legat de evaluare. Aceștia au răspuns la

observațiile critice ale evaluatorilor, fără a putea aduce elemente noi față de propunerea de

proiect. A fost primit Răspunsul aplicantului (rebuttal finalizat) pentru 607 proiecte.

PROIECTE DE CERCETARE PENTRU STIMULAREA
TINERELOR ECHIPE INDEPENDENTE (TE)

Competiție TE 2021
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În vederea stabilirii consensului,  cei trei evaluatori au avut acces la toate evaluările

individuale, precum și la Răspunsul directorului de proiect (dacă a existat). Fiecare proiect a

avut desemnat un Raportor. Misiunea Raportorului a fost să medieze atingerea consensului

între experţi prin discuţii purtate prin intermediul interfeței tip “forum”, disponibilă pe

platforma de evaluare. În urma consensului, proiectele pentru care a fost atins consensul pe

toate sub-criteriile şi care au obţinut mai puţin de 80 de puncte în total s-au declarat

nefinanţabile. Din totalul proiectelor eligibile (686), 23 propuneri de proiecte (3,35%) nu au

întrunit consensul (au avut cel puțin un vot disagree). 

48 Ofițeri Științifici (membrii ai CNCS și ai grupului de lucru al acestuia) au monitorizat acest

proces de evaluare. Aceștia au analizat fişele individuale şi toate rapoartele de consens și,

acolo unde existau neconcordanțe, au solicitat refacerea acestora. Din cele 2058 fişe

individuale, pentru 224 s-a solicitat refacerea, iar în cazul rapoartelor de consens, din cele

686 rapoarte de consens necesare, 175 inițial nu au fost conforme. 

În etapa procesului de evaluare ce viza evaluarea în panel, au fost analizate/discutate

proiectele pentru care nu a fost întrunit consensul (proiecte cu cel puţin un vot disagree),

proiectele cu vot agree, cu punctaj mai mare sau egal cu 80 puncte şi proiectele cu probleme

semnalate de Ofițerii Științifici (unde a fost cazul). Astfel, au fost organizate 12 ședințe de

panel, care s-au desfășurat online, în perioada 2 - 10 martie 2022, în care au fost analizate

348 proiecte.

În data de 14 martie 2022, după finalizarea procesului de evaluare, au fost afișate pe site-

urile UEFISCDI si CNCS rezultatele preliminare, iar directorii de proiecte au avut acces, în

conturile din platforma https://uefiscdi-direct.ro, la Raportul final de evaluare. Ulterior afișării

rezultatelor preliminare, au  fost primite 79 contestații, reprezentând 11,52% din numărul

proiectelor eligibile. Pentru un proiect din domeniul Ştiinţelor umaniste, s-a primit din partea

directorului de proiect solicitarea de retragere din competiţie. Acestea au fost analizate în

cadrul ședințelor de analiză, membrii comisiilor decizând că 48 de contestații nu conțin
sesizări ce reclamă existența unor vicii de procedură. Au fost 31 contestații acceptate

(rapoartele finale de evaluare nu subliniau punctele slabe pentru care proiectele au fost

depunctate, exista contradicţie între puncte slabe şi puncte tari, depunctare pe criterii

diferite pentru acelaşi punct slab, punct slab care nu se adresa criteriului), pentru care, în

urma analizei, s-a decis modificarea comentariilor și/sau a notelor finale. Punctajul proiectelor

pentru care s-a decis modificarea punctajului (24) a fost majorat între 0.6 și 9 puncte. 

În data de 30 martie 2022, UEFISCDI a transmis spre aprobare MCID, cu avizul CNCS,

propunerea de finanțare, cu încadrarea în bugetul competiției de 70.000.000 lei, conform

OMCID nr. 96/03.06.2021. Detalii privind desfășurarea procesului de evaluare pentru acest

instrument de finanțare sunt disponibile la adresa: https://uefiscdi.gov.ro/resource-862366-

raport-proces-evaluare-competitie_te2021.pdf 
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Competiție TE 2021
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BURSE DE CERCETARE “ŞTEFAN ODOBLEJA”(BSO)

Informații generale:

 Status 2021:

Acest tip de burse a fost gândit  cu scopul de a forma generaţii deschise către

mediul ştiinţific european şi internaţional, prin susținerea performanţelor în

activitatea de cercetare a tinerilor doctoranzi şi postdoctoranzi români. 

În anul 2021, s-au derulat 2 contracte având ca instituţie gazdă Fundaţia Noua Europă, după cum

urmează: au fost derulate burse acordate în anul academic 2020 - 2021 (6 luni de implementare) şi

au fost contractate bursele pentru anul academic 2021 - 2022 (3 luni de implementare).

Cuantumul fiecărei burse a fost în valoare de 12.500 euro/echivalent lei pentru întreaga durată a

bursei (max. 10 luni). Bugetul aferent anului 2021 contractat şi decontat a fost de 520.000 lei. 

Prin intermediul acestui instrument de finanţare, au fost cofinanţate, din bugetul PNCDI III, 9 burse

pentru tineri cercetători români din domeneniul ştiinţelor socio-umaniste. Conform prevederilor

Pachetului de informaţii, instituţia gazdă a trebuit să susţină un număr egal de burse finanţate din

fonduri internaţionale. 

Decizia de continuare a finanţării a fost determinată de rezultatul evaluării anuale a programului de

burse şi de existenţa finanţării internaţionale. Astfel, în luna august, a avut loc procesul de evaluare

a programului de burse derulat de către Fundaţia Noua Europă, în urma căruia s-a decis continuarea

finanţării programului şi în anul academic 2021-2022, oferind posibilitatea ca noi bursieri să

beneficieze de acest instrument de finanțare.

În luna septembrie, a fost aprobată de MCID, finanţarea în continuare a programului de burse derulat

în cadrul Fundaţiei Noua Europă. Astfel, în perioada octombrie 2021 - iunie 2022, au fost

cofinanţate încă 9 burse postdoctorale din domeniul ştiinţelor socio-umaniste.

Pagină web instrument de finanțare: https://uefiscdi.gov.ro/burse-de-cercetare-stefan-odobleja.

Indicatori de rezultat BSO:

Articole publicate (ISI/BDI) 

Articole acceptate (ISI/BDI) 

Participări conferințe

9

1

2/2
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Gender Discrimination in Post-Communist Romania and the European Court of Human
Rights
Bursier: Elena Brodeală

Subjectification as Middle Class in Contemporary Romania
Bursier: Elena Magdalena Crăciun

Les aléas des échanges littéraires à l’Est
Bursier: Lucia Dragomir

Trust and Money in Post-socialist Romania
Bursier: Andrada-Mihaela Istrate

The Philosophy of Promise and its Twilight: A Cultural History Study
Bursier: Ciprian Jeler

The Impact of Transnational Humanitarian Aid on Post-Communist Societal
Transformations in Eastern and Central Europe
Bursier: Luciana-Marioara Jinga

The Emergence of “Oriental History”? Writing about the Revolutions and Decline of the
Great Oriental Empires (1671–1734)
Bursier: Ioana Manea

The Cognitive Structure of Art Appreciation 
Bursier: Ancuța Maria  Mortu

The Dark Side of Honour: Shame in the Emotional Life of Germanic Heroic Poetry
Bursier: Cătălin Țăranu

BURSE DE CERCETARE “ŞTEFAN ODOBLEJA”(BSO)

Bursieri BSO an academic 2020/2021:
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Seeing Like a Censor: Socialist Cultural Policy and Censorial Relations in Communist
Romania, 1945-1989
Bursier: Andru Chiorean

Dimensions and Effects of Kinstate Policy: A Comparative Analysis of the Hungarian
Communities in Romania and Ukraine
Bursier: Tamás Kiss

Inequality in Siliconised Romanian Cities
Bursier: Iulius-Cezar Macarie

The Value of a Calorie: Food Policies and the Making of Standards of Living by the Mid-20th
Century Romania
Bursier: Mara Mărginean

Bound to the Column: Antichrist Iconography in the Last Judgment Scenes in the Medieval
Kingdom of Hungary
Bursier: Mihnea Alexandru Mihail

How to Become the Orthodox Grand Princess of a Latin Kingdom: Defining Dynastic
Religious Identity in Late 15th Century Muscovy
Bursier: Iulia Nițescu

Keynes and Hayek: Common Theoretical Elements from Opposing Economists
Bursier: Alexandru Pătruți

Pathways of Knowledge Exchange: The Dissemination of Romanian Publications in Europe
(second half of the 19th Century - until the First World War)
Bursier: Bogdan Popa

"Litterae formatae": Practice and Function of Ecclesiastical Recommendation in Late
Antiquity
Bursier: Hajnalka Tamás

BURSE DE CERCETARE “ŞTEFAN ODOBLEJA”(BSO)

Bursieri BSO an academic 2021/2022:
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BURSE DE CERCETARE “SPIRU HARET”(BSH)

Informații generale:

 Status 2021:

În vederea stimulării tinerilor doctoranzi şi postdoctoranzi români pentru

realizarea unor cercetări cu caracter interdisciplinar privind diaspora

românească au fost concepute Bursele de cercetare “Spiru Haret”(BSH).

Până în luna iunie, data finalizării prevăzută în contract, s-au aflat în implementare 3 burse (1

cercetător postdoctoral și 2 doctoranzi) admise la finanţare în anul 2017, derulate de Școala

Naționala de Studii Politice și Administrative. Bugetul contractat a fost de 32.875 lei, iar valoarea

decontată de 21.004 lei. Pagină web instrument de finanțare: https://uefiscdi.gov.ro/burse-de-

cercetare-spiru-haret.

Indicatori de rezultat BSH 2016:

Articole publicate (ISI/BDI) 

Articole acceptate (ISI/BDI) Participări conferințe

5

1

1/1

Una dintre particularitățile instrumentului de finanțare constă în contribuția pe care instituţia gazdă

trebuie să o aducă prin finanţarea din surse proprii a unui număr de burse egal cu cel pentru care

solicită finanţare din fonduri publice. Durata unei burse individuale de cercetare acordată prin acest

subprogram este de 12 luni. Un program poate fi finanțat pe o perioadă de maxim 3 ani. 

La nivelul PNCDI III au fost organizate 3 competiții, respectiv 2 competiții în 2016 și una în 2021.

Capitol de carte

1

Bursieri BSH 2016:

Cum susțin badantele românce familiile italiene să rămână ”italiene”. Despre migrație și
exploatare în contextul muncii de îngrijire
Bursier: Dinu Guțu

Datorii morale și politici publice care vizează diaspora: o propunere suficientaristă pentru
relaționarea cu emigranții
Bursier: Adelin Dumitru

Efectele migrației părinților asupra performanțelor școlare ale adolescenților
Bursier: Gabriela Pauna-Guiu

94

https://uefiscdi.gov.ro/burse-de-cercetare-spiru-haret


Bursieri BSH 2021:

BURSE DE CERCETARE “SPIRU HARET”(BSH)

În luna august 2021, prin OMCID nr. 422/23.08.2021, a fost aprobată lansarea unei noi competiții,

cu un buget total de 3.000.000 lei. Depunerea aplicațiilor s-a realizat în mod continuu până la data

de 8 decembrie 2021. Au fost depuse 3 aplicații, iar evaluarea a fost făcută pe măsura depunerii

aplicațiilor. În urma procesului de evaluare, au fost admise la finanțare 2 dintre aplicațiile depuse,

având ca instituții gazdă: Fundația Noua Europă și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Pe parcusul anului 2021, s-a încheiat contractul de finanțare cu Fundația Noua Europă prin care se

finanțează 2 bursieri postdoctoranzi din acest instrument de finanțare, iar instituţia gazdă susţine

un număr egal de burse finanţate din fonduri proprii. Valoarea contractată și decontată aferentă

anului 2021 a fost de 20.832 lei. 

Pentru aplicația admisă la finanțare și aprobată de MCDI, având ca instituție gazdă Universitatea

Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, urmează a fi încheiat contractul de finanțare, iar derularea celor 2

burse susținute prin PNCDI III cu începere din luna aprilie 2022. 

Bureaucratic Gaps in Romania during the 1980s: Diasporas, Transnational Solidarity
Networks, and the Second Economy
Bursier: Alexandra Bardan

From spatial to social mobility: internal migration research in socialist Romania in
transnational perspective
Bursier: Corina Maria Doboș
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Fizică

PROIECTE DE MOBILITATE PENTRU CERCETĂTORI
CU EXPERIENȚĂ DIN DIASPORA (MCD)

Informații generale:

 Status 2021:

Cea de-a cincea competiţie dedicată acestui tip de mobilitate, organizată în cadrul

PNCDI III, a urmărit capitalizarea expertizei şi experienţei acumulate de cercetători

români de prestigiu din diaspora, în întâlniri, vizite, manifestări ştiinţifice care au

facilitat transferul de competenţe, în ambele sensuri, în vederea creării unui spaţiu

al dialogului şi al colaborării între cercetătorii români performanţi, indiferent de locul

unde trăiesc şi lucrează.

Competiţia a fost lansată în luna octombrie prin Ordinul MCID nr. 642/22.10.2021, depunerea

aplicațiilor fiind în regim continuu, dar nu mai târziu de  25 noiembrie 2021.

Eligibilitatea administrativă pentru aplicaţiile depuse a fost verificată de către responsabilii tehnici

UEFISCDI, în vederea asigurării respectării conformităţii cu solicitările pachetului de informaţii.

Fiecare cerere de finanţare declarată eligibilă, a fost evaluată de către experţi independenţi,

specialişti în domeniu, primind un calificativ de tip admis/respins. 

În urma finalizării procesului de evaluare, dintre cele 21 aplicații depuse au fost eligibile 19 și admise

la finanţare 17, în urma procesului de evaluare și aprobate de către MCID. Au fost încheiate

contracte de finanţare pentru 12 aplicații, celelalte nu au mai desfășurat mobilitatea în principal din

cauza condițiilor pandemice.   

Bugetul total aprobat a fost în valoare de 120.392 lei, s-a contractat 72.572 lei cu o valoare

decontată  de 68.187 lei. Pagină web instrument de finanțare: https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-

mobilitate-pentru-cercetatori-cu-experienta-din-diaspora.

Ştiinţele pământului

Chimie

Științe inginerești

  1

  2

  4

   4

Ştiinţele vieţii aplicate şi Biotehnologii

Biologie şi Ecologie

   3

   3

   2

Medicină

Ştiinţe sociale   1

Distribuţia propunerilor de proiecte depuse pe domenii științifice:

Bărbați

10

Distribuția de gen a directorilor 

propunerilor de proiecte depuse: 

Femei

11

Distribuția pe tipuri de instituții a  propunerilor de

proiecte depuse: 

Universități publice  17

INCD  2

I-AR  1

Ştiinţe economice  1

ONG  1 96
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Informații generale:

PROIECTE DE MOBILITATE PENTRU TINERI
CERCETĂTORI DIN DIASPORA (MCT)

 Status 2021:

Proiectele de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora creează un mediu

propice schimburilor de experienţă şi expertiză ce au la bază transferul de aptitudini

și competenţe dobândite de tinerii cercetători români aflaţi în diaspora şi cei din

ţară, în scopul consolidării cooperării între aceştia.

Ordinul MCID nr. 643/22.10.2021 stă la baza lansării celei de-a 5-a competiție MCT organizate sub

umbrela PNCDI III. Similar altor instrumente de acest tip, depunerea aplicațiilor s-a realizat în regim

continuu, până în 25 noiembrie 2021.

La finalul perioadei prevăzute în Pachetul de informații, pentru depunerea aplicațiilor, au fost

centralizate 2 aplicații ce au fost admise la finanțare și aprobate de MCID cu un buget contractat în

valoare de 14.501 lei și decontat de 5.047 lei, înregistrând-se o economie de 9.454 lei.

Cele 2 aplicații au fost din domeniile sănătate și științe sociale, având ca instituții gazdă

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș și

Școala Națională de Studii Politice și Administrative.

Pagină web instrument de finanțare: https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-mobilitate-pentru-tineri-

cercetatori-din-diaspora.
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Informații generale:

PREMIEREA REZULTATELOR CERCETĂRII -
ARTICOLE (PRECISI)

 Status 2021:

Scopul instrumentului de finanțare constă în creşterea performanţei, prin obţinerea

unor rezultate ştiinţifice de excelenţă, reflectate în creşterea numărului de articole

în publicaţii din fluxul principal de cunoaştere la nivel internaţional, lucrări ştiinţifice

citate, dar şi noutatea şi credibilitatea temei de cercetare propuse, cu posibil impact

asupra cunoaşterii.

Acest instrument de finanțate se adresează cercetătorilor afiliaţi unor instituţii din România,

autori de articole ştiinţifice publicate în reviste indexate de Thomson Reuters în Science

Citation Index Expanded („Science”), Social Sciences Citation Index („Social Sciences”) sau Arts

& Humanities Citation Index („Arts & Humanities”).

Astfel, s-a urmărit creşterea calităţii, a impactului şi a vizibilităţii internaţionale a cercetării

româneşti prin recunoaşterea şi recompensarea rezultatelor semnificative publicate în reviste de

prestigiu din fluxul ştiinţific principal internaţional. 

Premierea articolelor a început în 2007, având o continuitate anuală ce-l califică ca fiind singurul

instrument de finanțare cu derulare pe toată perioada de implementare a PN II și PNIII.

Pentru articolele publicate în anul 2021, în reviste din Science Citation Index Expanded, Social

Sciences Citation Index, premierea s-a realizat în funcţie de rangul revistei în cadrul unui

subdomeniu ştiinţific, calculat în funcţie de factorul de impact (IF – “impact factor”) sau scorul de

influenţă (AIS - ”article influence score”) al revistei.

Ca urmare a numărului mare de cereri de premiere depuse (6.602), bugetul alocat inițial

competiției (19.900.000 lei) a fost suplimentat până la suma de 28.024.475 lei, astfel încât să

se poată realiza premierea tuturor articolelor eligibile.

Până la sfârșitul lunii decembrie, au fost premiate toate cele 6.313 articole eligibile, utilizând un

buget în valoare de 27.888.867 lei.

Încadrarea revistelor pe subdomenii s-a realizat conform Clarivate Analytics. În cadrul fiecărui

subdomeniu, revistele cu factor de impact sau scor de influenţă nenul se ordonează descrescător.

Revistele aflate printre primele 25% în cadrul unui subdomeniu se consideră a fi în “zona roşie” – Q1.

Revistele aflate printre primele 50%, dar nu printre primele 25% în cadrul unui subdomeniu, se

consideră a fi în “zona galbenă” - Q2. În cazul revistelor încadrate în mai multe subdomenii, s-a luat în

considerare încadrarea cea mai favorabilă din punct de vedere al premiului acordat. 

Au fost premiate doar articole publicate în reviste indexate ISI care au avut încadrarea

“document type”: (1) “article”; (2) “review” sau cu încadrarea „Article; Early Acces” sau

„Review; Early Access”. Pentru a fi premiat, articolul trebuia să fie vizibil în Web of Science Core

Collection din platforma www.webofknowledge.com.
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PREMIEREA REZULTATELOR CERCETĂRII -
ARTICOLE (PRECISI)

Distribuția articolelor premiate în 2021 raportată la zona de publicare și valoarea premiilor: 

Bărbați

54 % 

Distribuția de gen a  autorilor unici premiați: 

Femei

46%

Premii de excelență – articol publicat în revista Nature/Science8
sumă premiere – 40.000 lei

Premii de excelență – articol publicat în revistă Top 199
sumă premiere – 10.000 lei

Articole publicate în reviste situate în zona roșie3.571
sumă premiere –   6.000 lei

Articole publicate în reviste situate în zona galbenă2.539
sumă premiere –   2.000 lei

Articole publicate în reviste Arts& Humanities Citation Index96
sumă premiere –   2.000 lei

Premierea articolelor a contribuit la creşterea vizibilităţii cercetării ştinţifice româneşti pe plan

internaţional, la participarea cercetătorilor români în diverse programe şi cu siguranţă la creşterea

numărului de citări ale autorilor români în literatura de specialitate. De asemenea se aduce o

contribuție semnificativă în ceea ce privește calitatea şi  impactul cercetării româneşti, prin

recunoaşterea şi recompensarea rezultatelor notabile publicate în reviste de prestigiu din fluxul

ştiinţific principal internaţional. Pagină web instrument de finanțare:

https://uefiscdi.gov.ro/premierea-rezultatelor-cercetarii-articole.

Top 10 autori în funcţie de numărul de articole premiate: 

37

32

28

26

20

34

28

26

18

18

articole premiate

articole premiate

articole premiate

articole premiate

articole premiate

articole premiate

articole premiate

articole premiate

articole premiate

articole premiate
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Informații generale:

PREMIEREA REZULTATELOR CERCETĂRII -
BREVETE (PRECBVT)

Status 2021:

Creşterea impactului şi vizibilităţii internaţionale a cercetării, dezvoltării și inovării

româneşti, prin recunoaşterea şi recompensarea rezultatelor semnificative

protejate prin brevete de invenție sunt obiectivele ce au stat la baza conceperii

acestui instrument de finanțare.

Au fost premiate brevete acordate în anii 2020 şi 2021, pentru care titularul de brevet este o

instituție de cercetare de drept public din România. 

Competiţia lansată în luna septembrie, în baza Ordinului MCID nr. 488/07.09.2021, s-a adresat

cercetătorilor afiliaţi unor instituţii de drept public din România, autori de brevete de invenție

(inventatori) naționale (OSIM) și brevete internaționale (EPO, USPTO). 

Valoarea premiilor acordate a fost de 5.000 lei pentru brevete de invenţie naționale (OSIM) şi

20.000 lei pentru brevete de invenţie internaţionale (EPO, USPTO). Bugetul alocat competiţiei a fost

de 1.100.000 lei. Au fost depuse 201 brevete din care au fost eligibile și premiate 192, utilizând

un buget în valoare de 966.868 lei. Pagină web instrument de finanțare:

https://uefiscdi.gov.ro/premierea-rezultatelor-cercetarii-brevete. 

187 brevete

3 brevete

2 brevete

Method for in vitro detection of the proarrhythmogenic risk of a drug candidate on human
induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes (hiPSC-CM)
Beatrice Mihaela Radu /Universitatea București, Mihai Cosmin Corobea, Michaela Doina Iorga,
Dorel Florea Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie - ICECHIM
București

Masterbatch for improving the scratch resistance of polymethylmethacrylate and the
process for producing the same
Zina Vuluga, Mihai Cosmin Corobea, Michaela Doina Iorga / Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie - ICECHIM București

Equipment for natural regeneration assistance works, specific to oak brush
Cătălin Tudosoiu /Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea"
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PREMIEREA REZULTATELOR CERCETĂRII -
BREVETE (PRECBVT)

2 brevete

Non-isocyanate polyurethane thermoreversible hydrogel and method for its preparation
Mădălina Luiza Gradinaru, Constantin Ciobanu, Laurentiu Dan Tigau /Institutul de Chimie
Macromoleculara "Petru Poni"

Blended integration of Quick Response Codes into images and video
Andrei  Păun /Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Știinte Biologice, Radu Alexandru  
Muntean /Universitatea Bucuresti, Eugen Czeizler /Institutul Național de Cercetare Dezvoltare
pentru Științe Biologice

Bărbați

48% 

Distribuția de gen a  autorilor unici premiați: 

Femei

52%

639  autori unici

Top instituții în funcţie de numărul de brevete premiate:

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie - ICECHIM

București
16

Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava11

Universitatea Tehnica din Cluj - Napoca

10

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației

INFLPR RA

10

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecţie

Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani

9

Universitatea Politehnica București

8

Universitatea Transilvania Brasov 

8

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice -

I.C.S.I. Râmnicu Vâlcea

8

6

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Textile și Pielărie - INCDTP București

6 Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000

Distribuția instituţiilor în funcţie de afilierea 

autorilor unici ai brevetelor premiate:

Universități publice47,3 %

INCD  46,07%

I-AR6,63%
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PERFORMANȚĂ INSTITUȚIONALĂ

Instrumentul PCCDI a fost creat pentru a îmbunătăți performanța
instituțională a organizațiilor publice de cercetare cu tradiție și cu

posibilități de relansare în domenii socio-economice de interes pentru

România, prin susținerea și dezvoltarea competențelor de cercetare

existente la nivel instituțional precum și a capacităților de transfer a unor

rezultate aplicabile.

PROIECTE COMPLEXE REALIZATE ÎN CONSORŢII CDI (PCCDI)

Competiția organizată în anul 2017 a însumat 380 propuneri de proiecte, în urma procesului de

evaluare peer-review au fost finanțate 87 proiecte complexe, cu 352 proiecte componente,

perioada contractuală a acestora fiind între anii 2018 -2021. Bugetul maxim/proiect a fost în

valoare de 5.336.815 lei, iar bugetul total contractat fiind de 434.926.156 lei.

Distribuția pe tipuri de instituții coordonatoare a  proiectelor finanțate: 

Universități publice

INCD

I-AR

40

31

6

IP

I-AS, I-AGR, I-ASM

5

5

În consorțiile formate (3 - 10 parteneri) între organizațiile publice de cercetare sunt implicate 49

INCD-uri, 40 universități publice, 34 institute ale Academiei Române, respectiv ale academiilor

de ramură și 19 instituții publice de alt tip.

Unul dintre principalii indicatori de rezultat ai acestui acestui instrument de finanțare a fost

crearea de noi locuri de muncă în cercetare,  prin angajarea de noi cercetători în instituțiile
beneficiare de finanțare (poziții de cercetare echivalent normă întreagă finanţate prin program,

şi menţinute cel puţin 2 ani după finalizarea proiectelor). Crearea de noi locuri de muncă în

cercetare, susținute prin program, a presupus angajarea, în maxim 10 luni de la contractare, 

 a unui număr de 1.054 de cercetători (inclusiv asistenți de cercetare), cercetători doctoranzi

și cercetători postdoctorali. Astfel, în anul 2019 au fost ocupate integral toate posturile de noi

cercetători, posturi ce au fost menținute în proiecte și în anul 2020. 

Tinând cont de faptul că au intervenit modificări ale termenului de implementare a proiectelor,

clauza referitoare la angajarea noilor cercetători a trebuie să fie în concordanță cu condițiile de

timp stabilite prin Contractul de finanțare, ceea ce a condus la menținerea acestora în perioada

de prelungire aferentă anului 2021, perioadă ce coincide cu perioada de sustenabilitate de 2 ani.
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servicii de cercetare oferite (realizate), prin utilizarea infrastructurii de cercetare

disponibilă (cecuri de tip A);

stagii de pregătire cercetare/formare și vizite de lucru de scurtă durată (cecuri de tip B);

stagii de instruire pentru resursa umană nou angajată și pentru înțelegerea de noi tehnici

și tehnologii (cecuri de tip C).

La finalul anului 2020, din cele 1054 posturi de noi cercetători, erau ocupate 1004. Pentru 172

dintre posturile raportate, au fost încheiate contracte de muncă pe perioadă nedeterminată

(aprox. 16% din nr. total de posturi de noi cercetători). În ceea ce privește cele  50 de posturi

rămase vacante pe parcursul anului, instituțiile în cauză au demarat procedura de concurs

pentru ocuparea lor.

În anul 2021, din totalul posturilor de noi cercetători, 540 posturi au fost menținute în proiecte

până la finalizarea acestora, restul fiind susținute din fondurile proprii ale instituțiilor. De

asemenea, numărul posturilor pentru care au fost încheiate contracte de muncă pe perioadă

nedeterminată a crescut la 276 posturi.

Un alt indicator de rezultat important al instrumentului este și Programul Comun de CDI

corelat cu planul de dezvoltare instituțională al fiecărui partener. Scopul acestui Program

este de a pune în valoare rezultatele obținute în cadrul unui proiect complex și de a continua

colaborarea începută. Programul Comun de CDI al fiecărui consorțiu se bazează pe rezultatele

deja obținute în proiect, pe performanța colectivelor de cercetare ale partenerilor, inclusiv a

noilor cercetători angajați, precum și pe noile direcții de dezvoltare identificate si care sunt

corespunzătoare planurilor de dezvoltare instituțională ale partenerilor din proiect. Până la

sfârșitul anului 2020, au fost primite 60 de programe comune de cercetare, iar restul de

27 de programe comune de cercetare au fost transmise de către contractori în anul 2021,

conform termenului stabilit prin Pachetul de informații.

Pentru consolidarea capacității instituționale, ca particularitate a instrumentului de

finanțare, a fost introdusă posibilitatea de acordare de vouchere – cecuri pentru

valorificarea/îmbunătățirea competențelor/resurselor existente la nivelul consorțiului,

astfel:

De asemenea, structurarea ofertei de servicii de cercetare (inclusiv prezentarea acestora în

platforma www.erris.gov.ro, începând cu anul 2022 https://eertis.eu) este unul din dezideratele

programului. Din păcate, utilizarea cecurilor a fost relativ redusă fie din cauza neînțelegerii

scopului acestora de către participanți, fie din lipsa de deschidere a compartimentelor

financiare de a utiliza sume forfetare pentru mobilități. În plus, pandemia COVID-19 a redus la

minim utilizarea cecurilor, în perioada 2020 - 2021. Astfel, UEFISCDI a dat posibilitatea

realocării bugetului destinat cecurilor către cheltuieli salariale aferente noilor cercetători și

către cheltuieli de capital (echipamente și cheltuieli cu stocuri – materiale destinate exclusiv

activității de cercetare).
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Astfel, la nivelul competiției, din bugetul prevăzut inițial pentru cecuri  de 7.095.100 lei, au fost

realocați către proiecte componente 2.176.329 lei. Din bugetul rămas la această categorie de

4.918.771 lei au fost utilizați aprox. 82%.

Distribuția tipurilor de cecuri pe ani:

Tip cec
Nr. cecuri

2018

Nr. cecuri

2019

Nr. cecuri

2020

Nr. cecuri

2021

Nr cecuri

total

Cecuri de tip A1 43 72 69 31 215

Cecuri de tip A2 - 9 2 3 14

Cecuri de tip B 251 558 331 110 1.250

Cecuri de tip C 14 112 40 26 192

TOTAL 308 751 442 170 1.671

Distribuția bugetului pe tipuri de cecuri: 

Tip cec
Valoare

2018

Valoare

2019

Valoare

2020

Valoare

2021

Valoare

total

Cecuri de tip A1 313.525 519.881 496.056 144.707 1.474.169

Cecuri de tip A2 - 60.750 10.052 15.750 86.552

Cecuri de tip B 366.030 822.711 498.863 131.446 1.819.050

Cecuri de tip C 68.246 359.092 163.463 47.826 638.627

TOTAL 747.802 1.762.434 1.168.434 339.729 4.018.399
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Bugetul total alocat competiției PCCDI a fost de 435.975.335 lei, din care au fost contractați
434.926.156,27 lei. Bugetul alocat în anul 2021, pentru cele 87 de proiecte aflate în

implementare a fost în valoare de 25.000.000 lei, fiind contractat și decontat un buget în

valoare de 24.711.130 lei.

Categorie
Buget contractat

lei

Buget decontat

lei

Cheltuieli de personal 10.240.529 10.240.529

Cheltuieli de personal noi cercetători 4.654.452 4.654.452

Cheltuieli cu logistica 4.152.404 4.152.404

Cheltuieli cu deplasările 449.757 449.757

Cheltuieli indirecte 4.065.138 4.065.138

Cheltuieli cu managementul 809.120 809.120

Cheltuieli cu cecuri 339.729 339.729

TOTAL 24.711.130 24.711.130

Distribuția bugetului contractat și decontat, pe categorii de cheltuieli, în anul 2021:

Distribuția bugetului național pe ani:

An
Buget contractat

lei

Buget decontat

lei

2018 125.496.600 125.118.840

2019 134.004.540 133.555.760

2020 150.714.430 150.319.810

2021 24.711.130 24.711.130
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În anul 2021, cheltuielile de personal, la nivelul competiției, au fost decontate pentru cele 2.448

persoane unice implicate, inclusiv noi cercetători, dintre care 2.093 cercetători, 126 cercetători

postdoctorali și 229 doctoranzi.

Cheltuielile de personal pentru noii cercetători angajați au fost de 4.654.450 lei, ceea ce

reprezintă o dublare a sumei prevăzute inițial. Se poate observa că sumele alocate salariilor

noilor cercetători reprezintă 31% din totalul cheltuielilor cu personalul.

Marea majoritate (circa 85%) a noilor cercetători au fost angajați în funcții de asistent de

cercetare (ACS). Aceștia au fost remunerați cu un tarif orar pornind de la 11,50 lei/h și ajungând

până la 117 lei/h. Diferența de 15% au fost angajați în funcții de cercetători științifici (CS) și au

fost remunerați cu un tarif pornind de la 12 lei/h până la 84 lei/h. 

Evaluare științifică - finalizare proiecte:

Distribuția calificativelor pe tipuri de evaluare:

Evaluare intermediară Evaluare finală

Excelent

Foarte bine

Bine

35

42

10

46

40

1

Evaluarea științifică a proiectelor a fost realizată de către experți independenți români, utilizați
în procesul de evaluare inițial al propunerilor de proiecte.

Evaluarea intermediară a proiectelor a fost realizată la finalul anului 2020, pentru perioada 2018

-  septembrie 2020, iar evaluarea finală a proiectelor a fost realizată în anul 2021, ulterior

finalizării proiectelor.

Calificativele acordate în urma evaluărilor au fost “Excelent” și  “Foarte Bine”, ceea ce înseamnă

că au fost atinse toate obiectivele și au fost realizate toate activitățile și indicatorii prevăzuți în
planul de realizare, iar rezultatele obținute sunt remarcabile, “Bine” ceea ce înseamnă că au fost

atinse obiectivele și au fost realizate activitățile cu mici deficiențe și o corelare redusă între

indicatorii de rezultat și activități, respectiv obiectivele proiectului. Niciun proiect nu a primit

calificativul Suficient sau Insuficient.
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Indicatori de rezultat:

Cereri brevete depuse la nivel 

național și internațional

Produse

Articole publicate/acceptate 

în reviste indexate ISI

Tehnologii

Servicii noi

2018 2019 2020 2021

169/46

41/1

22

33

34

689/127

166/3

98

92

54

642/96

112/2

65

78

43

316/63

127

42

45

29
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SUBPROGRAM COMPETITIVITATE PRIN CERCETARE,
DEZVOLTARE ŞI INOVARE

Informații generale:

Subprogramul 2.1 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare

urmărește, prin instrumentele dezvoltate, stimularea intensificării

parteneriatelor pentru activități de cercetare industrială și dezvoltare

experimentală finanțate de sectorul de afaceri, în special prin realizarea de

produse/tehnologii/metode/servicii noi sau semnificativ îmbunătățite și prin

introducerea acestora în circuitul productiv, alături de promovarea culturii

inovatoare în afaceri.

Status 2021:

Activitatea defășurată în 2021, în cadrul subprogramului 2.1, a cuprins atât asigurarea derulării

în continuare a proiectelor deja contractate (Soluții 2016-2017, Soluții 2020, Proiect

Experimental Demonstrativ - PED 2019, Proiect de Transfer la Operatorul Economic - PTE

2019), cât și lansarea unor noi competiții (Soluții 2021, PED 2021, PTE 2021) și încheierea

noilor contracte aferente competițiilor finalizate până la sfârșitul anului 2021 (Soluții 2021).

Adițional bugetului din fonduri publice, cele 401 proiecte aflate în implementare au beneficiat și

de cofinanțare din fonduri private în valoare de 16.040.689 lei.

Instrument

de finanțare

Nr.

proiecte

Buget

contractat

lei

Buget

decontat

lei

Fonduri proprii

contractate

 lei

Fonduri proprii

decontate 

lei

Soluții 2016-

2017
2 815.000 815.000 272.002 272.002

Soluții 2020 8 14.559.235 14.559.234 315.676 315.676

Soluții 2021 11 7.845.290 7.844.812 604.779 604.762

PED 2019 316 99.803.688 99.726.097 3.199.835 3.199.832

PTE 2019 64 38.119.606 38.094.507 11.649.061 11.648.417

TOTAL 401 161.142.819 161.039.650 16.041.353 16.040.689
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Informații generale:

Instrumentul de finanțare a fost creat pentru a oferi organizațiilor de

cercetare suportul necesar creșterii capacității  de a genera soluții validate

în laborator pentru produse/tehnologii și servicii noi sau semnificativ

îmbunătățite și de a le oferi agenților economici.

Au fost organizate 3 competiții la nivelul acestui instrument de finanțare, respectiv 2016,

2019 și 2021, cea mai recentă. Odată cu lansarea primei competiții, a fost integrat și un

concept nou, uzitat la nivel internațional, TRL - Nivel de maturitate tehnologică pentru

încadrarea activităților desfășurate în proiectele de cercetare-dezvoltare-inovare. Astfel,

stadiul de la care au putut să înceapă propunerile de proiecte a fost TRL 2 (formularea

conceptului tehnologic) sau TRL 3 (demonstrarea conceptului privind funcționalitățile critice

sau caracteristicile la nivel analitic sau experimental) și ulterior implementării proiectelor

selectate la finanțare să se ajungă la TRL 3, respectiv TRL 4 (validarea componentelor și/sau

ansamblului în condiții de laborator). 

Status 2021 implementare competiție PED 2019:

În anul 2021, s-au aflat în derulare 316 proiecte finanțate în competiția PED 2019, cu o

valoare totală contractată de 103.003.523 lei, din care: 99.803.688 lei de la bugetul de stat

și 3.199.835 lei din cofinanţarea proprie a întreprinderilor participante în proiecte. În urma

derulării financiare, valoarea totală decontată a fost de 102.925.929 lei din care: 99.726.097

lei de la bugetul de stat, iar din cofinanţare 3.199.832 lei. 

Pagina web a instrumentului de finanțare: 

https://uefiscdi.gov.ro/proiect-experimental-demonstrativ-ped 
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Categorie

Buget

contractat

lei

Buget

decontat

lei

Cheltuieli de

personal
57.182.702 60.085.788

Cheltuieli cu

logistica
21.741.954 22.707.562

Cheltuieli cu

deplasările
5.105.745 1.431.009

Cheltuieli

indirecte
15.773.287 15.501.738

TOTAL 99.803.688 99.726.097

PROIECT EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV (PED) 

Date statistice:

Distribuția bugetului național contractat și

decontat, pe categorii de cheltuieli, pentru

anul 2021:

Distribuția cofinanțării private pe categorii de

cheltuieli, pentru anul 2021:

Categorie

Buget

contractat 

lei

Buget

decontat

lei

Cheltuieli de

personal
2.012.403 2.064.175

Cheltuieli cu

logistica
472.237 528.006

Cheltuieli cu

deplasările
134.132 26.486

Cheltuieli

indirecte
581.063 581.165

TOTAL 3.199.835 3.199.832

Indicatori de rezultat:

Articole publicate (ISI/BDI)

Produse

Cereri brevete naţionale 

Tehnologii

Cărți (capitole)

Participări conferințe1068

457/22

63

35

26

9

Competiție PED 2019
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Competiție PED 2019

PROIECT EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV (PED) 

EXEMPLE PROIECTE
Domeniu: Sănătate 
Titlul: Suporturi magnetice inteligente 3D avansate pentru ingineria și regenerarea tisulară a osului
Director proiect: Liliana Verestiuc
Instituție coordonatoare: Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi
Parteneri: Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni"; Universitatea de Științe Agricole și
Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad"
Buget: 600.000 lei
Pagină web: https://3dsmartmagtiss.grant.umfiasi.ro

Proiectul urmărește optimizarea și extinderea suporturilor magnetice obținute prin metode biomimetice
ca alternativă pentru medicina regenerativă a osului. Noua terapie implică utilizarea suporturilor
magnetice 3D ca matrice sensibilă la stimuli (semnale biologice, prezența factorilor de creștere,
medicamente sau alți bio-agenți). Sistemul 3D complex propus în proiect are potențiale aplicații clinice
ca materiale de grefă osoasă în cazul defectelor osoase mari și tumorilor osoase. 

Domeniu: Tehnologii informaționale și de comunicații
Titlul: Simulări cu conducator-în-buclă pentru scenarii de testare de siguranță și critice a vehiculelor electrice
Director proiect:  Antonya Csaba
Instituție coordonatoare: Universitatea Transilvania Brașov
Parteneri: Siemens Industry Software SRL
Buget: 598.040 lei
Cofinanțare: 25.900 lei
Pagină web: www.dilsimev.ro

Proiectul își propune să dezvolte un instrument avansat de simulare pentru îmbunătățirea experienței de
conducere a vehiculelor și pentru creșterea siguranței vehiculelor în noua eră a mașinilor electrice semi-
automate și autonome. Rezultatul proiectului va fi o nouă paradigmă de interacțiune om-mașină
introdusă printr-un sistem de luare a deciziilor în timp real, în care acțiunile și nevoile personale ale
conducătorilor auto sunt introduse în procesul de învățare a conducerii semi-autonome și autonome. 
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 Lansare competiție:

În baza Ordinului  MCID nr. 421/23.08.2021, a fost lansată o nouă competiție cu un buget

total de 100.000.000 lei. Valoarea maximă solicitată pentru un proiect putând să ajungă la

600.000 lei (cu respectarea Schemei de Ajutor de Stat, aprobată prin Decizia ANCSI nr.

9281/13.08.2015, modificată prin ORDIN nr. 6368/23 decembrie 2020), pentru o perioadă

de min. 18 luni – max. 24 luni. Propunerile de proiecte au putut fi depuse fie de o singură

organizație de cercetare, fie de un consorţiu coordonat de o organizație de cercetare cu

parteneri alte organizații de cercetare și/sau agenți economici. 

Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte a fost 15 septembrie, însă, la

solicitarea mediului academic, termenul inițial a fost prelungit, prin Ordinul MCID nr.

502/09.09.2021, până la data de 21 septembrie 2021. 

Depunerea propunerilor de proiecte s-a realizat exclusiv online, prin platforma   www.uefiscdi-

direct.ro. Au fost depuse 2.014  propuneri de proiecte de către 403 instituții unice,

distribuția parteneriatului fiind: 1.188 propuneri de proiecte cu unul (876 proiecte) sau mai

mulți parteneri (312 proiecte) și 826 de proiecte cu o singură instituţie participantă.

Competiție PED 2021

TIC, spaţiu şi securitate

Energie, mediu şi schimbări climatice

Sănătate (inclusiv știința medicamentului)

Bioeconomie

Distribuţia propunerilor de proiecte depuse pe domeniile de specializare inteligentă şi de

prioritate publică:

407

350

484

433

277

Patrimoniu și identitate culturală  63

Eco-nanotehnologii şi materiale avansate
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Bărbați

9

Competiție PED 2021

Distribuția propunerilor de proiecte pe categorii

de vârstă ale directorilor de proiecte: 

N
r.

 p
ro

ie
c

te

Categorii vârstă

25-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-60 >=61

49%

Distribuția de gen a directorilor

propunerilor de proiecte depuse: 

Femei

51%

Implicarea pe tipuri de instituții în propunerile de proiecte depuse:

N
r.

 p
ro

ie
c

te

Instituții coordonatoare

Instituții partenere

N
r.

 p
ro

ie
c

te
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9

Competiție PED 2021

Top 10 instituții după numărul de implicări în proiectele depuse

În vederea asigurării respectării criteriilor de eligibilitate prevăzute în Pachetul de informații,
responsabilii tehnici ai UEFISCDI au verificat, în perioada 26.09 – 05.10.2021, cele 2.014

propuneri de proiecte depuse. Dintre acestea, 5 au fost declarate neeligibile pentru

nerespectarea condiţiilor de participare: cererea de finanțare nu a fost conform anexei 1 din

Pachetul de informații; coordonatorul proiectului nu a îndeplinit criteriile pentru încadrarea în

definiția organizației de cercetare sau directorul de proiect nu este doctor în științe. Ulterior,

un proiect a fost retras din competiție la solicitarea directorului de proiect.

Conform Pachetului de informații, propunerile de proiecte sunt evaluate de experți

recunoscuți pe plan internațional. Pentru competiția PED 2021, potențialii experți evaluatori

(români și străini) au fost validați de Colegiul Consultativ pentru Cercetare - Dezvoltare şi

Inovare - CCCDI, și ulterior aprobați de MCID în baza celor 10 liste transmise în perioada 27

octombrie 2021 - 16 februarie 2022. Membrii comisiilor de validare experți, nominalizați de

CCCDI au avut acces, în platforma www.brainmap.ro, la profilele științifice ale potențialilor

evaluatori. Activitatea de validare/invalidare experți s-a realizat pentru fiecare domeniu în

parte. Pentru o bună înțelegere a procesului, UEFISCDI a realizat prezentări online, cu membrii

comisiilor de validare.

 Proces evaluare:
Coordonator Partener
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Competiție PED 2021

Astfel, în perioada octombrie – decembrie 2021, au fost validați 2.525 experți unici pe

domeniile competiţiei, însemnând 2.278 experţi evaluatori unici la nivelul competiției (un

potențial evaluator putând fi validat pentru unul sau mai multe domenii). Un număr de 966

potenţiali evaluatori au fost din România și 1.312 din străinătate. 

Procesul de evaluare a fost iniţiat în data de 8 noiembrie 2021 și s-a finalizat  la jumătatea

lunii martie 2022. În cadrul procesului de evaluare au fost alocate 6.009 fișe din totalul

necesar de 6.024 fișe, dintre acestea fiind finalizate 5.477 fișe individuale.

Din totalul de 2.008 proiecte intrate în procesul de evaluare, pentru 1.100 proiecte a fost

finalizată evaluarea individuală, iar acestea au fost trimise în etapa “Răspunsul directorului de

proiect” (Rebuttal). Procesul de evaluare continuă până la îndeplinirea tuturor etapelor

prevăzute în Pachetul de informații ce reglementează desfășurarea competiției.
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SOLUTII  (SOL) 

Informații generale:

Oferirea de soluţii sub formă de bun (produs, serviciu, proces de

fabricaţie) inovator, ca răspuns la necesitatea identificată în sectorul

public (achiziţii publice pentru inovare), reprezintă scopul acestui

instrument de finanțare, care este definit pe baza unui dialog la nivelul

entităţilor publice comanditare.  Soluţia este dată de către conducătorul

consorţiului (organizaţia publică de cercetare) la o problemă ridicată de

administraţia publică. Proiectele se segmentează în faze (explorare,

dezvoltare, testare funcţională, fezabilitate, acceptabilitate).

10 proiecte, 2 provenind din competițiile 2016-2017 și 8 proiecte din competițiile
organizate în 2020  au fost în implementare în acest an. Pe lângă acestea, au fost scoase la

competiție 12 teme de cercetare, în urma cărora 11 proiecte au fost contractate. 

Valoarea totală contractată, în anul 2021, pentru cele 21 proiecte aflate în derulare a fost

24.411.982 lei din care 23.219.525 lei de la bugetul de stat și 1.192.457 lei din

cofinanțare. Bugetul total utilizat a fost în valoare de 23.219.046,04 lei. Majoritatea

cheltuielilor au fost pentru personal (58,6%), urmate de cele de logistică (25%) și indirecte

(16,7%).

Pagina web a instrumentului de finanțare: https://uefiscdi.gov.ro/solutii.

 Status 2021:

Competițiile organizate în cadrul acestui instrument sunt de tip top-down (licitație
restrânsă),  conform HG 1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind

contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-

dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în PNCDI III, cu modificările și completările

ulterioare.

În cadrul competițiilor Soluții, consorțiile declarate eligibile (în urma evaluării expresiilor de

interese) sunt invitate să depună propuneri de soluționare a unor nevoi identificate

prin Termenii de referință de către Autorități Publice Responsabile.  

Monitorizarea implementării proiectelor este realizată de experți nominalizați de  Autoritățile
Publice Responsabile, aceștia participând activ la ședințe de lucru, workshop-uri etc. și

oferind feedback pentru îmbunătățirea activității/rezultatelor.

,
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Categorie
Buget

contractat

lei

Buget

 decontat

lei

Cheltuieli de

personal

                  

 13.607.587   

 

13.607.108

Cheltuieli cu

logistica

                         

 5.847.265 

 

5.847.265

Cheltuieli cu

deplasările

                              

124.543  

 

124.543

Cheltuieli

indirecte
3.640.130  3.640.130

TOTAL 23.219.525 23.219.046

SOLUTII (SOL) 

Date statistice:

Distribuția bugetului contractat și decontat

pe categorii de cheltuieli, pentru anul 2021:

Distribuția cofinanțării pe categorii de

cheltuieli, pentru anul 2021:

Categorie

Buget

contractat

lei

Buget

decontat

lei

Cheltuieli de

personal

                    

 774.635    

 

778.490

Cheltuieli cu

logistica

                    

 211.736    

 

213.951

Cheltuieli cu

deplasările
11.048   5.083

Cheltuieli

indirecte

                    

 195.038    

 

194.916

TOTAL 1.192.457    1.192.440

Indicatori de rezultat:

Servicii

Articole publicate (ISI/BDI)

Produse

Tehnologii

Cereri brevete naționale

Participări conferințe17

9

7/4

6

2

2

Contextul pandemic internațional a avut un impact negativ asupra mobilităților cercetătorilor, astfel

doar 0,5% din bugetul decontat a fost dedicat acestei categorii de cheltuieli. 

Cărți/capitole2

,
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La propunerea Grupului Interinstituțional pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare în domeniul

Securității, Ministerul Educației și Cercetării a aprobat în 2016-2017 scoaterea la competiție
a 9 teme de cercetare, de interes pentru autorități publice din domeniul securității naționale

(Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale, Serviciul Român de Informații,
Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Agenția Spațială Română).

În 2020, au fost finalizate 7 proiecte, iar în 2021, au fost finalizate 2 proiecte, ulterior evaluării

de către reprezentanți ai autorităților publice responsabile. În calitatea lor de beneficiari

direcți, autoritățile publice au validat rezultatele, o parte dintre aceste fiind deja utilizate în

activitatea lor specifică. Diseminarea rezultatelor obținute s-a realizat prin articole (1) și

participări la conferințe (6). Publicarea rezultatelor s-a făcut cu acordul autorităților publice

responsabile.

Competiții SOL 2016 - 2017

Sistem informatic integrat pentru managementul activităților
8 SOL

Consorţiu: 
Institutul  Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică - ICI București; 
Universitatea Națională de Apărare ”Carol I” (UM 02545); Universitatea Politehnica din
București; SAFETECH Innovations SRL; Greensoft SRL.
Pagină web proiect:  http://siima.pub.ro/en/home

Studiu de fundamentare a unei soluții integrate, independente și sigure cu specificitățile
SNAOPSN 1 (TRL 4); Versiune finală integrată a sistemului (prototip SIIMA -TRL 6-7).  

Rezultat final:

Sistem integrat pentru suportul şi conducerea intervențiilor în situații de criză
9 SOL

Consorţiu: 
Academia Tehnică Militară; MARCTEL - S.I.T. S.R.L.; PLAYMATIX SRL
Pagină web proiect: https://9sol.ro

Sistem tehnic complex, de înaltă performanță, format din resurse hardware și software,

precum și elemente de comunicații, util structurilor specializate din cadrul SNAOPSN în

planificarea și desfășurarea misiunilor specifice în situații de criză; 3 prototipuri funcționale,

nivel TRL 8, omologate în poligoane de specialitate, 3 propuneri de brevet de invenție, precum

și documentația specifică, respectiv specificații de dezvoltare și manuale de utilizare.  A fost

realizat fizic sistemul integrat funcțional, sistem ce a fost transferat pentru testare complexă

către beneficiar, fiind realizate și este complexe de operare funcțională.

Rezultat final:

,
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În data de 3 iunie, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării şi UEFISCDI, într-un eveniment

dedicat, au adus echipele proiectelor finanţate în cadrul competiţiilor Soluţii 2016-2017

împreună cu reprezentanții autorităților beneficiare, alături de instituţii publice,

reprezentanţi ai comunităţii CDI şi ai mediului de afaceri din România, pentru a afla mai multe

despre nevoile identificate la momentul lansării competițiilor, precum și despre soluțiile
realizate și gradul de utilizare a acestora. Instituțiile beneficiare, pe fiecare temă, au oferit

feedback asupra utilității și utilizării soluțiilor realizate.

Competiții SOL 2016 - 2017

,
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Dintre cele 16 teme scoase la competiție în 2020, dedicate combaterii răspândirii COVID-

19, în 2021, s-au aflat în implementare 7 proiecte cu temele de cercetare identificate de

Ministerul Sănătății (MS), încadrate în obiectivele: prevenție, diagnostic, tratament și

control , precum și 1 proiect dedicat realizării strategiei participării naționale în noul context

european de coordonare a cercetării în domeniile industriei de securitate și spațiu. Detalii în

pagina instrumentului de finanțare: https://uefiscdi.gov.ro/solutii

Competiții SOL 2020

Instituție responsabilă: Ministerul Sănătății

PREVENȚIE
Dinamica transmiterii virusului SARS-CoV-2 pe teritoriul României 
500.000 lei/ 2020 -2021 - durată 12 luni

Dezvoltarea de noi tehnologii, medicamente și vaccinuri pentru prevenirea SARS-CoV-2
3.500.000 lei/ 2020 - 2021 - durată 18 luni

DIAGNOSTIC
Secvenţierea genomului SARS-CoV-2 și analiza filogenetică a tulpinilor circulante în România
3.000.000 lei/ 2020 -2021 - durată 18 luni

Tehnici avansate și creșterea performanței în detecția precoce a virusului SARS-CoV-2
3.500.000 lei/ 2020 - 2021 - durată 18 luni

TRATAMENT ȘI CONTROL

Evaluarea eficacității și siguranței utilizării unor protocoale de tratament inovative
3.000.000 lei/ 2020 -2021 - durată 18 luni

Abordări inovative în tratamentul și controlul pacienților infectați cu virusului SARS-CoV-2
3.000.000 lei/ 2020 - 2021 - durată 18 luni

Tehnici avansate de management a epidemiei în comunitate
500.000 lei/ 2020 -2021 - durată 12 luni

Strategia participării naționale în noul context european de coordonare a cercetării în
domeniile industriei de securitate și spațiu
5.900.000 lei/ 2020 -2021 - durată 9 luni

Instituție responsabilă: Ministerul Educației

Similar competiției Soluții 2016-2017, ulterior finalizării, cele 8 proiecte au fost evaluate de

către reprezentanți ai autorităților publice responsabile, care au validat rezultatele, o parte

dintre aceste fiind deja utilizate în activitatea lor specifică. Diseminarea rezultatelor

obținute s-a realizat prin articole (10) și participări la conferințe (8). Publicarea rezultatelor

s-a realizat în baza acordului autorităților publice responsabile.

,
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În anul 2021, în cadrul instrumentului de finanțare Soluții, a fost lansată, prin Ordinul MCID nr.

135/17.06.2021, o nouă competiție de tip Soluții, ce a cuprins 12 teme, cu un buget total

alocat de 70 mil. lei, iar Ordinul MCID nr. 136/17.06.2021 a cuprins aprobarea Termenilor de

referință specifici pentru fiecare temă.

Tematica competiției Soluții 2021 a fost pregatită de MCID, cu contribuția Agenției Spațiale

Române (ROSA) împreună cu Grupul Interinstituțional pentru Cercetare, Dezvoltare și

Inovare în domeniul Securității. Temele de cercetare propuse, cu rezultate așteptate în 18-

24 luni, se adresează cu precădere consolidării apărării sau securității naționale, dezvoltării

de servicii software pentru recunoaștere automată, înființării unui centru național de

cercetare-dezvoltare în domeniul comunicațiilor cuantice.

Competiții SOL 2021

Transformarea unui volum masiv de date și informații geospațiale în intelligence acționabil
6.000.000 lei - durată 24 luni

Dezvoltarea si implementarea unei soluții moderne de înlocuire a sistemelor de propulsie la Navele
Purtătoare de Rachete ale Forțelor Navale Române
10.000.000 lei - durată 24 luni

Simulator complex pentru dezvoltarea, testarea și validarea metodelor și mijloacelor de reacție,
specifice forțelor de intervenție, în cazul amenințărilor și riscurilor asimetrice care se produc în
zone urbane
15.000.000 lei - durată 24 luni

Instrumente automate de detecție a comportamentelor anormale în rețelele de calculatoare
2.000.000 lei - durată 20 luni

Identificarea comportamentului neobișnuit al persoanelor în fluxuri video
2.000.000 lei - durată 20 luni

Identificarea persoanelor în fluxuri video, folosind biometria siluetei
2.000.000 lei - durată 20 luni

Sistem pentru analiza și evaluarea riscurilor din spațiul extraatmosferic (RoSSA)
6.000.000 lei - durată 24 luni

Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

,
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Competiții SOL 2021

Suport pentru sisteme spațiale militare
3.000.000 lei - durată 24 luni

Realizarea Centrului Național de Referință în domeniul comunicațiilor cuantice Quantec 
7.500.000 lei - durată 24 luni

Platformă specializată în identificarea și evaluarea indicilor de alertă timpurie pentru gestionarea
situațiilor de criză
7.500.000 lei - durată 18 luni

Sistem informatic de transcriere în timp real a vorbirii în text pentru limba română și
recunoașterea stărilor emoționale în apelurile de urgență 112
2.000.000 lei - durată 18 luni

Dezvoltarea unui sistem aerian distribuit “data fusion” – “remote sensing” pentru identificare
 și caracterizare situații de urgență în zone nesegregate
7.000.000 lei - durată 20 luni

Tema 8

Tema 9

Tema 10

Tema 11

Tema 12

în perioada 22.06.2021 - 02.07.2021, s-a solicitat exprimarea interesului potențialilor

contractori de a participa la această competiție – pentru cele 12 teme au fost depuse 66

expresii de interes;

pentru 6 teme (1, 5, 10, 11, 4 și 6), conform calendarului Termenilor de referință, în

perioada 02-12.07.2021, a avut loc evaluarea potențialilor contractori, selectarea

potențialilor contractori eligibili și transmiterea invitației de participare la competiție – 43

expresii de interes au fost declarate eligibile;

pentru tema 11, după evaluarea potențialilor contractori, doar 4 expresii de interes au fost

declarate eligibile. Având în vedere prevederile HG 1265/2004 cu modificările și

completările ulterioare [1], a fost reluat procesul competițional, prin relansare în data de

15.07.2021, în urma aprobării Ordinulului MCID 332/15.07.2021. În data de 29.07.2021, au

fost depuse 7 expresii de interes, din care 5 a fost declarate eligibile; 

Conform HG 1265/2004 cu modificările și completările ulterioare, competiția Soluții, de tip

“licitație restrânsă”, implică parcurgerea mai multor etape în procesul de selecție a

consorțiilor câștigătoare:

Depunerea expresiilor de interes:

,
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Competiții SOL 2021

pentru celelalte 6 teme (3, 8, 9, 12, 7, 2), întrucât la data de 02.07.2021, ora 15.00,

numărul expresiilor de interes depuse nu a fost suficient conform HG 1265/2004 cu

modificările și completările ulterioare [1], a fost reluat procesul competițional, prin

relansare, în data de 07.07.2021, în urma aprobării Ordinulului MCID 308/06.07.2021. În

data de 21.07.2021 au fost depuse 24 expresii de interes, din care 20 a fost declarate

eligibile.

conform calendarelor aprobate, au fost depuse în platforma online www.uefiscdi-direct.ro

34 propuneri de proiecte; în urma verificării eligibilității administrative, 33 propuneri au

intrat în procesul de evaluare;

pentru Tema 8, instituţie responsabilă/beneficiară Ministerul Apărării Naționale, ulterior

publicării Termenilor de referință,  nu a fost depusă nicio propunere de proiect. 

proiectele au fost evaluate de experți nominalizați de instituțiile responsabile (beneficiare),

de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, precum și experți identificați în baza de date

a UEFISCDI. Lista de experți a fost aprobată de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării;

fiecare propunere de proiect a fost evaluată individual, online, de trei experţi evaluatori

independenţi din punct de vedere tehnico-ştiinţific și al impactului economico-financiar și

managerial;

în etapa evaluării în comisie, au fost organizate 11 ședințe, câte una pe fiecare temă în

parte, ședinte care s-au desfășurat online, în perioada 27 august – 15 septembrie 2021. La

ședintele de comisie au fost invitați toți experții care au participat la respectiva temă,

fiecare exprimându-și disponibilitatea. În cadrul fiecărei ședințe de panel a fost prezent cel

puțin un expert al instituțiilor responsabile (beneficiare);

fiecare membru al panelului a avut acces la toate propunerile de proiecte ce trebuia să fie

discutate/analizate în şedinţa de comisie, precum şi la fişele T1 și T2. Pentru fiecare

propunere de proiect analizată, comisia a stabilit punctajul final şi a întocmit Raportul final

de evaluare. După ierarhizarea finală a punctajelor propunerilor de proiecte, pe fiecare temă

în parte, a fost desemnat câștigătorul competiției, propunerea de finanțare fiind trimisă

către MCID în aceeași zi;

după ce propunerea de finanțare pe fiecare temă a fost aprobată de MCID, a fost afișat

consorțiul câștigător, iar în conturile directorilor de proiecte au fost încărcate rapoartele

finale de evaluare. 

        [1] HG 1265/2004 art. 7 lit. a) și art. 27

Depunerea propunerilor de proiecte:

Evaluarea propunerilor:

,
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Competiții SOL 2021

Tema 1
Transformarea unui volum masiv de date și informații geospațiale în intelligence acționabil
Director proiect: Andreea Florina Jocea
Instituție coordonatoare: Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”
Parteneri: INTERGRAPH Computer Services S.R.L.; Universitatea Politehnica din București;
Agenția Română; Universitatea București.

Tema 2
Dezvoltarea si implementarea unei soluții moderne de înlocuire a sistemelor de propulsie la
Navele Purtătoare de Rachete ale Forțelor Navale Române
Director proiect: Valentin Silvestru
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI
Parteneri: Reșița Reductoare SA; Academia Tehnică Militară „FERDINAND I”; Academia Navală
"Mircea cel Bătrân"; Universitatea Politehnica din București; Institutul Național de Cercetare
Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare  I NCDTIM

Tema 3
Simulator complex pentru dezvoltarea, testarea și validarea metodelor și mijloacelor de reacție,
specifice forțelor de intervenție, în cazul amenințărilor și riscurilor asimetrice care se produc în
zone urbane
Director proiect: Victor Eugen Kuncser
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica
Materialelor București RA
Parteneri: Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”; Institutul Național de Cercetare  - Dezvoltare
pentru Securitate Mineră și Protecție Antiexplozivă - INSEMEX Petroșani; EXATEL S.R.L.;
DELTAMED SRL

Tema 4
Instrumente automate de detecție a comportamentelor anormale în rețelele de calculatoare
Director proiect: Paul Irofti
Instituție coordonatoare: Universitatea din București
Partener: NEXTGEN SOFTWARE SRL

Tema 5
Identificarea comportamentului neobișnuit al persoanelor în fluxuri video
Director proiect: Dragos-Florin Sburlan
Instituție coordonatoare: Universitatea Ovidius din Constanta
Parteneri: Softrust Vision Analytics S.A.; Universitatea Politehnica din București; Academia
Tehnică Militară „Ferdinand I”

Tema 6
Identificarea persoanelor în fluxuri video, folosind biometria siluetei
Director proiect: Bogdan Emanuel Ionescu
Instituție coordonatoare: Universitatea Politehnica din București
Parteneri: Softrust Vision Analytics S.A.; Ministerul Apărării Naționale prin Agenția de Cercetare
pentru Tehnică și Tehnologii Militare (ACTTM)

Lista instituțiilor câștigătoare pentru fiecare temă:
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Competiții SOL 2021

Tema 7
Sistem pentru analiza și evaluarea riscurilor din spațiul extraatmosferic (RoSSA)
Director proiect: Marius-Ioan Piso
Instituție coordonatoare: Agenția Spațială Română
Parteneri: Institutul de Științe Spațiale Filiala INFLPR; Institutul Astronomic; Academia Română
Filiala Cluj; BITNET Centrul de Cercetare Senzori și Sisteme S.R.L.; GMV Innovating Solutions
S.R.L.; Rartel S.A.; Terrasigna SRL; Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Tema 9
Realizarea Centrului Național de Referință în domeniul comunicațiilor cuantice Quantec
Director proiect: Ion-Sorin Zgura
Instituție coordonatoare: Institutul de Științe Spațiale-Filiala INFLPR
Parteneri: Agenția Spațială Română; Universitatea Politehnica din București; Academia Tehnică
Militară „Ferdinand I”; Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București;
Romanian Inspace Engineering SRL; Trans Sped S.R.L.; Control Data Systems SRL; Terrasigna
SRL

Tema 10
Platformă specializată în identificarea și evaluarea indicilor de alertă timpurie pentru
gestionarea situațiilor de criză
Director proiect: Cristian-Constantin Molder
Instituție coordonatoare: Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”
Partener: Universitatea Politehnica din București; Soft Galaxy International SRL; Marctel - S.I.T.
S.R.L.

Tema 11
Sistem informatic de transcriere în timp real a vorbirii în text pentru limba română și
recunoașterea stărilor emoționale în apelurile de urgență 112
Director proiect: Ion Bica
Instituție coordonatoare: Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”
Parteneri: Atos Convergences Creators S.R.L.; Universitatea Politehnica din București  

Tema 12
Dezvoltarea unui sistem aerian distribuit “data fusion” – “remote sensing” pentru identificare și
caracterizare situații de urgență în zone nesegregate
Director proiect: Andrei Neamțu
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială "Elie
Carafoli" - I.N.C.A.S. București
Parteneri: Thales Systems România S.R.L.; Ministerul Apărării Naționale prin Agenția de
Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare (ACTTM); Universitatea Politehnica din
București 

În perioada 15.09-06.10.2021, cele 11 proiecte au fost contractate, majoritatea fiind în

strânsă legătură cu autoritățile publice responsabile pentru buna desfășurare a activităților

planificate în cadrul planurilor de realizare. Durata de implementare este cuprinsă între 18-24 de

luni, termenul limită fiind septembrie 2023.
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PROIECT DE TRANSFER LA OPERATORUL
ECONOMIC  (PTE) 

Informații generale:

Instrumentul de finanțare urmărește creşterea competitivităţii mediului

economic, prin asimilarea rezultatelor CDI ale organizațiilor de cercetare

şi transferul acestor rezultate către piață. Obiectivul principal al

proiectelor este întărirea capacităţii de inovare a întreprinderilor şi

consolidarea contribuţiei acestora la crearea de noi

produse/sisteme/tehnologii/ servicii cu potențial de exploatare

comercială pe piața internă şi internațională. 

În anul 2021, s-au aflat în derulare 64 proiecte finanţate în competiția PTE 2019, cu o valoare

totală contractată de 49.768.667 lei din care: 38.119.606 lei de la bugetul de stat și

11.649.061 lei din cofinanţare. În urma derulării proiectelor, valoarea totală decontată  a

fost de 49.742.924 lei din care: 38.094.507 lei de la bugetul de stat, iar din cofinanţare

11.648.417 lei.

În acest an, au fost finalizate 3 proiecte pentru care s-a realizat evaluarea științifică, de către

experți utilizați în cadrul procesului de evaluare inițial al propunerilor de proiecte. În urma

acestei evaluări științifice, cele 3 proiecte au obținut calificativul “Excelent”, ceea ce

înseamnă că au fost atinse toate obiectivele și au fost realizate toate activitățile și indicatorii

prevăzuți în planul de realizare, iar rezultatele obținute sunt remarcabile. Printre rezultatele

raportate se numără: produs software Yggrasil - sistem automat pentru detectarea timpurie

a vulnerabilităților și amenințărilor cibernetice, bazat pe date din surse deschise: OSINT (Open-

source intelligence), care să răspundă creșterii numărului și  complexității atacurilor

cibernetice; platformă CogniKit - Centru Online de Evaluare și Intervenție pentru Copii și

Adolescenți adresat specialiștilor (psihologi, consilieri școlari, cadre didactice) în vederea

oferirii serviciilor psihologice (evaluare/prevenție/intervenție) către beneficiari finali - copii și

adolescenți.
Pagina web a instrumentului de finanțare: 

https://uefiscdi.gov.ro/transfer-la-operatorul-economic 

 Status 2021 implementare competiție PTE 2019:

 La nivelul acestui instrument de finanțare, au fost organizate 3 competiții, respectiv 2016,

2019 și 2021.

Activitățile din proiecte au pornit de la nivelul de maturitate tehnologică TRL 4 (tehnologie

validată în laborator) sau TRL 5 (tehnologie validată în mediul industrial) și s-au concretizat cu

TRL 5 sau TRL 6 (tehnologie demonstrată în mediul industrial).
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PROIECT DE TRANSFER LA OPERATORUL
ECONOMIC  (PTE) 

Categorie

Buget

contractat

lei

Buget

decontat

lei

Cheltuieli de

personal
23.661.773 24.927.547

Cheltuieli cu

logistica
7.212.477

6.818.144

 

Cheltuieli cu

deplasările
917.046 153.616

Cheltuieli

indirecte
6.328.310 6.195.199

TOTAL 38.119.606 38.094.507 

Date statistice competiție:

Distribuția bugetului contractat și decontat

pe categorii de cheltuieli, pentru anul 2021:

Distribuția cofinanțării pe categorii de

cheltuieli, pentru anul 2021:

Categorie

Buget

contractat

lei

Buget

decontat

lei

Cheltuieli de

personal
6.909.756 7.089.115

Cheltuieli cu

logistica
2.521.093 2.632.848

Cheltuieli cu

deplasările
271.911 73.321

Cheltuieli

indirecte
1.946.301 1.853.133

TOTAL 11.649.061 11.648.417

Indicatori de rezultat:

Studii

Articole publicate (ISI/BDI)

Produse

Tehnologii

Participări conferințe

174

114

79

66/39

21

21

11

1

1

Cereri brevete naționale

Servicii

Cereri brevete internaționale

Cărți (capitole)

Competiție PTE 2019

Anomaly Detection Systems And Methods - US
patent office
BITDEFENDER S.R.L. (48 PTE)
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EXEMPLE PROIECTE
Domeniu: Bioeconomie
Titlul: Biorafinarea fluxurilor laterale rezultate din comercializarea ciprinidelor 
Director proiect: Angela Moraru
Instituție coordonatoare: SC Medica Farmimpex S.R.L
Parteneri: Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice; Institutul Naţional de
Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM Bucureşti
Buget: 1.189.000  lei
Cofinanțare:  337.682  lei
Pagină web: http://info.pro-natura.ro/colstim

Proiectul își propune realizarea unei biotehnologii, prin care se recuperează din fluxuri laterale ale
procesării industriale a peştilor de apă dulce: hidrolizat de colagen - peptide (nutraceutic de uz uman) şi
polipeptide de tip gelatină - biostimulanți pentru plante, utilizate în realizarea unor produse precum:
suplimente alimentare pentru îmbunătăţirea sănătăţii pielii, părului şi unghiilor, articulațiilor etc.

Domeniu: Patrimoniu și identitate culturală
Titlul: Servicii bazate pe inteligență artificială și sisteme satelitare de observare a Terrei în sprijinul monitorizării
patrimoniului cultural
Director proiect:  Mihaela Gheorghe
Instituție coordonatoare: GMV Innovating Solutions S.R.L.
Parteneri: Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară; Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie - ICECHIM București
Buget: 1.174.000  lei
Cofinanțare: 337.000  lei
Pagină web: https://airfareproject.ro:49337

În cadrul proiectului, sunt utilizate instrumente specifice de analiză a datelor de Observare a Pământului,
pentru a construi un catalog de servicii dedicat monitorizării patrimoniului cultural, prin integrarea
metodologiilor clasice, precum clasificarea, detectarea schimbărilor sau interferometria multi-
temporală, cu algoritmi de inteligență artificială/învățare automată (AI/ML). 

PROIECT DE TRANSFER LA OPERATORUL
ECONOMIC  (PTE) 
Competiție PTE 2019
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PROIECT DE TRANSFER LA OPERATORUL
ECONOMIC  (PTE) 
Competiție PTE 2021

TIC, spaţiu şi securitate

Energie, mediu şi schimbări climatice

Sănătate (inclusiv știința medicamentului)

Bioeconomie 62

101

 70

 40

 28

Patrimoniu și identitate culturală   2

Eco-nanotehnologii şi materiale avansate

Bărbați

27%

Distribuția de gen a directorilor

propunerilor de proiecte depuse: 

Femei

73%

Mărimea întreprinderii coordonatoare unice:

 Lansare competiție:

În baza Ordinul  MCID nr. 420/23.08.2021, a fost lansată o nouă competiţie cu un buget în

valoare de 55.000.000 lei, valoarea maximă solicitată de la bugetul de stat pentru un proiect

fiind de 1.200.000 lei (cu respectarea Schemei de Ajutor de Stat, aprobată prin Decizia ANCSI

nr. 9281/13.08.2015, modificată prin Ordinul MEC nr. 6368/23.12.2020), pentru o perioadă de

implementare de min. 12 luni – max. 24 luni. La nivelul unui proiect, finanţarea de la bugetul de

stat solicitată de către întreprinderile participante în proiect este de minim 50% din valoarea

proiectului.

Propunerile de proiecte au putut fi depuse de o întreprindere (coordonatorul proiectului), în

sensul legislației în vigoare din domeniul ajutorului de stat, care are în obiectul său de activitate

cercetare și dezvoltare tehnologică, în parteneriat cu cel puțin o organizație de cercetare de

drept public. Din structura parteneriatului puteau face parte şi alte întreprinderi (dacă fac parte

din același cluster cu coordonatorul proiectului). La finalul perioadei prevăzute pentru

depunerea de proiecte, au fost înregistrate 303 propuneri de proiecte, distribuția acestora 

 pe domeniile de specializare inteligentă şi de prioritate publică fiind: 
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Cele 303 propuneri de proiecte sunt depuse de către 193 întreprinderi coordonatoare

unice, dintre care 134 întreprinderi mici, 36 întreprinderi mijlocii şi 23 întreprinderi mari.

Întreprinderile au constituit parteneriate cu organizaţii publice de cercetare, preponderent cu

institute naţionale de cercetare sau universităţi.

PROIECT DE TRANSFER LA OPERATORUL
ECONOMIC  (PTE) 
Competiție PTE 2021

Implicarea pe tipuri de instituții în propunerile de proiecte depuse în cadrul PTE 2021: 

Top 10 întreprinderi coordonatoare Top 10 organizaţii de cercetare în funcţie de numărul

implicărilor în proiecte în calitate de partener:

Tipul instituțiilor publice
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În vederea asigurării respectării criteriilor de eligibilitate prevăzute în Pachetul de informații,
responsabilii tehnici ai UEFISCDI au verificat, în perioada 22 – 28 septembrie 2021, cele 303

propuneri de proiecte depuse. 

Dintre acestea, 2 propuneri de proiecte au fost declarate neeligibile pentru nerespectarea

condiţiilor de participare, astfel: nu au constituit un parteneriat cu o organizaţie publică de

cercetare; bonitatea financiară a întreprinderii nu a răspuns condiţiei competiţiei (ca rezultatul

net al ultimului an financiar sau media rezultatelor financiare ai ultimilor doi ani să fie pozitiv).

Conform Pachetului de informaţii, propunerile de proiecte sunt evaluate de experţi

recunoscuţi pe plan internaţional.

Pentru competiţia PTE 2021, potențialii experți evaluatori au fost validați de Colegiul

Consultativ pentru Cercetare - Dezvoltare şi Inovare - CCCDI, și ulterior aprobați de MCID în

baza celor 4 liste transmise în perioada octombrie - decembrie 2021. Membrii comisiilor de

validare experți, nominalizați de CCCDI, au avut acces, în platforma www.brainmap.ro, la

profilele științifice ale potențialilor evaluatori. Activitatea de validare/invalidare experți s-a

realizat pentru fiecare domeniu în parte. Pentru o bună înţelegere a procesului de evaluare,

UEFISCDI a realizat prezentări online, cu membrii comisiilor de validare.

Astfel, în perioada octombrie – decembrie 2021, au fost validați 779 experți unici pe

domeniile competiţiei, însemnând 725 experţi evaluatori unici la nivelul competiției (un

potențial evaluator putând fi validat pentru unul sau mai multe domenii). 

Procesul de evaluare a fost iniţiat în data de 8 noiembrie 2021, iar algoritmul de alocare

automată a evaluatorilor pe proiecte a fost similar cu cel prezentat la instrumentul de

finanțare ”Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE)”. 

În perioada 8 noiembrie - 20 decembrie 2021, au fost întocmite 903 fişe de evaluare

individuală. Fișele de evaluare concatenate cu cele trei evaluări individuale au fost transmise

către directorii de proiecte pentru cele 301 proiecte. Directorul de proiect a avut posibilitatea

formulării unui punct de vedere legat de evaluare, într-un interval de trei zile lucrătoare de la

primirea fișei concatenate. Răspunsul directorului de proiect (max. 6.000 de caractere),

Rebuttal, s-a completat în platforma online de depunere a proiectelor. Au fost însumate 240

răspunsuri ale directorilor de proiecte. În etapa de stabilire a consensului, Raportorul (selectat

aleatoriu din cei trei experţi evaluatori) a întocmit Raportul de consens, iar ceilalți doi

evaluatori și-au exprimat opiniile vot „sunt de acord” sau  „nu sunt de acord”.  Pentru Raportul

de consens care a avut în unanimitate vot „sunt de acord” s-a considerat întrunirea

consensului și a devenit Raport final de evaluare.

PROIECT DE TRANSFER LA OPERATORUL
ECONOMIC  (PTE) 
Competiție PTE 2021

 Proces evaluare:
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47 proiecte propuse la finanţare, 15,61% rata de succes, 91,4 punctaj minim de finanţare;

o lista de rezervă cuprinzând 161 proiecte cu punctaj de cel puţin 80 de puncte.

Dacă unul dintre evaluatori a votat „nu sunt de acord” sau nu şi-a exprimat votul asupra

Raportului de consens, pentru proiectul în cauză, s-a considerat că nu a fost stabilit consensul.

Astfel, nu a fost întrunit consensul pentru un număr de 37 propuneri de proiecte.

Cele 37 proiecte ”fără consens” au fost analizate în şase ședințe de panel, care s-au

desfășurat online, în perioada 13 - 21 ianuarie 2022. La ședințele de panel a participat un

număr de 52 evaluatori/raportori, prin intermediul mijloacelor de comunicare online (platforma

Zoom). Pentru fiecare propunere de proiect analizată, panelul a stabilit punctajul final şi a

întocmit Raportul final de evaluare.

Ulterior publicării rezultatelor preliminare, în data de 25 ianuarie 2022, directorii de proiecte au

avut posibilitatea de a depune contestații, în perioada 26 - 28 ianuarie 2022. Contestaţiile

puteau avea ca obiect exclusiv viciile de procedură considerate neconforme cu precizările din

Pachetul de informaţii. 

Au fost primite 23 contestații, reprezentând 7,6% din numărul propunerilor eligibile. În

perioada 7 – 11 februarie 2022, s-au derulat cinci şedințe de analiză şi soluţionare a

contestațiilor, pe domenii, la care au participat 19 experţi, prin intermediul mijloacelor de

comunicare online (platforma Zoom). Comisiile de analiză  au decis că 21 de contestații nu

conțin sesizări ce reclamă existența unor vicii de procedură, iar două contestaţii au fost

acceptate.

În data de 14 februarie 2022, au fost publicate rezultatele finale:

https://uefiscdi.gov.ro/transfer-la-operatorul-economic 

Propunerea de finanţare, aprobată de către CCCDI, a fost transmisă către MCID în 17 februarie

2022, astfel:

Contractarea proiectelor declarate câștigătoare se va realiza după aprobarea MCID a

propunerii de finanțare. Mai multe detalii privind competiția PTE 2021 se găsesc în Raportul

competiţiei disponibil în pagina instrumentului de finanțare.

PROIECT DE TRANSFER LA OPERATORUL
ECONOMIC  (PTE) 
Competiție PTE 2021

132

https://uefiscdi.gov.ro/transfer-la-operatorul-economic
https://uefiscdi.gov.ro/transfer-la-operatorul-economic
https://uefiscdi.gov.ro/transfer-la-operatorul-economic


PROGRAM COOPERARE EUROPEANĂ ŞI
INTERNAŢIONALĂ 

Informații generale:

Programul Cooperare Europeană și Internațională urmărește creșterea

competitivității internaționale a cercetării românești în atragerea finanțării

externe pentru cercetare; consolidarea sistemului național de cercetare-

dezvoltare și inovare, prin intensificarea cooperării științifice

internaționale.

Status 2021:

Activitatea desfășurată în anul 2021, la nivelul Programului 3, a cuprins atât asigurarea derulării

în continuare a proiectelor deja contractate, cât și încheierea de noi contracte aferente

competițiilor finalizate până la sfârșitul anului 2021.

Bugetul alocat programului, în anul 2021, a fost în valoare de 62.075.389 lei. Din aceasta, 

 pentru cele 342 proiecte aflate în implementare, a fost contractată valoare de 59.556.612

lei credite bugetare. Bugetul decontat a fost de 59.413.097 lei, înregistrându-se o economie

de 143.514 lei. Diferența dintre bugetul alocat și cel contractat a fost redistribuită pentru

perioada 2022 - 2024.

Totodată, se asigură participarea României la Programul Cadru de Cercetare și Inovare al UE -

Orizont 2020/Orizont Europa, la Inițiativele Comune de Programare (JPI), la Parteneriatele

Europene pentru Inovare (EIP), alte inițiative, programe, organizații și convenții europene și

internaționale bi-și multilaterale, precum și reprezentarea României în organizații și programe

pan-europene și internaționale de cercetare.

Totodată, pentru proiectele care au implicat ajutor de stat (în cadrul parteneriatului există cel

puţin un agent economic) în anul 2021, a fost contractată valoarea de 10.723.009 lei,

reprezentând contribuţia proprie, și decontată valoarea de 10.656.896 lei.

Bugetul contractat din sursa atrasă de la Comisia Europeană este în valoare de 6.375.393 lei,  

cel decontat fiind în valoare de 6.312.652 lei.

Detalii sunt disponibile în pagina web a programului: https://uefiscdi.gov.ro/p3-cooperare-

europeana-si-internationala.
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Instrument de

finanțare

Nr.

proiecte

Buget

național

contractat

lei

Buget

național

decontat

 lei

Buget

contribuție

proprie

contractat

lei

Buget

contribuție

proprie

decontat 

lei

Buget

sursa CE

contractat 

 lei

Buget

sursa CE

decontat 

 lei

Programul de

acțiuni

integrate

Brâncuși

(cooperare

bilaterală

România-

Franța)

24 83.394 83.393 - - - -

Programul

cooperare

bilaterală 

România-Belgia

19 52.786 49.036 - - - -

Proiecte de tip

ERANET/

ERANET Cofund

150 31.426.774 31.425.262 3.550.928 3.550.928 1.576.663 1.576.663

Proiecte

EUREKA

Tradițional

(Network),

Eureka-Cluster,

Eurostars

38 14.325.340 14.264.336 5.274.717 5.258.462 - -

Programul

“Active and

Assisted

Living” AAL

40 5.547.706 5.475.606 1.897.364 1.847.505 4.798.730 4.735.989

Premierea

participării la

ORIZONT 2020

71 8.120.612 8.115.462 - - - -

PROGRAM COOPERARE EUROPEANĂ ŞI
INTERNAŢIONALĂ 

Diferența bugetului pe tipuri de instrumente și surse de finanțare:
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Subprogram
Cheltuieli de

personal

lei

Cheltuieli cu

logistica  

lei

Cheltuieli cu

deplasările 

lei

Cheltuieli

indirecte

lei

3.1Bilateral/

Multilateral
- - 132.430 -

3.2 Orizont 2020 19.465.383 7.341.967 348.836 4.269.075

3.5 Alte initiative

EUREKA
8.622.961 3.618.629 13.535 2.009.211

3.5 Alte initiative  AAL 4.171.202 444.905 37.453 822.046

3.6 Suport 4.968.133 2.522.571 269.053 355.705

Total 37.227.679 13.928.073 801.307 7.456.039

Distribuția bugetului contractat și decontat pe categorii de cheltuieli pentru anul 2021:

COOPERARE EUROPEANĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ 
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În anul 2021, la nivelul acestui subprogram s-au aflat în derulare 43 de contracte. Având în

vedere contextul epidemiologic, mobilitățile între cercetătorii din România și cei din Franța,

respectiv Belgia, au avut de suferit, pe parcusul anului 2021 fiind efectuate doar 67 deplasări. 

Bugetul total alocat celor 43 de proiecte aflate în implementare, în anul 2021, a fost de

136.180 lei din care au fost decontați  132.429 lei. 

Avansul a fost acordat numai la solicitarea directorilor de proiect, în funcţie de confirmarea

deplasărilor planificate.   

COOPERARE EUROPEANĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ 

Subprogram 3.1. Bilateral/multilateral 

Subprogram 3.2. Orizont 2020 

România, prin UEFISCDI, este parteneră în 42 de inițiative de colaborare transnaționale

pentru finanțarea proiectelor de cercetare - dezvoltare. Aceste inițiative se bazează pe

schema de finanţare proiecte de tip ERA-NET/ERA-NET Cofund, unde tematicile de

cercetare se înscriu în domenii științifice care corespund direcțiilor de cercetare ale

Programului Orizont 2020 al Comisiei Europene şi, respectiv, Planului Naţional de Cecetare

Dezvoltare şi Inovare 2015 - 2020 (PNCDI III). În cadrul proiectelor desfaşurate, UEFISCDI

colaborează cu organizaţii similare din ţările partenere. 

Prezentarea în detaliu a proiectelor de tip ERA-NET/ERA-NAT Cofund:

 https://uefiscdi.gov.ro/p3-cooperare-europeana-si-internationala.
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În perioada 2015-2021, comunitatea ştiinţifică din România a avut posibilitatea să participe

la 145 apeluri transnaţionale, în care au fost depuse 1.224 propuneri cu echipe de

cercetare din ţară, dintre care 304 propuneri depuse cu coordonator din România. 

Au fost finanţate 304  proiecte, 52 dintre acestea având coordonator român, iar pentru

diferența de 252 proiecte, echipele de cercetare din România au făcut parte din consorțiu în

calitate de parteneri.

COOPERARE EUROPEANĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ 

În anul 2021, la nivelul acestui subprogram au fost în derulare 181  contracte, dintre acestea

59 fiind nou contractate (47 proiecte propuse spre finanțare), aferente celor 22 competiţii

transnaţionale organizate în perioada noiembrie 2020 - martie 2021, cu perioada de

implementare 2021-2024. Proiectele de tip ERANET Cofund contractate sunt finanţate atât

de la bugetul de stat, prin PNCDI III, cât şi din surse atrase de la Comisia Europeană, conform

procedurilor menţionate în apelul tematic, ghidul solicitantului şi alte documente relevante

pentru apelurile transnaţionale. Bugetul contractat, în 2021, pentru cele 181 de proiecte a

fost de 31.426.774 lei, iar cel decontat de 31.425.262,48 lei. Faţă de finanţarea publică

naţională, proiectele au beneficiat atât de contribuţia proprie a întreprinderilor partenere în

proiecte în valoare de 3.550.928 lei, cât și de sursa atrasă de la Comisia Europeană în valoare

de 1.576.663 lei.

Bugetul naţional contractat în perioada 2015-2021, pentru proiectele de tip ERANET Cofund,

este de 46.183.375 lei.

Bugetul din alte surse atrase (CE), în cadrul proiectelor de tip ERANET Cofund finanţate din

2015 până în prezent, este de 4.808.651 Euro (21.874.934 lei), reprezentând o pondere de

47,36% din bugetul naţional alocat acestui subprogram.
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Categorie

Buget

contractat

lei

Buget

decontat

lei

Cheltuieli de

personal
19.463.872 19.465.383

Cheltuieli cu

logistica
7.341.967 7.341.967

Cheltuieli cu

deplasările
348.836 348.836

Cheltuieli

indirecte
4.269.075 4.269.075

Total 31.426.774 31.425.262

Categorie

Buget

contractat 

lei

Buget

decontat

lei

Cheltuieli de

personal
2.083.084 2.083.084

Cheltuieli cu

logistica
926.360 926.360

Cheltuieli cu

deplasările
61.574 61.574

Cheltuieli

indirecte
479.909 479.909

Total 3.550.928 3.550.928

Distribuţia cheltuielilor pe categorii de buget este în linie cu cea identificată ca fiind comună

la nivelul competiţiei Planului Naţional de Cecetare Dezvoltare şi Inovare (PNCDI III). 

Distribuția bugetului național contractat și

decontat pe categorii de cheltuieli, pentru

anul 2021:

Distribuția cofinanțării pe categorii de

cheltuieli, pentru anul 2021:

Categorie
Buget contractat

lei

Buget decontat 

lei

Cheltuieli de personal 925.378 925.378

Cheltuieli cu logistica 407.059 407.059

Cheltuieli cu deplasările 40.487 40.487

Cheltuieli indirecte 203.738 203.738

Total 1.576.663 1.576.663

Distribuția bugetului din alte surse atrase (CE) contractat vs. decontat (pe categorii de

cheltuieli) pentru anul 2021: 

138



COOPERARE EUROPEANĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ 

Proiectele ERANET finanțate au abordat teme de cercetare din domenii diverse de la materiale

și naontehnologii, energie geotermală și tehnologie cuatică, la medicină personalizată,

neuroștiințe și nanomedicină, alături de biodiversitate, securitate alimentară, dezvoltare urbană

integrată și sustenabilă. Aceste tematici au fost corelate cu domeniile de specializare

inteligentă şi de prioritate publică prevăzute în PNCDI III:

TIC, spaţiu şi securitate

Energie, mediu şi schimbări climatice

Sănătate (inclusiv știința medicamentului)

Bioeconomie40

   5

25

49

35

Tehnologii noi şi emergente27

Eco-nanotehnologii şi materiale avansate

Articole publicate (ISI/BDI)

Cereri brevete naționale

Tehnologii

Produse

90/14

30

22

16

Indicatori de rezultat:
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EXEMPLE PROIECTE
Tip proiect: ERA MIN
Titlul: Noi concepte pentru extracția eficientă a oxizilor de pământuri rare din concentrate de monazită și
potențialul lor de utilizare în acoperiri pentru temperaturi ridicate și materiale sinterizate
Director proiect (RO): Radu-Robert Piticescu
Instituție parteneră proiect (RO):  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase
și Rare -IMNR
Buget partener român: 1.203.122  lei
Pagină web:  www.imnr.ro/monamix

Pământurile rare sunt astăzi materiale vitale pentru
atingerea obiectivelor pactului verde european, fiind
critice pentru aplicații în energetică, baterii, senzori, TIC,
dispozitive medicale, etc. Uniunea Europeană estimează o
creștere a cererii de pământuri rare, cu un ritm mediu
anual de 5-10%. De aceea, sunt necesare noi procedee și
metode de valorificare a acestor elemente din resurse
primare și secundare.

În tehnologia actuală, pământurile rare sunt separate și
purificate prin sute de operații de extracție succesive cu
solvenți organici. Proiectul, realizat în cooperare de o
echipă de cercetători din România, Italia și Franța, propune
un nou concept de valorificare a pământurilor rare din
concentrate de monazită, prin extragerea și utilizarea lor
în comun ca dopant pentru ceramica avansată. Aceasta
conduce la reducerea costurilor cu 10-15% și reduce
impactul asupra mediului în procesul de extracție, prin
reducerea agenților chimici și consumului de energie.

Tip proiect: ERA-MBT
Titlul: Explorarea microbiomului unor bivalve de lemn pentru studiul unor noi enzime de depolimerizare a
lignocelulozei - METAMINE
Director proiect (RO): Ana-Maria Tănase
Instituție parteneră proiect (RO):  Universitatea din București
Buget partener român: 837.200  lei
Pagină web:  www.geneticsunibuc.com

Proiectul METAMINE și-a propus studiul unor organisme
din Marea Neagră, care utilizează drept sursă de hrană, în
mod exclusiv, masa lemnoasă din mediul marin. Aceste
organisme prezintă la nivelul tubului digestiv o serie
întreagă de microorganisme capabile să producă enzime
care să degradeze moleculele din fibra lemnoasă. Izolarea
unui număr considerabil de tulpini bacteriene cu potențial
biotehnologic crescut, contribuie la producerea de enzime
ce pot fi utilizate ulterior la nivel industrial într-o
diversitate de domenii, de la industria textilă, unde se
folosesc pentru finisarea fibrelor de in și până la industria
hârtiei, unde cu ajutorul acestor enzime procesul de
realizare al pastei de hârtie ar putea deveni mai puțin toxic
pentru mediu. 
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Pentru a promova rezultatele proiectelor de cercetare științifică finanțate în cadrul programelor

Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare - PNCDI III (2015-2021), Ministerul

Cercetării, Inovării și Digitalizării şi UEFISCDI a continuat campania “Provocări și soluții pentru o

lume în schimbare” cu organizarea evenimentului Prezența și contribuția echipelor de

cercetare românești în proiecte ERA-NET”,  în data de 8 iulie 2021.

Ce reprezintă participarea în proiecte ERA-NET, care sunt inovațiile ce conduc la îmbunătățirea

stării de sănătate și a stilului de alimentație și de viață, la protecția mediului și conectarea prin

Internet of Things (IoT ), au fost reliefate în cadrul evenimentului.

În urma discuțiilor purtate, s-a concluzionat că acest instrument contribuie la: creșterea

oportunităților oferite cercetătorilor români de a face parte din consorții internaționale;

consolidarea sistemului naţional de CDI, prin intensificarea colaborării în cercetarea europeană de

excelenţă; prezenţa pe pieţele internaţionale a produselor inovatoare realizate în ţară și, nu în

ultimul rând, deschiderea globală a pieţei naţionale de CD.

COOPERARE EUROPEANĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ 
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atât organizaţiilor de cercetare, cât şi agenţilor economici şi oferă

României posibilitatea de a participa la efortul comun european de

stimulare a dezvoltării economiei populaţiei vârstnice (Silver

Economy), prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor

(TIC). 

COOPERARE EUROPEANĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ 

Subprogram 3.5 Alte inițiative și programe europene și internaționale

Programul "Active and Assisted Living" AAL 

Proiectele de tip AAL primesc finanţare atât de la bugetul de stat, prin PNCDI III, cât şi de la

bugetul Comisiei Europene. Competiţiile AAL se desfăşoară anual, depunerea propunerilor de

proiecte se realizează direct pe site-ul Programului AAL, iar evaluarea acestora este

coordonată de către AAL Central Management Unit.

România participă anual în cadrul competiţiilor AAL cu un buget în valoare de 1.000.000 euro.

În 2021, s-au depus 51 propuneri de proiect cu participare românească (54% din totalul

propunerilor depuse), dintre care 47 proiecte au fost eligibile, 40 proiecte tip “collaborative

projects” (AAL-CP) şi 7 proiecte tip “small collaborative projects” (AAL-SCP). În urma etapei de

evaluare, au fost declarate câştigătoare 6 proiecte AAL-CP şi 1 proiect AAL-SCP. 

În anul 2021, la nivelul acestui instrument de finanțare, au fost în derulare 40 de contracte,

dintre care 7 nou contractate în acest an.

Bugetul contractat din PNCDI III, pentru anul 2021, a fost de 5.547.706 lei, din care s-au

decontat 5.475.606 lei. De la Comisia Europeană a fost atrasă valoarea de 4.798.730 lei

(1.008.003 Euro) şi a fost decontată valoarea de 4.735.986 lei (995.199 Euro). La aceste

două surse de finanţare s-a adaugat şi contribuţia proprie asigurată de întreprinderile

participante în proiecte, în valoare de 1.847.505 lei. 

Detalii în pagina web a programului: https://uefiscdi.gov.ro/programul-active-and-assisted-

living-aal.

Buget PNCDI III

40%

Comisia Europeană

37%

Contribuție proprie

23%

 se adresează
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Tip buget
Cheltuieli de

personal

lei

Cheltuieli cu

logistica 

lei

Cheltuieli cu

deplasările

  lei

Cheltuieli

indirecte

lei

Buget PNCDI III 4.171.202 444.905 37.453 822.046

Buget CE 3.607.176 386.482 32.665 709.664

Contribuție proprie 1.261.930 299.407 6.612 279.556

Total 9.040.308 1.130.794 76.730 1.811.266

COOPERARE EUROPEANĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ 

Programul "Active and Assisted Living" AAL

Distribuția bugetului decontat, pe categorii de cheltuieli, pentru anul 2021: 

La finalul anului 2021, s-au înregistat următorii indicatori de rezultat:

Participări la conferințe - majoritatea online

Cereri brevete naționale

Produse informatice

Articole publicate (ISI/BDI)

35

9

7/3

2

Din totalul proiectelor aflate în derulare în 2021, 8 proiecte au avut etapa finală în cursul

acestui an.

Platforma INCARE: destinată vârstnicilor și

îngrijitorilor acestora având funcționalități
multiple precum: monitorizarea parametrilor de

sănătate (tensiune arterială, puls, oxigenare,

glicemie, greutate, temperatură); îmbunătățirea

sau menținerea capacității cognitive prin jocuri

individuale sau în grup; monitorizarea activității
fizice etc. 

Platforma IOANNA: oferă o soluție integrată
care combină diverse servicii ce contribuie la
îmbunătățirea calității vieții adulților în vârstă și
a altor cetățeni în mai multe dimensiuni:
sănătate prin serviciul MyCare (deplasarea mai
sigură a adulților în vârstă pe străzi, informarea  
îngrijitorilot în situații de urgență, cum ar fi
căderea, starea de rău, rătăcirea etc.); incluziu-
ne socială și comunicare: seniorii pot să intre în
contact cu sectorul public sau companii pentru
a-și oferi expertiza valoroasă. 
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EXEMPLU PROIECT

Titlul: Sistem inteligent de branțuri pentru reducerea durerilor de spate la lucrătorii mai în vârstă
Directori proiecte (2 parteneri RO în consorțiu ): Luiza Spiru și Iulian Anghelache 
Instituții partenere proiect (RO):  Fundația Ana Aslan Internațional și Canary Technology Innovations S.R.L.
Buget parteneri români: 195.740 lei
Pagină web:  https://si-footwork.org

Proiectul SI-FOOtWORK, un proiect de scurtă durată (9 luni), și-a propus dezvoltarea prototipului unui
sistem integrat menit a fi folosit de persoane active, adulți sau vârstnici, care prestează muncă ce
presupune un efort fizic, în scopul menținerii sănătății coloanei vertebrale în timpul procesului muncii. Cu
ajutorul tehnologiei înglobate, lucrătorii vor putea să își controleze mai bine postura, să optimizeze
mișcările fizice pentru a minimaliza afectarea stării de sănătate și, în plus, vor avea beneficii asupra
securității la locul de muncă, din perspectiva protecției muncii. 

Se dorește ca acest produs inovativ să poată fi folosit atât în locuri cu muncă fizică, cât și în activitățile
dedicate îngrijirii unei persoane vârstnice, atunci când este necesar un efort fizic de manevrare sau
ridicare a unei greutăți. Produsul are la bază o tehnologie inovatoare, care înglobează elemente de ultimă
generație, cum ar fi: senzori care colectează date privind presiunea plantară exercitată în timpul efortului
fizic, un motor de inteligență artificială, precum și o interfață pentru vizualizarea rezultatelor într-o
aplicație mobilă, care poate fi descărcată pe telefonul utilizatorului. Pentru îmbunătățirea continuă a
produsului, sistemul a fost co-creat, evaluat interactiv și testat cu utilizatori finali din diferite domenii de
activitate.

SI-FOOtWORK  system
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Inițiativa EUREKA este o rețea interguvernamentală

europeană, ce are ca obiectiv principal facilitarea dezvoltării

de proiecte internaționale adresate companiilor.

COOPERARE EUROPEANĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ 

Subprogram 3.5 Alte inițiative și programe europene și internaționale

Proiecte Eureka Tradițional (Network), Eureka-Cluster și Eurostars

România, în calitate de stat membru al rețelei, susține cooperarea dintre industrie și

organizațiile de cercetare românești, astfel încât acestea să colaboreze în toate etapele de

la idee, concept la proiectare, model experimental, prototip, testare, proiectare

tehnologică, producție de serie, promovare, marketing și vânzare produse inovatoare.

Competițiile de proiecte se desfășoară în regim continuu, cu sesiuni periodice de evaluare,

aplicanții trebuie să fie din cel puțin 2 state membre sau unul asociat.

Propunerile de proiecte din România se evaluează respectând procedura națională, cele care

se califică pentru finanțare alcătuiesc “lista verde”, ce este supusă aprobării Grupului

Reprezentanților de Nivel Înalt (HLG), în cadrul celor 4 sesiuni anuale EUREKA.

38 de proiecte cu parteneri români s-au aflat în derulare în anul 2021, 29 fiind de tip Eureka

Tradițional și 9 proiecte de tip Eurostars. Bugetul contractat, din PNCDI III, a fost în valoare de

14.325.340 lei, iar cel decontat de 14.264.336 lei, la care se adaugă contribuția proprie a

întreprinderilor în valoare de 5.258.462 lei.

Au fost transmise, către Asociația Eureka, declarațiile de cheltuieli cu plățile aferente

implementării contractelor EUROSTARS pentru perioadele septembrie - decembrie 2020 și

ianuarie – iunie 2021 în valoare de 4.222.932 lei. Plățile corespunzătoare contractelor

EUROSTARS aflate în implementare în anul 2020 au fost auditate în anul 2021, iar rapoartele de

audit au fost transmise către Programul EUROSTARS. Contribuția CE din bugetul programului

EUROSTARS pentru perioada 2018-2020, în valoare de 245.245 euro, a fost încasată în 2021

(trei tranșe) și virată ulterior către MCDI, conform reglementărilor programului.

Totodată, au fost aprobate pentru finanţare, de către MCID, şi contractate  11 proiecte din

portofoliul EUREKA.

Bugetul anului 2021 a fost distribuit către 31 întreprinderi implicate astfel: 17 întreprindei mici

(6.329.071 lei), 11 organizații de cercetare (4.920.611 lei), 10 întreprinderi mijlocii (2.505.408

lei) și 4 întreprinderi mari (570.250 lei). Informații detaliate despre aceste instrumente de

finanțare se găsesc în pagina web:  https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-eureka-traditional-network-

eureka-cluster-si-eurostars.
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Proiecte Eureka Tradițional (Network), Eureka-Cluster și Eurostars

Categorie

Buget

contractat

lei

Buget

decontat

lei

Cheltuieli de

personal
8.717.949 8.622.961

Cheltuieli cu

logistica
3.488.902 3.618.629

Cheltuieli cu

deplasările
13.535 13.535

Cheltuieli

indirecte
2.104.954 2.009.211

TOTAL 14.325.340 14.264.336

Categorie

Buget

contractat 

lei

Buget

decontat

lei

Cheltuieli de

personal
2.725.965 2.709.620

Cheltuieli cu

logistica
1.697.290 1.697.290

Cheltuieli cu

deplasările
22.908 22.908

Cheltuieli

indirecte
828.554 828.554

TOTAL 5.274.717 5.258.462

Distribuția bugetului național contractat și

decontat pe categorii de cheltuieli, pentru

anul 2021:

Distribuția cofinanțării pe categorii de

cheltuieli, pentru anul 2021:

Indicatori de rezultat:

Produse

Tehnologii

Cereri brevete naționale

Articole publicate (ISI/BDI)

19

12

11

1

Distribuţia propunerilor de proiecte depuse pe domeniile de specializare inteligentă şi de

prioritate publică:

TIC, spaţiu şi securitate

Energie, mediu şi schimbări climatice

Sănătate (inclusiv știința medicamentului)

Bioeconomie15

   9

   3

   3

   3

Tehnologii noi şi emergente  3

Eco-nanotehnologii şi materiale avansate

Patrimoniu și identitate culturală   2
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EXEMPLU PROIECT

Titlul: Materiale cu cedare anioni și radiații infraroșii - Fairtex
Director proiect (RO): Doina Constantinescu
Instituție parteneră proiect (RO):  SC Monofil S.R.L.
Buget partener român:1.356.425 lei
Pagină web:  www.fairtex.ro

Principalul obiectiv al proiectului constă în realizarea de materiale textile cu capacitatea de a îmbunătăți
starea de sănătate a utilizatorilor datorită includerii de nanocompozite generatoare de ioni negativi și
radiații infraroșii si care protejează împotriva radiațiilor UV și a infecțiilor bacteriene.

Proiectul Fairtex se axează pe dezvoltarea și fabricarea de noi produse textile ce sunt bazate pe
încorporarea în fibre a unor nanoparticule piroelectrice ce prezintă siguranță. Materialele/textilele obținute
prin adiția de pulberi ceramice cu emisie de radiație FIR pot fi: fibre, fire, materiale textile, genunchiere,
șosete, manuși, orteze pentru cot,  bandaje, textile sportive, saltele, pături pentru căței etc.

Noile materiale textile vor îmbunătăți starea generală a sănătății pe termen lung, își vor menține
respirabilitatea și vor fi flexibile și ușoare, pentru asigurarea confortului și a rezistenței la purtare și
spălare.
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Acordarea premiilor instituționale pentru participarea la Orizont 2020 are

ca scop creșterea capacității instituționale a organizațiilor de cercetare

din România, ce implementează proiecte finanțate prin Programul Cadru

al Comisiei Europene (CE) – Orizont 2020, urmărind în acelasi timp și

stimularea generală a participării organizațiilor de cercetare din țara

noastră la acest program. 

COOPERARE EUROPEANĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ 

Subprogram 3.6 Suport

Premierea participarii la ORIZONT 2020

Pentru acest an de raportare, s-au aflat în derulare 54 proiecte provenind din competițiile
anterioare 2016 - 2020. Până la finalul anului, au fost înregistrate 8 aplicații de tip ERC

(Consiliul European pentru Cercetare) și 63 încadrate în alte competiții asociate Programului

Orizont 2020. 

În anul 2021, la nivelul acestui subprogram, s-au aflat în derulare 71 de contracte. Bugetul

total alocat proiectelor aflate în implementare a fost de 8.120.612 lei, din care au fost

decontați  8.115.462 lei.

Premierea proiectelor de tip ERC reprezintă finanțarea cu 25% din valoarea grantului câștigat

la Comisia Europeană, ceea ce permite instituțiilor gazdă acordarea unor burse pentru

sprijinirea activităților de cercetare. În anul 2021, au fost acordate 24 de burse de către

Fundația Noua Europă și Universitatea Politehnica din București.

Ținând cont de receptivitatea cu care a fost primit acest instrument de finanțare de

comunitatea de cercetare din România, UEFISCDI  a întreprins demersuri  la nivel ministerial în

vederea relansării unei noi competiții.

În data de 7 iulie 2021 a fost lansată competiția cu regim continuu pentru depunerea

propunerilor de proiecte. Bugetul alocat competiției a fost de 10.000.000 lei.

Până la finalul anului, au fost depuse 20 propuneri proiecte, dintre acestea 3 nefiind eligibile

(nu au întrunit criteriile de eligibilitate prevăzute în Pachetul de informații). 

În urma procesului de evaluare, au fost selectate pentru finanțare 17 propuneri de proiecte

care au obținut un punctaj de minim 80 puncte, fiind contractate în anul 2021. Se remarcă o

creștere a numărului de proiecte ERC cu instituție gazdă în România, fiind aprobat pentru

premiere un număr de 6 noi contracte de finanțare. 

Pagina web a instrumentului de finanțare poate fi accesată la adresa:

https://uefiscdi.gov.ro/premierea-participarii-la-orizont-2020.

Status 2021:
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COOPERARE EUROPEANĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ 

Premierea participarii la ORIZONT 2020

Tip buget
Nr.

contracte

Buget contractat

lei

Buget decontat

lei

ERC 8 2.612.805 2.612.804

Alte competiții – România în calitate de

coordonator al proiectului
10 2.189.553 2.189.029

Alte competiții – România în calitate de

coordonator de pachet de lucru
53 3.318.254 3.313.629

TOTAL 71 8.120.612 8.115.462

Distribuția bugetului decontat, pe categorii de cheltuieli, pentru proiectele derulate în 2021: 

Categorie
Buget contractat

lei

Buget decontat

lei

Cheltuieli de personal 4.962.983 4.968.133

Cheltuieli cu logistica 2.522.571 2.522.571

Cheltuieli cu deplasările 269.053 269.053

Cheltuieli indirecte 355.705 355.705

TOTAL 8.120.612 8.115.462

Distribuția bugetului decontat, pe categorii de cheltuieli, pentru proiectele derulate în 2021: 
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La nivelul Programului 4, în anul 2021, activitatea a cuprins atât implementarea proiectelor deja

contractate (PCCF), încheierea de noi contracte de finanţare pentru execuţia proiectelor PCE

2020 şi ERC - like, precum şi procesul de evaluare pentru noua competiţie (PCE 2021).

Bugetul alocat Programului 4 - Cercetare fundamentală și de frontieră, pentru cele 262 proiecte

aflate în implementare în anul 2021, a fost în valoare de 136.447.887 lei, iar bugetul

contractat a fost de 136.268.126 lei din credite bugetare. Bugetul decontat a fost în valoare

de 135.796.779 lei, înregistrându-se o economie de 471.347 lei.

PROGRAM CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI DE
FRONTIERĂ

Informații generale:

Prin Programul 4 – Cercetare fundamentală și de frontieră se urmăreşte

dezvoltarea domeniilor de nişă, unde cercetarea fundamentală româneasca are

avantaj comparativ şi masă critică de cercetatori sau unde există posibilităţi de

colaborare internaţională, care să adauge cercetării fundamentale româneşti

dimensiunea "de frontieră", prin obţinerea unor rezultate ştiinţifice de vârf.

 Status 2021:

Instrument de finanțare
Nr.

proiecte

Buget contractat

lei

Buget decontat

lei

Proiecte Complexe de Cercetare

Fundamentală - PCCF 2016
20 38.191.156 38.191.155

Proiecte de Cercetare

Exploratorie - PCE 2020
241 98.020.400 97.549.054

Proiecte de Cercetare ERC Like -

ERC like 2021
1 56.570 56.570

TOTAL 262 136.268.126 135.796.779
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În anul 2021, a început implementarea a 241 proiecte, din cele 244 proiecte acceptate la

finanțare în competiția PCE 2020, cu un buget total contractat în valoare de 286.434.361 lei.

Bugetul alocat în anul 2021 pentru proiectele aflate în implementare a fost în valoare de

98.193.253 lei. Valoarea totală decontată în anul 2021 a fost de  97.549.054 lei. 

Conform contractelor de finanțare încheiate, perioada prevăzută pentru finalizarea acestora este

cel târziu la 31 decembrie 2024. În primele 12 luni de derulare, a fost aprobată portarea a 4

proiecte, directorii de proiecte solicitând derularea proiectelor într-o altă instituție gazdă.

Numărul relativ redus al indicatorilor de rezultat este determinat de perioada mai scurtă de

implementare. Detalii privind implementarea proiectelor sunt disponibile în paginile web ale

proiectelor (condiție obligatorie prin contractul de finanțare). O centralizare a acestora este

disponibilă în pagina instrumentului de finanțare: https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-

exploratorie.

PROIECTE DE CERCETARE EXPLORATORIE (PCE)

Informații generale:

Prin acest instrument de finanțare, s-a urmărit susţinerea şi promovarea

cercetării ştiinţifice fundamentale, interdisciplinare, şi/sau exploratorii din

România. În cadrul PN III, au fost lansate 3 competiții (respectiv în anii 2016,

2020 și 2021), ce s-au adresat cercetătorilor cu performanțe demonstrate

prin calitatea și recunoașterea internațională a publicațiilor științifice, inclusiv celor care

activează în străinătate (cetățeni români sau străini) și care doresc să conducă proiecte de înalt

nivel științific, în instituții din România.

 Status 2021 implementare competiție  PCE 2020:

Categorie

Buget

contractat

lei

Buget

decontat

lei

Cheltuieli de

personal
55.712.609 55.699.555

Cheltuieli cu

logistica
27.134.094 26.715.814

Cheltuieli cu

deplasările
2.836.717 2.803.014

Cheltuieli

indirecte
12.336.980 12.330.671

TOTAL 98.020.400 97.549.054

Capitole de carte

Cărți

Cereri brevete naţionale 

Participări conferințe

974

101

13

11

Indicatori de rezultat:
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PROIECTE DE CERCETARE EXPLORATORIE (PCE)
Competiție PCE 2020

EXEMPLE PROIECTE

Titlul: Studiul profilelor termodinamice în regim izocoric pentru cele mai importante substante crioprotectante
Director proiect: Gabriel Năstase
Instituție coordonatoare:  Universitatea Transilvania din Brașov
Buget: 257.032 lei
Pagină web: www.tp-isochoric.ro

Există un entuziasm în creștere în descoperirea de noi metode, crioprotectanți, sisteme și dispozitive pentru
conservarea celulelor, țesuturilor și organelor în condiții de temperatură negativă. Majoritatea protocoalelor
de conservare utilizate în medicină acum implică utilizarea presiunii atmosferice și a temperaturilor mai
scăzute decât temperatura normală a corpului. În această cercetare se  intenționează folosirea unui reactor
izocoric (dispozitiv cu volum constant) pentru a genera profile temperatură-presiune pentru cele mai
importante substanțe crioprotectante din intervalul de temperatură de la 0 la -196 grade Celsius. Scopul
acestui studiu este de a extinde și de a acoperi golul măsurătorilor de temperatură-presiune dincolo de
intervalul raportat în publicațiile anterioare. La finalizarea studiului, rezultatul poate fi important pentru
medicină, cercetători și conservarea alimentelor, pentru conservare pe termen lung.

Titlul: Impactul stresului abiotic și biotic asupra plantelor datorită schimbărilor climatice 
Director proiect: Lucian Copolovici 
Instituție coordonatoare:  Universitatea Aurel Vlaicu din Arad
Buget: 1.198.026  lei
Pagină web: https://stressedplants.uav.ro

Dioxidul de carbon este principalul gaz de seră emis în atmosferă din cauza activităților umane. Concentrația
globală de CO2 a crescut mai mult ca niciodată în ultimii 20 de ani, de la 385 ppm în 2010 la 416 ppm în iunie
2020. Ipoteza de lucru a proiectului se bazează pe faptul că, din cauza schimbărilor climatice (creșterea
concentrației atmosferice de CO2 și a temperaturii globale ), plantele supuse altor stresori (abiotici și biotici)
tind să dezvolte anumite mecanisme de apărare, inclusiv emisia de diferiți compuși organici volatili și
modificarea căilor metabolice.
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În anul 2021 a fost lansată o nouă competiție PCE  în baza Ordinului MCID nr. 103/7 iunie 2021,  

cu un buget total alocat în valoare de 150.000.000 lei. Valoarea solicitată pentru un proiect

fiind de max. 1.200.000 lei, pentru o perioadă de 24 – 33 luni.

Pachetul de informații a fost elaborat de coordonatorul științific al programului, Consiliul

Național al Cercetării Științifice (CNCS), în colaborare cu UEFISCDI. În vederea respectării

prevederilor legale, pachetul de informații a fost supus consultării publice în perioada 21 aprilie

– 21 mai 2021, perioadă în care au fost primite 63 mesaje din partea comunităţii academice.

Principalele teme ale mesajelor primite au fost sugestii privind standardele minimale de

eligibilitate pentru directorul de proiect/expert evaluator, modificarea sau reformularea

criteriilor de eligibilitate pentru directorul de proiect, sugestii privind fișa de evaluare, procesul

de evaluare, indicatorii de rezultat ai acestor proiecte, bugetul proiectelor, modificări ale

Anexei 6 – definiţii, precum și sugestii privind conținutul cererii de finanțare. Peste 40% dintre

sugestiile venite au vizat criteriile de eligibilitate și standardele minimale de eligibilitate pentru

directorul de proiect.

La termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte (7 iulie 2021), au fost însumate, pe

platforma www-uefiscdi-direct.ro, în status "finalizat", 857 propuneri de proiecte, dintre

acestea fiind declarate eligibile 790 aplicații.

Lansare competiție:

Informatică

Chimie

Științe inginerești

Matematică

Distribuţia propunerilor de proiecte depuse pe cele 12 domenii ale competiției:

35

43

 52

  63

 91

Ştiinţa materialelor120

Fizică

Competiție PCE 2021

PROIECTE DE CERCETARE EXPLORATORIE (PCE)

Ştiinţele pământului 

Biologie şi Ecologie

Ştiinţele vieţii aplicate şi Biotehnologii

  38

  61

  78

  93

Medicină

Ştiinţe sociale și economice 69 Ştiinţe umaniste114
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Bărbați

Distribuția directorilor de proiecte depuse, 

pe categorii de vârstă:

46,6%

Distribuția de gen a directorilor

propunerilor de proiecte depuse: 

Femei

53,4%

Competiție PCE 2021

PROIECTE DE CERCETARE EXPLORATORIE (PCE)

Distribuția  proiectelor depuse, pe tipuri de instituții:

Top 10 instituții, după numărul de proiecte depuse:
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Competiție PCE 2021

PROIECTE DE CERCETARE EXPLORATORIE (PCE)

În perioada 8 – 27 iulie 2021, în vederea asigurării respectării criteriilor de eligibilitate prevăzute în

Pachetul de informații, personalul UEFISCDI a verificat toate cele 857 propuneri de proiecte primite.

Standardele minimale de eligibilitate pentru directorii de proiecte au fost verificate de

reprezentanții Consiliului Național al Cercetării Științifice (CNCS). Au fost declarate neeligibile 64

proiecte. Dintre acestea, 4 directori de proiect nu au respectat formatul din Pachetul de informații
aprobat, 20 directori nu au indeplinit standardele minimale de eligibilitate impuse prin Pachetul de

informații, iar în 40 de proiecte s-au indicat mai mult de 10 publicaţii în sectiunea B2 din Cererea de

finanțare. 

La solicitarea directorilor de proiecte, 3 cereri de finanțare au fost retrase din competiție.

Conform Pachetului de informații, propunerile de proiecte au fost evaluate de experţi recunoscuţi

pe plan internaţional. S-a luat decizia de a se utiliza doar experţi din străinătate, din statele membre

ale Uniunii Europene sau din statele membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare

Economică, cu excepţia proiectelor cu specific românesc. Experţii evaluatori au fost selectaţi cu

respectarea standardelor minimale de eligibilitate precizate în Pachetul de informații, specifice

fiecărui grup de domenii științifice.

Pentru prezenta competiție, potențialii experti evaluatori au fost validați de Consiliului Național al

Cercetării Științifice (CNCS) și ulterior aprobați de MCDI (10 liste comune cu PD și TE 2021).

Reprezentanții Consiliului Național al Cercetării Științifice (CNCS) au avut acces, pentru fiecare

domeniu în parte, în platforma www.brainmap.ro, la profilul științific ale potențialilor experți
evaluatori. 

Astfel, în perioada iulie – noiembrie 2021, au fost validați 1.433 experți unici pe domeniile

competiției, însemnând 1.018 experţi evaluatori unici la nivelul competiției (un potențial evaluator

putând fi validat pentru unul sau mai multe domenii). Un număr de 22 potenţiali evaluatori sunt din

România și 1.412 din străinătate. 

Procesul de evaluare a fost iniţiat în data de 16 august 2021,  cu etapa individuală, în cadrul căreia

au fost realizate 2.370 de fişe individuale, aferente celor 790 de propuneri de proiecte eligibile,

fiind implicați 602 experţi evaluatori (unici), dintre care 10 din România şi 592 din străinătate.

Ulterior finalizării acestei etape, aplicanții au avut posibilitatea de a formula un punct de vedere

legat de evaluare prin intermediul secțiunii ”Rebuttal” din platforma www.uefiscdi-direct.ro. A fost

primit Răspunsul aplicantului (Rebuttal finalizat) pentru 705 proiecte.

În etapa de stabilire a consensului, fiecare proiect a avut desemnat un Raportor care a trebuit să

medieze atingerea consensului între experţi, prin discuţii purtate prin intermediul interfeței tip

“forum”, disponibilă pe platforma de evaluare. Dacă Raportul de consens, redactat de Raportor, a

fost validat și de ceilalti doi experți (vot “de acord/agree”), s-a considerat că a fost atins consensul

pentru proiectul respectiv. Din totalul proiectelor eligibile (790), 32 propuneri de proiecte (4%) nu

au întrunit consensul (au avut cel puțin un vot ”disagree”). 

 Proces evaluare:
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Competiție PCE 2021

PROIECTE DE CERCETARE EXPLORATORIE (PCE)

Procesul de evaluare individuală şi cel de atingere a consensului au fost monitorizate de către un

număr de 53 Ofițeri Științifici (membrii ai CNCS și ai grupului de lucru al acestuia), aceștia nefiind 

 implicaţi în evaluarea propriu-zisă, urmărind doar ca procesul de evaluare să fie respectat din punct

de vedere procedural şi calitativ. Ofițerii Științifici au analizat fişele individuale şi toate rapoartele

de consens și, acolo unde existau neconcordanțe, au solicitat refacerea acestora. Din cele 2.370

fişe individuale, pentru 205 s-a solicitat refacerea, iar în cazul rapoartelor de consens, din cele 790

rapoarte de consens necesare, 174 inițial nu au fost conforme.

În ultima etapă de evaluare, cea în panel,  au fost organizate 12 ședințe de panel desfășurate online,

în perioada 14 - 21 martie 2022, în cadrul cărora au fost analizate 476 proiecte de 245

raportori/experţi.

Pe data de 22 martie 2022, după finalizarea procesului de evaluare, au fost publicate pe site-urile

UEFISCDI și CNCS rezultatele preliminare, iar directorii de proiecte au avut acces, în conturile din

platforma https://uefiscdi-direct.ro, la Raportul final de evaluare. 

În perioada 23 – 25 martie 2022 au fost primite 106 contestații, reprezentând 13,41% din numărul

proiectelor eligibile. Acestea au fost analizate  în cadrul ședințelor de contestații de către experții
nominalizați de CNCS. S-a decis că 65 contestații nu conțin sesizări ce reclamă existența unor vicii

de procedură. Au fost 41 contestații acceptate (rapoartele finale de evaluare nu subliniau punctele

slabe pentru care proiectele au fost depunctate, exista contradicţie între puncte slabe şi puncte

tari, depunctare pe criterii diferite pentru acelaşi punct slab, punct slab care nu se adresa

criteriului), pentru care, în urma analizei, s-a decis modificarea comentariilor și/sau a notelor finale.

Punctajul proiectelor pentru care s-a decis modificarea punctajului (34) a fost majorat între 0,6 și 7

puncte. 

În data de 6 aprilie 2022, au fost publicate, pe site-urile UEFISCDI și CNCS, rezultatele finale, iar

directorii de proiecte au avut acces, în conturile din platforma https://uefiscdi-direct.ro, la Raportul

final de evaluare.

Întreg procesul de evaluare asociat acestei competiții este prezentat în raportul ce poate fi

accesat în secțiunea ”Proces evaluare - Informări” din pagina instrumentului de finanțare:

 https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-exploratorie.  
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PROIECTE COMPLEXE DE CERCETARE DE
FRONTIERĂ (PCCF)

Informații generale:

Susținerea și promovarea cercetării științifice avansate, interdisciplinare, și a

progreselor substanțiale la frontierele cunoașterii, precum și încurajarea de

noi metode și tehnici, inclusiv abordări și investigații neconvenționale asupra

unor probleme de cercetare aflate la interfața dintre disciplinele deja

consacrate este scopul acestui instrument de finanțare.

În acest an de raportare, s-a asigurat derularea financiară pentru implementarea celor 20 de

proiecte acceptate la finanțare în urma competiției PCCF 2016. Cu un bugetul max. de

8.500.000 lei/proiect, finanțarea a început în anul 2018, cu termen de finalizare în anul 2022

(perioadă de implementare de max. 48 luni, cu un buget total contractat în valoare de

164.685.000 lei). De altfel, această competiție este cea mai mare, ca valoare de proiect și

perioadă implementare, la nivelul întregului PNCDI III. Bugetul alocat în anul 2021 pentru

proiectele aflate în implementare a fost în valoare de 38.198.044 lei. Valoarea decontată a fost

de  38.191.155 lei.

 Status 2021 implementare competiție  PCCF 2016:

Categorie

Buget

contractat

lei

Buget

decontat

lei

Cheltuieli de

personal
22.913.157 22.913.156

Cheltuieli cu

logistica
8.127.437 8.127.437

Cheltuieli cu

deplasările
948.491 948.491

Cheltuieli

indirecte
6.202.071 6.202.071

TOTAL 38.191.156 38.191.155

Distribuția bugetului contractat și decontat

pe categorii de cheltuieli, pentru anul 2021:

Articole ISI/BDI publicate 

Capitole de carte 

Cărți/monografii 

Participări conferințe

297

206/25

56

6

Distribuția indicatorilor de rezultat

raportați la finalul anului 2021:

Cereri brevete naționale

2
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PROIECTE COMPLEXE DE CERCETARE DE
FRONTIERĂ (PCCF)

Având la bază un Raport intermediar de activitate (2018 – 2020), solicitat în limba engleză,

UEFISCDI a realizat, în perioada februarie - martie 2021, procesul de evaluare intermediară,

internațională, a stadiului de implementare a Proiectelor Complexe de Cercetare de Frontieră, la

care au participat evaluatorii inițiali ai proiectelor. 

Dintre acestea, 90% din proiecte au primit calificativul “Foarte bine (A+; A; A-)”și 10% au primit

calificativul “Bine” (B+ ; B ; B-).

Pentru un proiect, care s-a finalizat pe parcursul anului 2021, UEFISCDI a realizat evaluarea

finală, cu experţi evaluatori care au participat la procesul de evaluare iniţial al propunerilor de

proiecte. În evaluare, s-a urmărit gradul de realizare a obiectivelor și activităților prevăzute în

proiect, identificarea rezultatelor obținute, inclusiv modul de diseminare a acestora, precum şi

sustenabilitatea parteneriatului existent.

Detalii privind implementarea proiectelor se regăsesc în paginile web ale proiectelor (condiție
obligatorie prin contractul de finanțare). O centralizare a acestora este disponibilă în pagina

instrumentului de finanțare:

 https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-complexe-de-cercetare-de-frontiera. 

Lista proiectelor finanțate în competiția PCCF2016:

Mimarea mecanismelor viului prin abordări ale chimiei supramoleculare, în cinci dimensiuni
Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0050
Director proiect: Aatto Laaksonen
Instituție coordonatoare: Institutul de Chimie Macromoleculară ”Petru Poni” din Iași
Buget total: 8.450.000 lei

Țintirea mecanismelor imunității innăscute pentru o mai bună stratificare a riscului și
identificarea de noi opțiuni terapeutice in infarctul de miocard
Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0172
Director proiect: Maya Simionescu
Instituție coordonatoare: Institutul de Biologie și Patologie Celulară ”Nicolae Simionescu” 
Buget total: 8.500.000 lei

Mecanisme și biomarkeri de răspuns și rezistență la terapiile curente țintite ale cancerului
gastric
Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0158
Director proiect: Irinel Popescu
Instituție coordonatoare: Institutul Clinic Fundeni
Buget total: 8.400.000 lei
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PROIECTE COMPLEXE DE CERCETARE DE
FRONTIERĂ (PCCF)

Selecția și diseminarea genelor de rezistență la antibiotice de la nivelul stațiilor de epurare
a apelor uzate în mediul acvatic și sectorul clinic
Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0114
Director proiect: Mariana Carmen Chifiriuc
Instituție coordonatoare: Universitatea din București
Buget total: 8.500.000 lei

Lanțuri trofice în intuneric: diversitate și procese evolutive în peșteri
Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0016
Director proiect: Oana Moldovan
Instituție coordonatoare: Institutul Român de Știință și Tehnologie 
Buget total: 8.500.000 lei

Controlul proprietăților electronice în heterostructuri bazate pe perovskiti feroelectrici: de
la teorie la aplicații
Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0047
Director proiect: Lucian Pintilie 
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor 
Buget total: 8.500.000 lei

Senzori stocastici bazaţi pe grafene pentru diagnosticul molecular al cancerului tractului
gastrointestinal superior
Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0006
Director proiect: Raluca-Ioana Van Staden  
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie și
Materie Condensată  
Buget total: 8.500.000 lei

Noi metode de urmărire a modificărilor crustale regionale și globale utilizand geochimia
rocilor magmatice si a sedimentelor derivate
Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0014
Director proiect: Mihai Ducea 
Instituție coordonatoare: Universitatea din București
Buget total: 8.500.000 lei

Dispozitive nanoelectronice avansate bazate pe heterostructuri grafena/feroelectric
Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0033
Director proiect: Mircea Dragoman 
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie  
Buget total: 8.500.000 lei
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PROIECTE COMPLEXE DE CERCETARE DE
FRONTIERĂ (PCCF)

Structuri ierarhizate şi funcţionalizate pe grafenă, prezentând proprietăţi magnetice, de
adsorbţie şi catalitice
Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0088
Director proiect: Marius Andruh
Instituție coordonatoare: Universitatea din București
Buget total: 8.500.000 lei

Nanomateriale magnetoplasmonice multifuncționale pentru aplicații de tip point of care
Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0112
Director proiect: Emil Burzo
Instituție coordonatoare: Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca 
Buget total: 8.500.000 lei

Nanosonde optice cu ţintire tumorală specifică pentru ghidarea în timp real a intervenţiilor
chirurgicale în cancerul ovarian prin imagistica de contrast în domeniul infraroşu apropiat
(NIR)
Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0142
Director proiect: Simion Astilean 
Instituție coordonatoare: Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca 
Buget total: 8.500.000 lei

Cercetări de Frontieră în Interacția Foton-Materie folosind Fascicule Extreme de Lumină
Helicoidală
Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0164
Director proiect: Dan Stutman/ Dimiter Balabanski 
Instituție coordonatoare: Institutul pentru Fizică și Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei”  
Buget total: 8.500.000 lei

Percepție Vizuală Semantică și Control Integrat pentru Sisteme Autonome
Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0180
Director proiect: Cristian Sminchisescu
Instituție coordonatoare: Institutul de Matematică "Simion Stoilow" 
Buget total: 8.500.000 lei

Nanostructuri particulate de tip multistrat cu constanta dielectrică ridicată cu aplicații
pentru stocarea energiei și dispozitive nanoelectronice
Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0175
Director proiect: Aurelian Rotaru 
Instituție coordonatoare: Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
Buget total: 8.500.000 lei

Nașterea elitei intelectuale in Europa Centrală. Formarea profesorilor la Universitatea din
Viena (1389-1450)
Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0064
Director proiect: Monica Brinzei
Instituție coordonatoare: Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca 
Buget total: 5.535.000 lei
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Dezvoltarea cercetării de frontieră în teoriile creșterii și dezvoltării regionale prin prisma
rezilienței : către o Uniune Europeană convergentă, echilibrată și sustenabilă
Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0166
Director proiect: Peter Nijkamp
Instituție coordonatoare: Universitatea ”AL.I.CUZA” din Iași
Buget total: 6.300.000 lei

Limbă și cultură germană în România (1918-1933). Realități „post-imperiale“, discurs
public și câmpuri culturale
Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0131
Director proiect: Andrei Corbea-Hoisie 
Instituție coordonatoare: Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, Academia Română
Buget total: 8.500.000 lei

Înțelegerea și modelarea structurilor spațio-temporale ale inegalităților și polarizării în
relație cu caracteristicile psihologice
Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0084
Director proiect: Daniel David 
Instituție coordonatoare: Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca 
Buget total: 8.500.000 lei

Peisaje ascunse: explorarea prin teledetecție și LiDAR a drumurilor, granițelor și câmpurilor
de luptă din Carpații de Sud-Est
Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0090
Director proiect: Valeriu Sirbu 
Instituție coordonatoare: Institutul de Arheologie "Vasile Pîrvan"
Buget total: 8.500.000 lei

PROIECTE COMPLEXE DE CERCETARE DE
FRONTIERĂ (PCCF)
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Cea de-a doua competiție a fost organizată în anul 2021, în baza ordinului MCID nr. 79/25 mai 2021,

având un buget total alocat în valoare de 1.000.000 lei.

Cererile de finanţare s-au putut depune continuu, prin intermediul platformei on-line www.uefiscdi-

direct.ro, până la data de 30 octombrie 2021. 

În cadrul acestei competiţii, au fost depuse 2 cereri de finanţare din care doar una a fost declarată

eligibilă (tip 1 Support Grant). În urma analizei oportunității acordării finanțării, această aplicație a

fost admisă la finanțare cu un buget total  în valoare de 750.000 lei.

Bugetul alocat în anul 2021, pentru proiectul aflat în implementare, a fost de 56.570 lei. Nu au fost

înregistrate economii astfel, valoarea decontată în anul 2021 a fost de  56.570 lei.

Detalii privind acest instrument de finanțare sunt disponibile în adresa:

https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-erc-like.

PROIECTE DE CERCETARE ERC-LIKE

Informații generale:

În anul 2016, a fost lansată prima competiţie pentru acest tip de proiecte,

prin care s-a urmărit identificarea și susținerea cercetătorilor români cu

rezultate excelente obținute în competițiile organizate de European Research

Council (ERC), în vederea afirmării prestigiului cercetării științifice din

România la nivel internațional. 

 Status 2021:

2D metallic carbide as active and selective catalysts for direct oxidation of CH4
Cod proiect: PN-III-P4-ID-ERC-2021-0007
Director proiect: Mihaela Florea 
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Materialelor 
Buget total: 750.000 lei
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PLATFORME INFORMATICE SUPORTPNCDI

Departamentul IT din cadrul UEFISCDI asigură funcționarea în condiții optime a echipamentelor

instituționale, atât în ceea ce privește infrastructura de tip server destinată platformelor

naționale utilizate în procesele de depunere, evaluare, contractare și monitorizare a proiectelor

din cadrul PNCDI III, cât și echipamentele utilizate de către angajați și colaboratori (ex. experți
evaluatori). În Data Center-ul propriu sunt administrate peste 1.400 unități de procesare, ~14

TB RAM, precum și sisteme de stocare care ajung la o capacitate de peste 300 TB, iar pe partea

de networking, se asigură redundanța prin BGP, prin 2 provideri. În perioada  pandemiei, sistemul

de lucru a fost hibrid, cu posibilitate de full remote, prin conexiuni securizate VPN, ceea ce a

verificat atât premisele procedurilor interne, cât și securitatea infrastructurii în mod direct.   

Departamentul IT al UEFISCDI dezvoltă, întreține și oferă suport tehnic pentru platforme atât pe

partea de cercetare, dezvoltare și inovare, cât și pe partea de învățământ superior. 

Toate competițiile organizate la nivelul PNCDI III au utilizat platforma UDiManager pentru

depunerea și evaluarea propunerilor de proiecte. În anul 2021, platforma a atins 3.673.047

accesări. Au fost, de asemenea, create 4.099 de noi conturi de utilizatori. Pentru acest an de

raportare, în cadrul platformei, peste 1.800 de evaluatori au întocmit peste 15.000 fișe de

evaluare.

Platforma UDiManager             
www.uefiscdi-direct.ro  
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488.336 septembrie

13 competiții în cadrul PNCDI III;

1 competiție de recunoaștere – lucrări elaborate de persoane private de libertate;

 1 competiție pentru învățământ superior (FDI);

2 competiții ERA-NET.

În anul 2021, în cadrul platformei UDiManager, au fost dezvoltate module de depunere pentru:

PLATFORME INFORMATICE SUPORTPNCDI

Distribuția accesărilor pe luni:

92.530

40.275

926.026

120.31078.452

53.815

78.578 ianuarie

399.072

437.232

februarie

martie

aprilie

mai

iulie

august

octombrie

noiembrie

iunie761.792 decembrie196.629

Proiecte de cercetare postdoctorală - PD-2021

Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente - TE-2021

Proiecte de cercetare exploratorie - PCE-2021

Proiecte de cercetare "ERC - like" - ERC-2021

Soluții X2 

Proiect experimental - demonstrativ (PED-2021)

Proiect de transfer la operatorul economic (PTE-2021)

Burse de cercetare "Spiru Haret", Competita 2021

Premierea rezultatelor cercetării - Articole, PRECISI-2021

Premierea rezultatelor cercetării - Brevete, PRECBVT-2021

Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experiență din diaspora

Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora

În ceea ce privește statusul propunerilor de proiecte depuse în platformă, în cadrul PNCDI III,

acestea au avut următoarea distribuție: 15.432 proiecte, dintre care 11.205 au avut status

“finalizat”.

165



PLATFORME INFORMATICE SUPORTPNCDI

Platforma BrainMap, dedicată actorilor implicați în cercetare, inovare și antreprenoriat, a fost

creată pentru a facilita procesul de evaluare a proiectelor de cercetare finanțate de UEFISCDI.

BrainMap reunește experți evaluatori români și străini, aplicanți și directori ai proiectelor

depuse/finanțate în cadrul PNCDI III, alături de antreprenori a căror activitate este dedicată

cercetării și inovării. De asemenea, prin intermediul BrainMap se realizează selecția membrilor

consiliilor consultative CDI și învățământ superior.

Platforma a depășit pragul de 2.455.422 accesări și 8.318 noi conturi de utilizatori create.

Platforma BrainMap             
www.brainmap.ro  

527.426 septembrie

Distribuția accesărilor pe luni:

213.493

106.934

172.735

128.665146.081

88.637

77.599 ianuarie

252.596

364.622

februarie

martie

aprilie

mai

iulie

august

octombrie

noiembrie

iunie217.896
decembrie158.738
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PLATFORME INFORMATICE SUPORTPNCDI

Dezvoltarea platformei BrainMap este un proces continuu, menit întâmpinării nevoilor

utilizatorilor. 

Proiecte Consolidate

Astfel, modulul Advanced Projects Search, lansat în 2020, și-a extins lista agențiilor de

finanțare existente, cuprinzând acum și proiecte finanțate de către ADR NE și ADR Centru, prin

Programul Operațional Regional 2014-2020. Modulul permite generarea de statistici și

reprezentări utile în analiza competițiilor de proiecte, atât pe criterii geografice (pe regiuni și

județe), cât și instituționale (ce instituții colaborează între ele, competențele de interes și

oportunitățile noi care pot fi generate). 
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Începând cu anul 2021, experții evaluatori implicați în procesele de evaluare a proiectelor

finanțate în cadrul PNCDI III, își pot descărca, din profilul BrainMap, certificatul care atestă

activitatea derulată. 

PLATFORME INFORMATICE SUPORTPNCDI

Certificate de evaluator

Continuând seria evenimentelor publice de prezentare a rezultatelor proiectelor finanțate,

inițiate în anul 2021, platforma a găzduit paginile de prezentare ale proiectelor ce au făcut

parte din campania ”Provocări și soluții pentru o lume în schimbare”: SOLUȚII - răspunsul la

nevoile punctuale, identificate de instituțiile și autoritățile publice de interes național &

Prezența și contribuția echipelor de cercetare românești în proiecte ERA-NET.

Prezentare rezultate
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PLATFORME INFORMATICE SUPORTPNCDI

Platforma EvoC asigură implementarea proiectelor finanțate la nivelul PNCDI III: contractare,

raportare, monitorizare. În anul 2021, au fost însumate 318.175 accesări. De asemenea, în

cadrul PNCDI III au fost contractate, prin platformă, 396 proiecte noi.

EvoC – Evoluția cercetării             
https://uefiscdi-direct.ro/EVoC 

17.902 septembrie

Distribuția accesărilor pe luni:

29.671

19.705

12.602

11.28226.770

18.528

23.235 ianuarie

17.264

40.607

februarie

martie

aprilie

mai

iulie

august

octombrie

noiembrie

iunie14.176 decembrie86.433

Prin intermediul platformei EERIS, sunt promovate infrastructurile de cercetare la nivel

național și internațional (Slovenia și Muntenegru sunt deja înregistrate), sporind astfel

vizibilitatea serviciilor și echipamentelor acestora. EERIS este prima platformă online

românească, care conectează proprietarii de infrastructură de cercetare cu potențiali clienți
(cercetători și reprezentanți ai companiei).

La acest moment, în cadrul platforme,i sunt peste 2.100 de infrastructuri, cu peste 29.000

echipamente și peste 10.000 servicii asociate.

EERIS           
https://eeris.eu 
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PLATFORME INFORMATICE SUPORTPNCDI

Începând cu anul 2021, s-a început tranziția către o versiune nouă a platformei – EERTIS, care

să permită includerea de infrastructuri și servicii de cercetare, dar și tehnologice, să se alinieze

politicilor de open access și să integreze elemente de smart contracts și reputație, prin

utilizarea de tehnologii de tip blockchain. Procesul de migrare către noua versiune se face prin

intermediul interfețelor user-friendly de wizard puse la dispoziția utilizatorilor, pentru a facilita

transferul și asocierea pe noua structură.  

EERTIS          
https://eertis.eu 
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COMUNICAREA ȘTIINTEIPNCDI

Încurajarea dialogului și crearea contextului favorabil comunicării publice a rezultatelor

cercetării, într-o manieră facilă, accesibilă publicului larg, s-au numărat, întotdeauna, printre

prioritățile UEFISCDI. Astfel, în anul 2021, au fost întreprinse o serie de campanii și acțiuni

menite să încurajeze cercetătorii  să se implice activ în comunicarea științifică, să crească

nivelul de înțelegere a publicului larg cu privire la ceea ce ne înconjoară. Pandemia de COVID-19

a arătat că o combinație de expertiză, onestitate și comunicare clară este esențială pentru

construirea încrederii publicului în știință.

Debutul primăverii a fost marcat prin campania Femei în cercetare, în cadrul căreia a fost

prezentat parcursul profesional al unor cercetătoare cu rezultate remarcabile, care îmbină

deopotrivă cariera de cercetare cu cea academică sau de management. De asemenea, au fost

realizate infografice privind distribuția de gen în proiectele de cercetare finanțate în anul 2021,

în cadrul Programelor PNCDI III: https://uefiscdi.gov.ro/femeiincercetare 
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COMUNICAREA ȘTIINTEIPNCDI

8 iulie 2021: Prezența și contribuția echipelor de cercetare românești în proiecte ERA-NET

3 iunie 2021: SOLUȚII - răspunsul la nevoile punctuale, identificate de instituțiile și

autoritățile publice de interes național

În luna iunie, a fost lansată campania Provocări și soluții pentru o lume în schimbare,

dedicată prezentării rezultatelor proiectelor de cercetare științifică finanțate în cadrul

programelor Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare - PNCDI III (2015-2020). O

serie de evenimente ce oferă atât actorilor din ecosistemul de cercetare- dezvoltare – inovare,

cât și publicului larg posibilitatea de a cunoaște proiecte ale căror rezultate redefinesc

cotidianul.

Astfel, cercetătorii au avut ocazia de a aduce în prim plan idei revoluționare, arătând cum au

ajuns la rezultatele obținute, cu accent pe impactul acestora în societate, toate sub forma unor

întâlniri tematice axate pe: 
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DISEMINAREPNCDI

În vederea diseminării competițiilor organizate în cadrul PNCDI III, în anul 2021, au fost postate

articole dedicate atât în pagina web a UEFISCDI, secțiunile ”Finanțare CDI” și ”Noutăți”, cât și în

paginile UEFISCDI din social media:

Pagină web

Social media
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ELABORAREA STRATEGIEI NATIONALE
DE CERCETARE, INOVARE ȘI
SPECIALIZARE INTELIGENTĂ 2022-2027 

PLANUL NAȚIONAL DE CERCETARE,
DEZVOLTARE ȘI INOVARE 2022-2027

,
,



STRATEGIA NATIONALĂ DE CERCETARE, INOVARE ȘI
SPECIALIZARE INTELIGENTĂ (SNCISI) 2021-2027 

Analiza factorilor care obstrucționează difuzarea inovării (2020)

În cadrul acestui demers, poziționarea UEFISCDI a fost întotdeauna aceea de facilitator al unui

proces consultativ, având la bază tehnologia de foresight strategic, domeniu în care organizația
constituie un hub de abilități. “Foresight-ul strategic reprezintă o modalitate structurată și

sistematică de utilizare a ideilor despre viitor pentru a anticipa și a ne pregăti mai bine pentru

schimbare. Este vorba despre explorarea diferitelor viitoruri plauzibile, care ar putea apărea, și a

oportunităților și provocărilor pe care le-ar putea prezenta. Apoi folosim acele idei pentru a lua

decizii mai bune și a acționa acum.” (OECD).

Procesul a presupus câteva fluxuri dedicate, respectiv:

1.

    2. Elaborarea documentului cadru (2020-2022), respectiv definirea viziunii, obiectivelor și 

        direcțiilor de intervenție, care s-a realizat în cadrul un grup de lucru de peste 30 de experți, 
        care a dezvoltat mai multe versiuni ale documentului, precum și feedback iterativ obținut din 

        partea  comitetelor consultative ale MCID și a reprezentanților ADR-urilor.

   3.  Identificarea domeniilor prioritare, prin procese larg participative, cu sute de persoane 

         în paneluri și respectiv, mii în consultare online:

        Actualizarea domeniilor naționale de specializare inteligentă

         

Specializările inteligente reprezintă priorități menite a construi un avantaj competitiv, prin

dezvoltarea și corelarea punctelor forte ale cercetării și inovării cu nevoile mediului de   afaceri,

pentru a aborda oportunitățile emergente și evoluțiile pieței într-un mod coerent, evitând în

același timp duplicarea și fragmentarea eforturilor.

În perioada 2019-2022, în cadrul proiectului SIPOCA-592, UEFISCDI a

coordonat elaborarea Strategiei Naționale de Cercetare, Inovare și

Specializare Inteligentă 2022-2027 (SNCISI) și a principalului

instrument de implementare, Planul Național de Cercetare,

Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PN IV). Este a treia oară când

organizația realizează acest demers: prima oară în 2006 pentru

perioada 2007-2013, când, prin implicarea a peste 800 de persoane, s-

a realizat elaborarea primei strategii în domeniu din perioada

postcomunistă, iar a doua oară, în 2013, pentru perioada 2014-2020,

când a fost adăugată pentru prima oară și dimensiunea specializării

inteligente. De fiecare dată, procesul a fost finalizat cu adoptarea prin

hotărâre de guvern a documentelor. 
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STRATEGIA NATIONALĂ DE CERCETARE, INOVARE ȘI
SPECIALIZARE INTELIGENTĂ (SNCISI) 2021-2027 

Prin focalizarea pe impactul societal, Agenda Strategică de Cercetare este distinctă și 

uneori complementară specializărilor inteligente. Programatic, Agenda Strategică de 

Cercetare descrie zone de impact așteptat, fără a limita disciplinar tipul de cercetare care 

le poate adresa. 

Definirea Agendei Strategice de Cercetare

4. Elaborarea Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022-2027 

Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PN IV) reprezintă, conform legii,

principalul instrument de implementare a Strategiei Naționale de Cercetare, Inovare și

Specializare Inteligentă (SNCISI).

Elaborarea PN IV s-a realizat în strânsă legătură cu strategia, de către aceeași echipă de experți,
care a propus succesiv versiuni ale documentului, discutate și îmbunătățite de către MCID și

reprezentanții ADR-urilor. Documentul rezultat se află deja în consultare publică.
         

5. Evaluarea ex-ante a impactului investiției în cercetare-

dezvoltare

UEFISCDI a sprijinit elaborarea de către Joint Research Centre

al Comisiei Europene a unui studiu de impact ex-ante al

investițiilor în cercetare-dezvoltare din România. Acest studiu

a evidențiat cu ajutorul modelului econometric Rhomolo,

impactul asupra PIB al cheltuielilor de cercetare-dezvoltare în

trei scenarii de buget: 1% public + 1% privat; 1,25% public +

1% privat; precum și un scenariul inerțial, anume 0,2% public +

0,28% privat.
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https://uefiscdi.gov.ro/resource-862772-evaluarea-impactului-finantarii-c-d-asupra-pib_ro-cu-ajutorul-modelului-rhomolo.pdf
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Procesul de descoperire antreprenorială pentru actualizarea specializărilor inteligente la

nivel național realizat în 2020

În anul 2020, a avut loc un larg proces de descoperire antreprenorială la nivel național, care a

inclus următoarele faze:
        

1) Identificarea și argumentarea a 42 subdomenii de start,

asociate generic cu 5 domenii tematice. 

Aceste subdomenii au fost identificate ținând cont de domeniile

de specializare de la nivel regional (în forma disponibilă în august

2020), de rezultate anterioare ale dialogului de descoperire

antreprenorială la nivel național (proiect SIPOCA-27), de studii

privind tehnologii și piețe emergente pe plan global și de

contribuții ale unor actori cheie. Pentru fiecare subdomeniu, a

fost consolidată o serie de argumente de start, argumente

elaborate prin consultare cu experți, precum și pe baza

informațiilor din bazele de date UEFISCDI (tendințe tehnologice,

proiecte din Registrul Rezultatelor, infrastructuri de cercetare

înregistrate în erris.gov.ro).
         

2) Consultarea exploratorie online, în care respondenții au fost invitați să selecteze unul sau

mai multe subdomenii pe care să le evalueze și/sau să propună un alt subdomeniu cu potențial de

specializare inteligentă.

Evaluarea fiecărui subdomeniu a vizat 4 criterii, respectiv: Capacitatea curentă de cercetare,

Prezența și implicarea mediului de afaceri, Contribuția la competitivitatea economică și

bunăstare la orizont 2030, precum și efectele de antrenare pentru alte domenii intensive în

cunoaștere la orizont 2030.

În acest chestionar a fost utilizată metodologia Dynamic Argumentative Delphi (DAD), care

încurajează crearea consensului, prin explicitarea ideilor/raționamentelor care sprijină evaluările

cantitative (în acest caz, evaluările pe o scara de la 1 la 5 pe cele patru criterii). Respondenții și-

au susținut evaluările prin selectarea a până la trei argumente din cele deja listate și/sau prin

adăugarea a două noi argumente suport. De asemenea, specific metodei este faptul că

argumentele sunt ierarhizate dinamic – sunt listate în ordinea numărului de voturi primite de la

participanți, iar ordinea se schimbă în timp real pentru fiecare respondent.

Invitațiile la consultare au fost transmise către peste 28 000 membri ai comunității Brainmap

(brainmap.ro). De asemenea, au fost lansate scrisori de mobilizare către entități cheie din

ecosistemul de cercetare-inovare (Consiliul Național al INCD-urilor, Consiliul Național al Rectorilor,

Academia Română, Consiliul Național al Cercetării Științifice, Consiliul Național al IMM-urilor,

Asociația Clusterelor din România – Clustero, Camera de Comerț a României, Romanian Business

Leaders ș.a.)
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2815 persoane au răspuns acestui chestionar, care au evaluat în medie câte 3 subdomenii și au

lansat în total peste 500 de propuneri noi de specializări.

În urma consultării, a fost elaborat un raport public, care cuprinde argumentele ierarhizate și

scorurile obținute de către fiecare subdomeniu.

 3) Paneluri de experți și actori cheie

În luna octombrie 2020, au fost formate 5 paneluri cuprinzând în total peste 100 de experți și

actori cheie în domeniile: Viață sănătoasă, Economie digitală, Economie verde și sigură, Materiale,

produse și servicii inteligente, Tehnologii inovative pentru creșterea rezilienței sectoarelor

economice. Identificarea experților din paneluri s-a realizat pe baza recomandărilor actorilor cheie

din sistem (cei menționați mai sus, plus alte asociații profesionale sau de business). În condițiile
pandemiei COVID-19, activitatea panelurilor s-a desfășurat online.

Panelurile au avut ca input rezultatele consultării exploratorii, respectiv evaluările și argumentele

asociate celor 42 subdomenii de start, precum și propunerile de domenii alternative. De

asemenea, au avut acces la seturi extinse de informații care vizează tehnologii emergente

relevante pentru domeniul panelului lor.

Panelurile au avut ca misiune consolidarea listei de subdomenii și elaborarea pentru fiecare a

unei fișe argumentative structurate pe 4 criterii mari, fiecare cu câte 3 subcriterii:

Criteriile de argumentare a propunerilor de subdomenii:

1. Dinamica europeană / globală a domeniului (20% din scorul final)

 1.1. Piețe/cerere

 1.2. Progresul tehnologic

 1.3. Programe/inițiative europene/globale

2. Prezența și interesul actual al mediului de afaceri relevant din România (40% din scorul final)

 2.1. Antreprenoriat

 2.2. IMM inovative

 2.3. Multinaționale cu producție în România

3. Capacitatea națională actuală de cercetare-dezvoltare care poate susține inovarea (20% din

scorul final)

 3.1. Performanța dovedită în cercetare & dezvoltare

 3.2. Disponibilitatea resurselor umane

 3.3. Infrastructuri de cercetare existente

4. Impact socio-economic în România (20% din scorul final)

4.1. Impact prin creșterea competitivitatii firmelor producătoare ale tehnologiilor asociate

 4.2. Adresare nevoi societale

 4.3. Efecte de antrenare în domenii conexe
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Panelurile au avut două întâlniri comune (incluzând sesiuni în paralel) și între 1-4 întâlniri dedicate

la nivel de panel. În cadrul acestor întâlniri, panelurile au nominalizat câte un raportor (și eventual

co-raportor), iar după agrearea internă a listei fișelor, au nominalizat câte un responsabil și doi

contributori per fișă, au dezbătut fișele (elaborate între întâlniri de către cei nominalizați), atât

intern, cât și în corelare între paneluri, acolo unde au fost identificate posibile suprapuneri.

Rezultatul panelurilor constă în 54 fișe de subdomenii argumentate pe cele 4 criterii, respectiv

12 subcriterii.

 4) Consultarea online pentru prioritizare

Rezultatele directe ale panelurilor au făcut obiectul unei consultări online, cu un grup țintă similar

fazei exploratorii. Respondenții au fost invitați ca, în funcție de domeniul de competență, să

evalueze fișele acordând un scor de la 1 la 5 pentru fiecare subcriteriu și votând argumentele pe

care le consideră cele mai relevante sau adăugând argumente noi. Spre deosebire de faza

exploratorie, această a doua consultare nu a mai permis adăugarea de propuneri noi de domenii

sau subdomenii.

Peste 3000 de persoane au răspuns acestei consultări, iar raportul consultării cuprinde, printre

altele, lista ierarhizată a fișelor (acordând criteriilor 1,3 și 4 ponderi de 20% și criteriului 2, legat

de business, 40%).

Prezentarea celor 54 de propuneri de subdomenii de specializare inteligentă:
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Evaluarea unui subdomeniu și selectarea/adăugarea argumentelor (exemplu: subdomeniul

eHealth, criteriul 1. Dinamica europenă și globală)

5) Consolidarea rezultatelor s-a realizat de către echipa UEFISCDI, cu validare din partea
coordonatorilor de paneluri. Rezultatul, lista domeniilor și subdomeniilor de specializare
inteligentă se regăsește ca parte componentă a documentului strategic.
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Procesul de consultare națională pentru definirea Agendei Strategice de Cercetare realizat

în 2021

În anul 2021, a avut loc un amplu proces de consultare privind definirea Agendei Strategice de

Cercetare. Acest proces a avut ca punct de pornire Planul Strategic al Orizont Europa 2021-

2024, care propune o structură cu 6 domenii tematice (Sănătate, Cultură, creativitate și

societate incluzivă, Securitate civilă pentru societate, Digitalizare, industrie și spațiu, Climă,

energie și mobilitate și Hrană, bioeconomie, resurse naturale, agricultură și mediu), având

asociate în total 32 zone de impact.

La nivel național, pentru fiecare dintre cele 6 domenii tematice, a fost creat câte un panel de

experți, care, pe parcursul lunii iulie 2021, a identificat provocări specifice României sau

manifestări locale ale provocărilor globale. Contribuțiile panelurilor au constituit input pentru

consultarea online, care a avut rolul de a evalua și îmbogăți aceste elemente de specificitate.

        
Identificarea experților din paneluri s-a realizat pe baza

recomandărilor primite de la actori cheie din sistem (precum

Consiliul Național al INCD-urilor, Consiliul Național al Rectorilor,

Academia Română, Consiliul Național al Cercetării Științifice,

Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare,

Consiliul Național al IMM-urilor din România, Camera de Comerț
și Industrie a României). De asemenea, invitația a fost lansată

către peste 330 de asociații profesionale și organizații non-

guvernamentale cu activitate relevantă pentru cele șase

domenii tematice. În contextul pandemiei COVID-19,

activitatea panelurilor (care au reunit 150 persoane) s-a

desfășurat exclusiv online și a cuprins două întâlniri reunite

ale panelurilor (15 și 21 iulie 2021), care au
      

inclus sesiuni în plen și sesiuni în paralel, precum și întâlniri suplimentare la nivel de panel,

desfășurate în perioada 19-30 iulie. Activitatea panelurilor s-a desfășurat pe baza unei proceduri

detaliate, prezentate la întâlnirile reunite ale panelurilor.

Fiecare panel a desemnat un raportor (și eventual un co-raportor) cu rol de coordonare și a numit

responsabili și contributori pentru fiecare dintre zonele de impact. Activitatea panelurilor s-a

concentrat pe definirea, în interiorul fiecărui impact, a unui set de maxim zece provocări. Fiecare

provocare a fost definită într-un format care a inclus: denumirea provocării, argumentul cheie

care susține importanța provocării și sursa argumentului. Acest format strict a vizat preluarea ca

atare a provocărilor în cadrul consultării online ulterioare.

Prin termenii de referință, panelurile au avut posibilitatea de a modifica denumirile zonelor de

impact, în măsura în care au considerat oportună o astfel de intervenție. 
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Acest lucru s-a întâmplat doar în câteva cazuri, paneliștii considerând în general zonele ca fiind

corect descrise în documentul european utilizat ca sursă, concentrandu-se pe identificarea

subproblematicilor specifice României.

Fiecare panel a beneficiat de asistența unui facilitator care a contribuit la organizarea internă a

panelului și a participat la toate ședințele panelului, oferind sprijin procedural.

Din punct de vedere al etapelor, membrii panelurilor - responsabilii de impact și contributorii - au

generat idei de provocări în cadrul ședințelor de lucru și le-au consolidat în versiuni succesive.

Validarea finală s-a realizat cu ghidajul raportorilor. În ultima etapă, echipa de facilitatori a oferit

sprijin editorial privind formulările conținuturilor (ex. claritatea și uniformitatea tipului de

formulare a provocarilor și a argumentelor, respectarea numărului maxim de caractere,

funcționarea link-urilor către surse), rezultatele finale fiind agreate cu raportorii și responsabilii

de impact.

Invitațiile la consultarea online au fost transmise către peste 28 000 membri ai comunității
Brainmap (brainmap.ro). De asemenea, au fost lansate scrisori de mobilizare către entități cheie

din ecosistemul de cercetare-inovare, care au sprijinit demersul și în etapa de constituire a

panelurilor (Consiliul Național al INCD-urilor, Consiliul Național al Rectorilor, Academia Română,

Consiliul Național al Cercetării Științifice, Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și

Inovare, Consiliul Național al IMM-urilor din Romania, Camera de Comerț și Industrie a României,

alături de asociații profesionale și organizații non-guvernamentale cu activitate relevantă pentru

cele șase domenii tematice).

Pentru a putea participa la consultare, respondenții au fost invitați să completeze o pagină de

profil care vizează, printre altele, tipul lor de expertiză, apartenența la o anumită organizație și

rolul lor în cadrul acesteia. Completarea unei astfel de secțiuni responsabilizează respondenții și

oferă un grad sporit de credibilitate răspunsurilor lor.

În această consultare online a fost utilizată metodologia Dynamic Argumentative Delphi (DAD),

care încurajează crearea consensului prin explicitarea ideilor/raționamentelor care sprijină

evaluările cantitative (în acest caz, evaluarea măsurii în care fiecare impact ar trebui să

reprezinte o prioritate pentru România, pe o scară de la 1 la 5). Respondenții și-au susținut

evaluările prin selectarea a până la trei provocări din cele deja listate sau prin selectarea a două

provocări și adăugarea unei noi provocări. De asemenea, specific metodei este faptul că

argumentele/provocările sunt ierarhizate dinamic, adică sunt listate în ordinea numărului de

voturi primite de la participanți, iar ordinea se schimbă în timp real pentru fiecare respondent.
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Evaluarea unui impact și selectarea/adăugarea argumentelor

Digitalizare, industrie și spațiu
Climă, energie și mobilitate 

Hrană, bioeconomie, resurse naturale, agricultură și mediu

Sănătate

Cultură, creativitate și societate incluzivă

Securitate civilă pentru societate

Respondenții au fost invitați să evalueze impacturile aferente unui domeniu sau a maxim două. 

În cadrul unui domeniu, respondenții au avut posibilitatea de a alege să nu evalueze toate

impacturile.

La închiderea chestionarului online, 2.352 persoane evaluaseră minim un domeniu, media fiind de

1,4 domenii evaluate per respondent.

Rezultatul acestei consultări îl reprezintă un set de șase domenii care vizează provocări

societale, fiecare având asociate câteva zone de impact cu descrieri extinse.
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Implicarea cetățenilor în completarea Agendei Strategice de Cercetare

Suplimentar consultării online cu experți, în luna mai 2022, UEFISCDI a organizat, ca parte a

proiectului ProEthics finanțat prin Programul Orizont Europa, două workshop-uri cu cetățeni,

pentru a testa și spori relevanța pentru societate a provocărilor cheie identificate în Agenda

Strategică. Concret, cele două workshop-uri au reunit peste 60 de cetățeni aleși aleator,

conform unor criterii de diversitate de gen, vârstă, nivel de educație. Din rațiuni logistice, au fost

implicați în acest proces cetățeni din București și din localitățile din proximitatea capitalei. 

Pentru a putea acomoda discuții mai ample, aceste ateliere de lucru au propus cetățenilor

explorarea a două domenii tematice (din cele 6 domenii supuse consultării cu experți) și anume:

Cultură, creativitate și societate incluzivă și Securitate civilă pentru societate. Workshop-urile

au utilizat metoda world cafe, care presupune mai multe runde de dialog pe același subiect,

pentru a îmbogăți iterativ ideile, prin contribuția unor grupuri diferite de participanți. După

consolidarea rezultatelor, au fost identificate câteva sugestii ale cetățenilor, care nu se

regăseau sau completau propunerile experților și care au fost adăugate în detalierea impacturilor

asociate celor două domenii din Agenda Strategică. Un raport detaliat al acestei consultări va fi

făcut public în iunie 2022.
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https://uefiscdi.gov.ro/open-science-hub?&wtok=&wtkps=fYtNDoMgGETvwl4qSil8vUPTpCdQfpSoYCCE1qZ3L7rrprt5M286oPCO0AKKVqFrhHOJhGciCmdjVt57Jv1r3sZpcM9eJLa40ElndEXUNtWWVDxIG+N+JgyQUqu7P06NYLSt+YXtvQD0w4Qe3u2/1QDK+ghFX7xKs8Y+DDhpY6NUFo9+KfvnCw==&wchk=e51b940c0742af9a1aba75c50e01efa56935bbb3


Parte a proiectului ”NI4OS Europe - National Initiatives for Open Science in Europe”,

împreună cu ICI – București a fost organizată o sesiune de training pe teme ce țin de politicile

pentru știința deschisă, mediul de pre-producție NI4OS-Europe, includerea serviciilor în EOSC

(on-boarding), integrarea depozitelor digitale (repositories) în infrastructura OpenAIRE,

certificarea depozitelor digitale de date, evaluarea FAIR a datelor de cercetare (28 ianuarie

2021); 

A fost organizat webinar-ul cu tema “Suportul OpenAIRE în tranziția către știința deschisă și

dezvoltarea EOSC”, în calitate de NOAD (National Open Access Desk) pentru România în

cadrul organizației OpenAIRE; evenimentul a adus in atenția a 115 participanți o serie de

subiecte ce țin de provocările tranziției către știința deschisă și ceea ce oferă OpenAIRE în

abordarea lor (26 februarie 2021);

OSKH a facilitat realizarea workshop-ului internațional „Building Consistency for Open Science

in Europe – rhetorics and practices”, organizat online de către UEFISCDI în calitate de

Operator de Program pentru Programul Cercetare finanțat de Mecanismul Financiar SEE și

Norvegian (EEA & Norway Grants); subiectele dedicate open science abordate au atras o

participare de peste 500 persoane din 36 țări (19-20 aprilie 2021);

OSKH-UEFISCDI a colaborat la organizarea atelierului de lucru online „The Road towards EOSC

as seen from the national level”, alături de Autoritatea pentru Digitalizarea României și

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (20 octombrie 2021).

UEFISCDI a activat, încă din 2014, ca promotor și susținător al științei deschise (Open Science - 

 OS), prin participarea în proiecte și inițiative europene, precum și prin dezvoltarea instrumentelor

ce sprijină colaborarea și dialogul între actorii implicați în cercetare și inovare: BrainMap și EERTIS.

UEFISCDI oferă suport în procesul de tranziție către știința deschisă și contribuie la dezvoltarea

cadrului strategic național pentru Open Science, prin intermediul Open Science Knowledge Hub

Romania (OSKH).

Începând cu anul 2021, echipa OSKH asigură prezența activă în Task Force-urile Asociației EOSC

(„Upskilling countries to engage in EOSC” și “Researcher Engagement and Adoption”) și în grupul

de lucru al Science Europe dedicat științei deschise.

În cadrul colaborărilor și parteneriatelor cu instituții și inițiative naționale si europene, OSKH-

UEFISCDI a organizat și a sprijinit în decursul anului 2021 o serie de evenimente adresate

comunității de cercetare din România, cu scopul de a crea oportunități de formare, informare și

dialog pe subiecte cu o dinamică mare la nivel european din domeniul științei deschise:

OPEN SCIENCE KNOWLEDGE HUB ROMANIA (OSKH) 
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Un demers important în decursul anului trecut a fost cel de constituire a inițiativei naționale

privind cloud-ul pentru știința deschisă - RO-NOSCI, in contextul proiectului ”NI4OS Europe”. RO-

NOSCI reprezintă o coaliție de organizații la nivel național, coordonată de UEFISCDI, ICI București,

și IFIN-HH, având ca scop: constituirea cloud-ului național pentru știința deschisă, în contextul

dezvoltării ecosistemului EOSC; optimizarea și coordonarea activităților privind integrarea

infrastructurilor și serviciilor naționale în EOSC; facilitarea accesului mediului academic și de

cercetare la resursele EOSC; promovarea și implementarea politicilor privind știința deschisă la

nivel național. În prezent, din RO-NOSCI fac parte 26 instituții, iar procesul de aderare este încă

deschis.

OPEN SCIENCE KNOWLEDGE HUB ROMANIA (OSKH) 

Din toamna anului 2021, UEFISCDI – OSKH reprezintă România în cadrul Policy Support Facility

Challenge - Mutual Learning Exercise (MLE) “Citizen Science Initiatives – Policy and Practice”

organizat de către DG Research & Innovation, Comisia Europeană. Obiectivul acestui exercițiu de

învățare reciprocă la nivel european este de a facilita schimbul de informații, experiențe și lecții
învățate, precum și de a identifica bune practici, politici și programe în legătură cu diferitele

abordări la nivel local, regional și național, în vederea susținerii și extinderii „citizen science”. 

Activitățile desfășurate de UEFISCDI în domeniul “open science” sunt corelate cu acțiuni ale

principalelor inițiative internaționale și ale comunităților dedicate dezvoltării științei deschise în

Europa, OSKH conectând expertiza și acțiunile majore internaționale cu comunitatea și

contextul din România:

UEFISCDI – OSKH este OpenAIRE NOAD și în această calitate contribuie la

îmbunătățirea accesului la informaţii și sprijinirea acțiunilor referitoare la

”open science”. 

UEFISCDI – OSKH este RDA NODE participând ca reprezentant național în

rețeaua pan-europeană de „noduri” Research Data Alliance (RDA Node)

asigurând astfel accesul la informații privind practici, metode, tehnologii

actuale pentru împărtășirea datelor de cercetare.

UEFISCDI – OSKH este membră în Asociația European Open Science Cloud

(EOSC) din luna decembrie 2020.
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OPEN SCIENCE KNOWLEDGE HUB ROMANIA (OSKH) 

UEFISCDI – OSKH sprijină inițiativele naționale care pot contribui la

dezvoltarea EOSC ca parte a proiectului NI4OS-Europe. 

UEFISCDI – OSKH este parte din CoNOSC (Council for National Open

Science Coordination), consiliu care acordă sprijin țărilor membre pentru a

crea, actualiza și coordona politicile și activitățile lor naționale în domeniul

științei deschise.

UEFISCDI – OSKH este conectat cu acțiunile Science Europe privind știința
deschisă și accesul liber .
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Accelerate Romania 

PROIECTE STRATEGICE 
ANTREPRENORIAT ȘI INOVARE 

La nivelul UEFISCDI, în anul 2021, a fost implementată o serie de proiecte de dezvoltare

instituțională și de sistem, prin care se urmărește susținerea creșterii capacității de inovare a

României. În cadrul acestor proiecte, au fost dezvoltate și lansate mecanisme de sprijin și

platforme care să ofere cadrul necesar conectării și relaționării actorilor ce activează în

ecosistemul CDI. Au fost elaborate rapoarte, studii, ghiduri care vin în sprijinul fundamentării 

 politicilor publice. De asemenea, au fost încheiate parteneriate cu instituții internaționale

prestigioase, menite să contribuie la dezvoltarea unei rețele de sprijin pentru inovatorii români. 

Platformă dedicată antreprenoriatului inovativ din

România, care își propune să cartografieze și să

aducă împreună toți actorii relevanți din ecosistemul

de inovare, să le spună poveștile de succes și să

creeze un spațiu fertil pentru dezvoltare.

Accelerate Romania își propune să aducă împreună

cei mai reprezentativi actori ai ecosistemului,

sprijinindu-i în efortul lor de comunicare, conectare și

promovare.  www.accelerate.gov.ro  

Mecanism de sprijin pentru proiecte CDI de tipul Common Exploitation Booster

Mecanismul de sprijinire a exploatării și valorificării

rezultatelor proiectelor de cercetare are la baza

modelul și experiența programului Common Exploita-

tion Booster implementat de Comisia Europeană în

2016. 

Concret, acesta oferă suport proiectelor de inovare

în vederea facilitării transferului rezultatelor către

piață. Activitatea are și o componentă de informare,

conștientizare și stimulare a dezvoltării unei culturi a

antreprenoriatului inovativ la nivel național. 

În același timp, se urmărește îmbunătățirea capacității
factorilor de decizie de a fundamenta și formula

inițiative legislative relevante pentru domeniul inovării.
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Ghid rapid de brevetare

PROIECTE STRATEGICE 
ANTREPRENORIAT ȘI INOVARE 

Prin proiectul pilot pe care UEFISCDI l-a inițiat în 2021,

un grup de experți creează instrumente de sprijin,

precum Ghidul Rapid de Brevetare, și oferă sprijin

consultativ pentru exploatarea rezultatelor cercetării.

Dialogurile și ideile generate în cadrul acestui proiect

pilot vor conduce la crearea altor instrumente

relevante și vor constitui baza pentru formarea unei

comunități-catalizator pentru promovarea inovării din

România.

Propunere de politică publică pentru sprijinirea mecanismului de Transfer

Tehnologic din zona CDI 

Activitatea vine în completarea initiațivelor dezvoltate

de UEFISCDI în zona transferului tehnologic și

aprofundează analiza efectuată asupra modului de

funcționare a centrelor de transfer tehnologic. Se

realizează, de asemenea, o analiză a ecosistemului și a

politicilor publice care îl vizează, iar la final se va

redacta un raport de analiză și fundamentare pentru

propuneri suport de politici publice complementare. 

Astfel, se urmăreste îmbunătățirea transferului

tehnologic, prin dezvoltarea capacității resurselor

umane, prin crearea/incubarea unui organism

coordonator și prin crearea și dezvoltarea unei culturi

instituționale privind transferul tehnologic.

Ghidul Rapid de Brevetare este un instrument care sprijină cercetătorii să aducă în piață

rezultatele activității lor, prin redactarea cererii de brevet de invenție în decurs de 2-3 zile.

Toate acestea se vor regăsi în raportul de analiză și fundamentare a propunerilor suport de

politici publice privind transferul tehnologic ce urmează a fi publicat în anul 2022.
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STUDIU: Sustainability and Innovation in the Romanian Entrepreneurial Ecosystem

PROIECTE STRATEGICE 
ANTREPRENORIAT ȘI INOVARE 

În 2015, UEFISCDI a realizat prima cercetare exploratorie

ce viza ecosistemul antreprenorial  ”The Romanian

Entrepreneurial Ecosystem. An exploratory study.”

Acest studiu servește la înțelegerea gradului în care

România reprezintă un mediu propice pentru antrepreno-

riat. Studiul abordează condițiile definitorii ale

antreprenoriatului și analizează date în vederea unei mai

bune informări a factorilor de decizie cu privire la modul 

 de sprijinire a dezvoltării antreprenoriale sustenabile. 

STUDIU: Inovare în universități și institute publice de cercetare. Comportament

antreprenorial 

Totodată, a fost creat și calculat Indexul Ecosistemului Antreprenorial din Romania, luând o

valoare de 4,5 pe o scară de la 1 la 10. 

În 2020, UEFISCDI a reluat cercetarea și a urmărit evolutia ecosistemului românesc din ultimii 5

ani. Astfel, datele despre capitalul uman, finanțare, piețe, cultură, suport și politici, disponibile la

nivel mondial, au fost corelate cu perspectiva antreprenorilor. Pe baza rezultatelor a fost

actualizat Indexul Ecosistemului Antreprenorial (luând o valoare de 5,8 pe o scară de la 1 la 10,

față de 4,5 în 2015) și au fost formulate recomandări pentru dezvoltarea ecosistemului

existent. Studiul publicat în anul 2021 poate fi accesat la adresa: 
https://accelerate.gov.ro/en/pages/repository 

În contextul creșterii competitivității globale, performanța
economică bazată pe inovare și progres tehnologic este

una dintre primele priorități pe agenda europeană. Mediul

de cercetare, prin universități și institute publice, este

chemat în jocul pieței să exploateze rezultatele cercetării

și să intensifice transferul tehnologic și de cunoaștere

către mediul privat și societate. 

Cercetătorii se văd tot mai des invitați să aleagă între a exploata ei înșiși oportunitățile și

riscurile antreprenoriatului sau a le transfera către actori din mediul privat, sub forma drepturilor

de proprietate intelectuală.

Studiul își propune să prezinte date și informații ce nu au mai fost colectate și analizate până în

prezent în România. Rezultatele analizei sunt menite să orienteze acțiunea politică în formularea

de politici bazate pe evidențe, care să sprijine și să încurajeze inovarea, precum și să contribuie la

formarea unei culturi de monitorizare și evaluare constantă a nevoilor, resurselor și a rezultatelor

din ecosistemul de inovare și de transfer tehnologic din România.
https://accelerate.gov.ro/en/pages/repository 
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The Leaders in Innovation Fellowships (LIF)

PROIECTE STRATEGICE 
ANTREPRENORIAT ȘI INOVARE 

România este prima țară europeană care se alătura

programului The Leaders in Innovation Fellowships (LIF). 

LIF este un program individual și personalizat al Royal Academy

of Engineering care se adresează cercetătorilor din domeniul

ingineriei, interesați de activități de antreprenoriat. LIF Global

reunește lideri din comunitatea globală de inovare oferindu-le

informații axate pe comercializarea rezultatelor, dar și experiență
diversă, cu beneficii pe termen scurt și lung.

Prin intermediul parteneriatului cu Royal Academy of Engineering, UEFISCDI își continuă rolul de a

susține creșterea capacității de inovare a României. Crearea unei legături durabile cu Regatul

Unit al Marii Britanii, prin implicarea în programul Leaders in Innovation Fellowship Global, va

conduce la dezvoltarea unei rețele de sprijin pentru inovatorii români. Astfel, aceștia vor avea

acces la resurse de învățare, oportunități personalizate de formare și mentorat, acces la o rețea

de experți naționali și internaționali, pentru creșterea și dezvoltarea afacerilor.

În acest an, Barbados și România s-au alăturat programului în calitate de noi țări partenere. Din

ambele state au fost selectați inovatori care au dovedit ingeniozitate în proiectele lor și potențial

de a contribui la obiectivele de dezvoltare. 

https://uefiscdi.gov.ro/the-leaders-in-innovation-fellowships-lif

Cafeneaua de Inovare 

Cafeneaua de Inovare este o inițiativă UEFISCDI începută în

2013, care își propune să creeze un cadru flexibil de întâlnire,

facilitând schimbul de experiență și dialogul între antreprenori,

investitori, inovatori și alți actori activi în ecosistemul

antreprenorial inovativ din România. De-a lungul evenimentelor

organizate sub logo-ul cafenelei, s-au dezbătut teme actuale ale

ecosistemului antreprenorial și s-au propus soluții la probleme și

provocări societale.

Cafeneaua de Inovare a fost concepută ca un cadru neutru și transparent care să aducă laolaltă

actori diverși ai ecosistemului de inovare, creând astfel un teren fertil pentru colaborări.

Ediții desfășurate în 2021:

15 decembrie: Antreprenoriat bazat pe inovare – povești de succes –  by Accelerate Romania

15 noiembrie: Inovare responsabilă: importanța unui plan de egalitate de gen

31 martie: Sustenabilitate și inovare în ecosistemul antreprenorial din România

 www.cafeneauadeinovare.ro  
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Informații detaliate privind activitatea și programele derulate la nivelul 

Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

găsiți accesând pagina web: www.uefiscdi.gov.ro 
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