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Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării lansează competiția pentru Burse de
cercetare „Spiru Haret (BSH)", aprobată prin Ordinul MCID nr. 422/23.08.2021.
Competiția BSH 2021 are ca scop stimularea tinerilor doctoranzi şi postdoctoranzi
români pentru realizarea unor cercetări cu caracter interdisciplinar privind diaspora
românească.
Cererile de finanţare se depun în regim continuu până la data de 8 decembrie 2021,
ora 16:00, prin intermediul platformei on-line www.uefiscdi-direct.ro, nefiind
necesară depunerea şi în format tipărit.
Competiţia este organizată în cadrul Programului P1 - Dezvoltarea sistemului național
de CD, Subprogramul 1.1 Resurse umane asociat PNCDI III.
Accesează
Pachetul de informații

Consultare privind Agenda Strategică de
Cercetare pentru perioada 2021-2027
În perioada 6 august - 3 septembrie 2021 are loc consultarea online privind
Agenda Strategică de Cercetare pentru perioada de programare 2021-2027.
Consultarea are rolul de a îmbogăți rezultatele activității celor peste o sută de
experți din cele șase paneluri tematice, care, pe parcursul lunii iulie 2021, au propus
provocări specifice României sau aspecte locale ale provocărilor globale, ce își pot
găsi soluții prin cercetare și inovare.
Consultarea este deschisă atât comunități de cercetare - inovare, cât și oricărei
persoane interesate să participe activ în cadrul acestui proces.

Pentru a participa la consultare, accesați: http://agendacercetare.uefiscdi.ro/Survey/Home.aspx?scode=agenda

Adresa: Str. Mendeleev nr. 21-25,Sector 1, Cod 010362, Bucuresti.
Website: uefiscdi.gov.ro
E-mail: pr@uefiscdi.ro Tel: 004 021 30 23 850 Fax: 004 021 31 15 992
Program de lucru: Luni - Vineri 8:00-16:00
Dacă doriți să nu mai primiți acest email vă rugăm să ne contactați la adresa:
dezabonare@uefiscdi.ro.
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