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UEFISCDI lansează două platforme esenţiale pentru promovarea la nivel 

național și global a învățământului superior și a cercetării din România  

 

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior a Cercetării, 

Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) lansează vineri, 26 iunie, platformele web 

„Registrul Național al Infrastructurilor de Cercetare” (ERRIS – Engage in the 

Romanian Research Infrastructures System), și „Study in Romania”. Lansarea 

platformelor va avea loc în cadrul conferinței “Internaționalizarea Învățământului 

Superior și a Cercetării din România”, organizată la Centrul de Conferințe al 

Institutului Național de Statistică, Sala Amfiteatru, București (Bulevardul Libertății 

nr. 16), începând cu ora 9:00. 

 

Platforma ERRIS (www.erris.gov.ro) a fost dezvoltată pentru a veni în sprijinul 

coordonatorilor infrastructurilor de cercetare publice/private din România și a celor 

care doresc să beneficieze de serviciile oferite de aceste infrastructuri, stimulând 

colaborarea și participarea la rețele naționale și internaționale de profil a 

comunității științifice din România. Totodată, constituirea acestui registru răspunde 

acţiunilor necesare internaţionalizării sistemului naţional de cercetare, dezvoltare şi 

inovare, în concordanta cu Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 

2014-2020. 

  

Platforma Study in Romania (www.studyinromania.gov.ro) promovează învățământul 

superior românesc la nivel global, contribuind la atragerea studenţilor naționali și 

internaţionali în programe de studiu din oferta educaţională a universităţilor 

româneşti. 

 

Aceste platforme au fost dezvoltate în cadrul proiectelor PODCA, “Eficientizarea 

monitorizării electronice a datelor din sistemul CDI (TIC)”, respectiv POSDRU, 

“Internaţionalizare, echitate și management universitar pentru un învățământ 

superior de calitate (IEMU)”. 

 

 

Link-uri utile:  

http://www.erris.gov.ro/
http://www.studyinromania.gov.ro/
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Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, 

Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) 

www.uefiscdi.gov.ro 

 

Eficientizarea monitorizării electronice a datelor din sistemul CDI (TIC) 

http://date-cdi.ro 

 

Internaţionalizare, echitate și management universitar pentru un învățământ superior 

de calitate (IEMU) 

http://iemu.forhe.ro 

 

 

 

Persoană de contact: 

Adriana Rotar 

E-mail: adriana.rotar@uefiscdi.ro 

Telefon: 0731 23 23 25 
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