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Proiecte de Cercetare Exploratorie  
 
Acronim: PCE 2021 
Finanțator: UEFISCDI 
 
1. Scop  
Susţinerea şi promovarea cercetării ştiinţifice fundamentale, interdisciplinare şi/sau exploratorii 
din România. Programul se adresează cercetătorilor cu performanţe demonstrate prin calitatea 
şi recunoaşterea internaţională a publicaţiilor ştiinţifice, inclusiv celor care activează în 
străinătate (cetăţeni români sau străini) şi doresc să conducă proiecte de cercetare de înalt 
nivel ştiinţific în instituţii din România.  
 
2. Obiective  

• afirmarea prestigiului cercetării ştiinţifice din România cuantificat prin rezultate ştiinţifice de 
nivel internaţional;  

• identificarea, susţinerea şi dezvoltarea echipelor de cercetare pentru a le permite să atingă, să 
menţină şi să consolideze masa critică necesară competitivităţii acestora pe plan internaţional; 

• atragerea resurselor umane naţionale şi internaţionale de calitate pentru dezvoltarea 
cercetării ştiinţifice din România;  

• implementarea principiului “finanţarea urmează performanţa” în cercetare. 

 

3. Rezultate estimate  

Prin finanţarea acestui tip de proiect se urmăreşte:  

• obţinerea unor rezultate ştiinţifice de excelenţă reflectate în creşterea numărului de publicaţii 
cu înalt impact internaţional, precum şi în creşterea numărului de invenţii brevetate, aplicate în 
economie;  

• creşterea capacităţii de cercetare, inclusiv prin creşterea numărului de cercetători cu normă 
întreagă, încurajând formarea cercetătorilor într-un mediu de înaltă calitate ştiinţifică;  

• atragerea şi implicarea cercetătorilor din străinătate în proiecte cu impact asupra creşterii 
vizibilităţii internaţionale a cercetării ştiinţifice româneşti;  

• creşterea capacităţii de a candida cu succes la instrumente de finanţare europene şi 
internaţionale de cercetare. 

 

Durată proiect:  min. 24 luni – max. 33 luni. 

Buget competiție: 150.000.000 RON (31.250.000 EUR) 

Termen depunere proiecte:  07.07.2021 

Link către competiție: https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-exploratorie 

 

 

 

 

https://uefiscdi.gov.ro/
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Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente 
 

Acronim: TE 2021 
Finanțator: UEFISCDI 
 

1. Scop  

Sprijinirea tinerilor cercetători, doctori în ştiinţe, pentru crearea sau consolidarea propriei 
echipe de cercetare şi a unui program de cercetare independent.  
 

2. Obiective  

• creşterea capacităţii tinerilor cercetători de a pune în practică programul propriu de 
cercetare;  

• dezvoltarea abilităţilor tinerilor cercetători de a conduce echipe şi de a administra 
proiecte de cercetare;  

• creşterea numărului de cercetători cu rezultate vizibile internaţional; 

• creşterea capacităţii tinerilor cercetători de a participa cu succes la programe de 
cercetare, dezvoltare şi inovare, cu finanţare internaţională. 

 

Durată proiect:  min. 18 luni – max. 24 luni. 

Buget competiție: 70.000.000 RON (14.583.333 EUR) 

Termen depunere proiecte:  07.07.2021 

Link catre competiție: https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-pentru-stimularea-
tinerelor-echipe-independente 

 

Proiecte de cercetare postdoctorală 

Acronim: PD 2021 
Finanțator: UEFISCDI 
 

1. Scop  

Sprijinirea tinerilor cercetători, doctori în ştiinţe, care doresc să îşi dezvolte o carieră 
profesională în activitatea de cercetare ştiinţifică, în instituţii de cercetare din România.  
 

2. Obiective 

• crearea pentru tinerii cercetători a unei şanse suplimentare de obţinere a unei poziţii 
profesionale stabile în unităţi cu profil de cercetare din ţară;  

• asigurarea suportului financiar şi logistic necesar tinerilor, doctori în ştiinţe, pentru 
efectuarea în ţară de activităţi de cercetare;  

• creşterea vizibilităţii cercetării româneşti în plan internaţional, prin creşterea calităţii şi 
mai buna valorificare a rezultatelor cercetării;  

• creşterea numărului de cercetători cu normă întreagă finanţaţi prin proiecte de 
cercetare şi angajaţi în unităţi de cercetare din România.  

Durată proiect:  min. 12 luni – max. 24 luni. 

Buget competiție: 30.000.000 RON (6.250.000 EUR) 

Termen depunere proiecte:  07.07.2021 

Link catre competiție: https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-postdoctorala 
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