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Compartimentul 
comunicare si 
 relatii publice  

 
 
 
 

competițiile 
dedicate programelor de 

finanțare a cercetării 

 dedicate 
învățământului superior, 

cercetării și inovării 

atât la nivel național cât și 
internațional 

între 
reprezentanții agenției 

și  

 
tematice pentru 

învățământul superior, 
cercetare și inovare 

  

prin instrumente și 
tehnici adaptate profilului 

agenției 



 

C

E

R

C

E

T

A

R

E

 

ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR 
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oportunități finanțare 
 prin competiții proiecte  

PN III & internaționale 
 

povești de succes ale  
cercetătorilor români 

rezultate remarcabile 
obținute în  
proiectele  

finațate 

campanii de 
 promovare 

deciziile  
CNFIS, CNSPIS 

deciziile  
CNCS 

deciziile  
CCCDI 

burse 

rapoarte, studii… 

oportunități finanțare 
 prin competiții proiecte  

PN III & internaționale 
 

exemple de bună 
 practică 

incubatoare și  
start-up-uri 



 

 

 cercetători români & 
diasporă 

 cadre didactice din 
învățământul superior 

 instituții publice de 
resort 

 reprezentanții universităților și institutelor de 
cercetare din România & străinătate 

 reprezentanții agențiilor de finanțare din 
străinătate 

 studenți 

 doctoranzi 

 antreprenori 



  

 organizează conferințe, workshop-uri, întâlniri de lucru... 
        ex: Conferința Diaspora Științifică (3 ediții); Conferința Mondială 

WFSF (2013), Forumul AAL (2014) 

 concepe și implementează campanii pentru promovarea 
învățământului superior, a cercetării și inovării 

ex: InterVIEW, INVENTIKa, Cafeneaua de Inovare.... 

 postează informații și actualizează în 
permanență site-ul www.uefiscdi.gov.ro 

 transmite periodic newsletter/informări 

 participă, în calitate de partener, la campanii 
naționale/internaționale de promovare a științei 

ex: FameLab, Dialoguri tehnologice cu mentori 

 dezvoltă și utilizează platforme 
care facilitează comunicarea 

ex: www.uefiscdi-direct.ro 
www.brainromania.ro 

www.doctoranzi-romania.ro 

 utilizează platformele și instrumentele de 
comunicare internă 

ex: udimanagement; Manualul de comunicare 
internă…. 

 organizează workshop-uri  de 
dezvoltare a abilităților de 

comunicare 
ex: ORA de PR 

 organizează evenimente 
pentru staff 

      PiciLab,teambuilding 
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Brain Romania 3.0 

Platforma digitala de descoperire, diseminare si valorificare a informatiei, de tip social 
network, din domeniul academic si, prin extensie, cel stiintific.  

Noile tendinte din PR au adus o noua abordare orientata mai mult spre retele sociale 
care, prin  natura lor, permit o popularizare mult mai facila a rezultatelor cercetarilor 
finanţate prin programele si proiectele pe care agenţia le coordoneaza. In prezent este 
mult mai usor sa faci cunoscute publicului larg evenimentele, instrumentele ce pot marca 
competitivitatea bazata pe inovare a Romaniei.  

Brain Romania intelege nevoile particulare ale fiecarui utilizator, astfel incat informatia din 
platforma este filtrata in functie de interese si competente specifice pentru a facilita accesul 
la noutatile relevante (diverse categorii de public, target estimat la 40.000 persoane). 



Brain Romania 3.0 

Rol & servicii oferite: 

Rol extrem de important - popularizarea stiintei - "Brain Romania" ofera un spatiu in care 
rezultatele cercetatorilor romani sa poata fi promovate eficient. 

Serviciile oferite de platforma: posibilitatea de networking academic si profesional; 
generarea si actualizarea facila a CV-ului si a listei de publicatii stiintifice; acces la resurse 
si informatii referitoare la finantari si oportunitati profesionale; acces la o serie de aplicatii 
unice si inovative, printre care  un feed de semnale slabe printr-un mecanism de scanare a 
orizontului – NOSEit.  
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