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Domenii principale de cercetare

Excelența științifică

Activitatea noastră este organizată în jurul a 10 domenii largi de 
cercetare menite să deservească prioritățile politice ale Uniunii 
Europene.

Energie și transport

Economie, finanțe și piețe

Educație, competențe și ocuparea forței de muncă

Alimente, nutriție și sănătate

Mediu, deficitul de resurse, schimbările climatice și sustenabilitatea

Oamenii, guvernanța în societățile multiculturale și interconectate

Securitatea civilă

Migrația și dezvoltarea teritorială

Datele și transformările digitale

Sisteme și procese de inovare

Misiunea JRC

ec.europa.eu/jrc

@EU_ScienceHub

@EUScienceHub

Joint Research Centre (JRC) 

EU Science Hub

EU Science Hub

Centrul Comun de Cercetare (Joint 
Research Centre – JRC), serviciul Comisiei 
Europene dedicat științei și cunoașterii, 
are misiunea de a sprijini politicile UE cu 
argumente independente, de-a lungul 
întregului ciclu de politică.

Rolul nostru

Conlucrăm cu peste 1000 de 
parteneri de cercetare din 
întreaga lume, din statele 

membre ale UE, precum și cu 
organizații internaționale, cum ar 

fi Organizația Națiunilor Unite, 
OCDE și Banca Mondială.

Am dezvoltat 120 de baze 
de date disponibile online 
și peste 100 de modele 

care pot fi folosite în orice 
domeniu de politici.

Unele dintre infrastructurile 
noastre de cercetare de ultimă 
generație sunt laboratoare de 

referință în domeniile 
respective, nu doar la nivelul 

UE, ci și la nivel mondial.În 10 domenii științifice 
cheie, suntem printre 

primele 15 organizații de 
cercetare din lume.

În fiecare an, 40-50% 
dintre lucrările noastre 
științifice sunt printre 
primele 25% cele mai 
citate la nivel mondial.

Ne dezvoltăm în permanență 
cunoștințele și competențele 
lucrând cu cei mai buni actori 

din cadrul disciplinelor și 
punând laolaltă competențe și 
instrumente complementare.

Cunoașterea științifică joacă un rol 
esențial în abordarea unor provocări 
globale, cum ar fi schimbările 
climatice, îmbătrânirea populației, 
crizele economice sau migrația.

Acționăm ca furnizor de știință și 
intermediar de cunoștințe. Ne 
asigurăm că factorii de decizie 
politică au la dispoziție cele mai bune 
dovezi atunci când iau decizii 
importante care se răsfrâng asupra 
vieții noastre de zi cu zi.

Activitățile noastre de cercetare 
contribuie, printre altele, la crearea de 

locuri de muncă și la creșterea 
economică, la un mediu sănătos și 
sigur, la asigurarea resurselor 
energetice, la mobilitatea durabilă, la 
protejarea consumatorilor, precum și 
la siguranța și garanțiile nucleare.

De asemenea, avem un rol-cheie în 
elaborarea de standarde care 
stimulează inovarea și 
competitivitatea în Europa.

Obiectivul este de a folosi 
cunoștințele științifice pentru a 
dezvolta soluții eficace, eficiente, 
echitabile și sustenabile.

Resursele JRC

Sediul central este la Bruxelles; la acesta 
se adaugă centre de cercetare situate 

în cinci state membre

3000 de angajaț i
din care aproape 75% sunt oameni de știință și cercetători

83%
din personalul nostru central 
de cercetare este deținător 

de doctorate

PRINT     ISBN 978-92-79-61596-2     doi:10.2788/5800     LB-04-16-738-RO-D     PDF     ISBN 978-92-79-61636-5     doi:10.2788/380271     LB-04-16-738-RO-N     TIPĂRIT PE HÂRTIE RECICLATĂ

https://ec.europa.eu/jrc/en
https://twitter.com/EU_ScienceHub
https://www.facebook.com/EUScienceHub/
https://www.linkedin.com/company/european-commission-joint-research-centre
https://www.youtube.com/user/JRCaudiovisuals


Domenii principale de cercetare

Excelența științifică

Activitatea noastră este organizată în jurul a 10 domenii largi de 
cercetare menite să deservească prioritățile politice ale Uniunii 
Europene.

Energie și transport

Economie, finanțe și piețe

Educație, competențe și ocuparea forței de muncă

Alimente, nutriție și sănătate

Mediu, deficitul de resurse, schimbările climatice și sustenabilitatea

Oamenii, guvernanța în societățile multiculturale și interconectate

Securitatea civilă

Migrația și dezvoltarea teritorială

Datele și transformările digitale

Sisteme și procese de inovare

Misiunea JRC

ec.europa.eu/jrc

@EU_ScienceHub

@EUScienceHub

Joint Research Centre (JRC) 

EU Science Hub

EU Science Hub

Centrul Comun de Cercetare (Joint 
Research Centre – JRC), serviciul Comisiei 
Europene dedicat științei și cunoașterii, 
are misiunea de a sprijini politicile UE cu 
argumente independente, de-a lungul 
întregului ciclu de politică.

Rolul nostru

Conlucrăm cu peste 1000 de 
parteneri de cercetare din 
întreaga lume, din statele 

membre ale UE, precum și cu 
organizații internaționale, cum ar 

fi Organizația Națiunilor Unite, 
OCDE și Banca Mondială.

Am dezvoltat 120 de baze 
de date disponibile online 
și peste 100 de modele 

care pot fi folosite în orice 
domeniu de politici.

Unele dintre infrastructurile 
noastre de cercetare de ultimă 
generație sunt laboratoare de 

referință în domeniile 
respective, nu doar la nivelul 

UE, ci și la nivel mondial.În 10 domenii științifice 
cheie, suntem printre 

primele 15 organizații de 
cercetare din lume.

În fiecare an, 40-50% 
dintre lucrările noastre 
științifice sunt printre 
primele 25% cele mai 
citate la nivel mondial.

Ne dezvoltăm în permanență 
cunoștințele și competențele 
lucrând cu cei mai buni actori 

din cadrul disciplinelor și 
punând laolaltă competențe și 
instrumente complementare.

Cunoașterea științifică joacă un rol 
esențial în abordarea unor provocări 
globale, cum ar fi schimbările 
climatice, îmbătrânirea populației, 
crizele economice sau migrația.

Acționăm ca furnizor de știință și 
intermediar de cunoștințe. Ne 
asigurăm că factorii de decizie 
politică au la dispoziție cele mai bune 
dovezi atunci când iau decizii 
importante care se răsfrâng asupra 
vieții noastre de zi cu zi.

Activitățile noastre de cercetare 
contribuie, printre altele, la crearea de 

locuri de muncă și la creșterea 
economică, la un mediu sănătos și 
sigur, la asigurarea resurselor 
energetice, la mobilitatea durabilă, la 
protejarea consumatorilor, precum și 
la siguranța și garanțiile nucleare.

De asemenea, avem un rol-cheie în 
elaborarea de standarde care 
stimulează inovarea și 
competitivitatea în Europa.

Obiectivul este de a folosi 
cunoștințele științifice pentru a 
dezvolta soluții eficace, eficiente, 
echitabile și sustenabile.

Resursele JRC

Sediul central este la Bruxelles; la acesta 
se adaugă centre de cercetare situate 

în cinci state membre

3000 de angajaț i
din care aproape 75% sunt oameni de știință și cercetători

83%
din personalul nostru central 
de cercetare este deținător 

de doctorate

PRINT     ISBN 978-92-79-61596-2     doi:10.2788/5800     LB-04-16-738-RO-D     PDF     ISBN 978-92-79-61636-5     doi:10.2788/380271     LB-04-16-738-RO-N     TIPĂRIT PE HÂRTIE RECICLATĂ

https://ec.europa.eu/jrc/en
https://twitter.com/EU_ScienceHub
https://www.facebook.com/EUScienceHub/
https://www.linkedin.com/company/european-commission-joint-research-centre
https://www.youtube.com/user/JRCaudiovisuals


Domenii principale de cercetare

Excelența științifică

Activitatea noastră este organizată în jurul a 10 domenii largi de 
cercetare menite să deservească prioritățile politice ale Uniunii 
Europene.

Energie și transport

Economie, finanțe și piețe

Educație, competențe și ocuparea forței de muncă

Alimente, nutriție și sănătate

Mediu, deficitul de resurse, schimbările climatice și sustenabilitatea

Oamenii, guvernanța în societățile multiculturale și interconectate

Securitatea civilă

Migrația și dezvoltarea teritorială

Datele și transformările digitale

Sisteme și procese de inovare

Misiunea JRC

ec.europa.eu/jrc

@EU_ScienceHub

@EUScienceHub

Joint Research Centre (JRC) 

EU Science Hub

EU Science Hub

Centrul Comun de Cercetare (Joint 
Research Centre – JRC), serviciul Comisiei 
Europene dedicat științei și cunoașterii, 
are misiunea de a sprijini politicile UE cu 
argumente independente, de-a lungul 
întregului ciclu de politică.

Rolul nostru

Conlucrăm cu peste 1000 de 
parteneri de cercetare din 
întreaga lume, din statele 

membre ale UE, precum și cu 
organizații internaționale, cum ar 

fi Organizația Națiunilor Unite, 
OCDE și Banca Mondială.

Am dezvoltat 120 de baze 
de date disponibile online 
și peste 100 de modele 

care pot fi folosite în orice 
domeniu de politici.

Unele dintre infrastructurile 
noastre de cercetare de ultimă 
generație sunt laboratoare de 

referință în domeniile 
respective, nu doar la nivelul 

UE, ci și la nivel mondial.În 10 domenii științifice 
cheie, suntem printre 

primele 15 organizații de 
cercetare din lume.

În fiecare an, 40-50% 
dintre lucrările noastre 
științifice sunt printre 
primele 25% cele mai 
citate la nivel mondial.

Ne dezvoltăm în permanență 
cunoștințele și competențele 
lucrând cu cei mai buni actori 

din cadrul disciplinelor și 
punând laolaltă competențe și 
instrumente complementare.

Cunoașterea științifică joacă un rol 
esențial în abordarea unor provocări 
globale, cum ar fi schimbările 
climatice, îmbătrânirea populației, 
crizele economice sau migrația.

Acționăm ca furnizor de știință și 
intermediar de cunoștințe. Ne 
asigurăm că factorii de decizie 
politică au la dispoziție cele mai bune 
dovezi atunci când iau decizii 
importante care se răsfrâng asupra 
vieții noastre de zi cu zi.

Activitățile noastre de cercetare 
contribuie, printre altele, la crearea de 

locuri de muncă și la creșterea 
economică, la un mediu sănătos și 
sigur, la asigurarea resurselor 
energetice, la mobilitatea durabilă, la 
protejarea consumatorilor, precum și 
la siguranța și garanțiile nucleare.

De asemenea, avem un rol-cheie în 
elaborarea de standarde care 
stimulează inovarea și 
competitivitatea în Europa.

Obiectivul este de a folosi 
cunoștințele științifice pentru a 
dezvolta soluții eficace, eficiente, 
echitabile și sustenabile.

Resursele JRC

Sediul central este la Bruxelles; la acesta 
se adaugă centre de cercetare situate 

în cinci state membre

3000 de angajaț i
din care aproape 75% sunt oameni de știință și cercetători

83%
din personalul nostru central 
de cercetare este deținător 

de doctorate

PRINT     ISBN 978-92-79-61596-2     doi:10.2788/5800     LB-04-16-738-RO-D     PDF     ISBN 978-92-79-61636-5     doi:10.2788/380271     LB-04-16-738-RO-N     TIPĂRIT PE HÂRTIE RECICLATĂ

https://ec.europa.eu/jrc/en
https://twitter.com/EU_ScienceHub
https://www.facebook.com/EUScienceHub/
https://www.linkedin.com/company/european-commission-joint-research-centre
https://www.youtube.com/user/JRCaudiovisuals


Domenii principale de cercetare

Excelența științifică

Activitatea noastră este organizată în jurul a 10 domenii largi de 
cercetare menite să deservească prioritățile politice ale Uniunii 
Europene.

Energie și transport

Economie, finanțe și piețe

Educație, competențe și ocuparea forței de muncă

Alimente, nutriție și sănătate

Mediu, deficitul de resurse, schimbările climatice și sustenabilitatea

Oamenii, guvernanța în societățile multiculturale și interconectate

Securitatea civilă

Migrația și dezvoltarea teritorială

Datele și transformările digitale

Sisteme și procese de inovare

Misiunea JRC

ec.europa.eu/jrc

@EU_ScienceHub

@EUScienceHub

Joint Research Centre (JRC) 

EU Science Hub

EU Science Hub

Centrul Comun de Cercetare (Joint 
Research Centre – JRC), serviciul Comisiei 
Europene dedicat științei și cunoașterii, 
are misiunea de a sprijini politicile UE cu 
argumente independente, de-a lungul 
întregului ciclu de politică.

Rolul nostru

Conlucrăm cu peste 1000 de 
parteneri de cercetare din 
întreaga lume, din statele 

membre ale UE, precum și cu 
organizații internaționale, cum ar 

fi Organizația Națiunilor Unite, 
OCDE și Banca Mondială.

Am dezvoltat 120 de baze 
de date disponibile online 
și peste 100 de modele 

care pot fi folosite în orice 
domeniu de politici.

Unele dintre infrastructurile 
noastre de cercetare de ultimă 
generație sunt laboratoare de 

referință în domeniile 
respective, nu doar la nivelul 

UE, ci și la nivel mondial.În 10 domenii științifice 
cheie, suntem printre 

primele 15 organizații de 
cercetare din lume.

În fiecare an, 40-50% 
dintre lucrările noastre 
științifice sunt printre 
primele 25% cele mai 
citate la nivel mondial.

Ne dezvoltăm în permanență 
cunoștințele și competențele 
lucrând cu cei mai buni actori 

din cadrul disciplinelor și 
punând laolaltă competențe și 
instrumente complementare.

Cunoașterea științifică joacă un rol 
esențial în abordarea unor provocări 
globale, cum ar fi schimbările 
climatice, îmbătrânirea populației, 
crizele economice sau migrația.

Acționăm ca furnizor de știință și 
intermediar de cunoștințe. Ne 
asigurăm că factorii de decizie 
politică au la dispoziție cele mai bune 
dovezi atunci când iau decizii 
importante care se răsfrâng asupra 
vieții noastre de zi cu zi.

Activitățile noastre de cercetare 
contribuie, printre altele, la crearea de 

locuri de muncă și la creșterea 
economică, la un mediu sănătos și 
sigur, la asigurarea resurselor 
energetice, la mobilitatea durabilă, la 
protejarea consumatorilor, precum și 
la siguranța și garanțiile nucleare.

De asemenea, avem un rol-cheie în 
elaborarea de standarde care 
stimulează inovarea și 
competitivitatea în Europa.

Obiectivul este de a folosi 
cunoștințele științifice pentru a 
dezvolta soluții eficace, eficiente, 
echitabile și sustenabile.

Resursele JRC

Sediul central este la Bruxelles; la acesta 
se adaugă centre de cercetare situate 

în cinci state membre

3000 de angajaț i
din care aproape 75% sunt oameni de știință și cercetători

83%
din personalul nostru central 
de cercetare este deținător 

de doctorate

PRINT     ISBN 978-92-79-61596-2     doi:10.2788/5800     LB-04-16-738-RO-D     PDF     ISBN 978-92-79-61636-5     doi:10.2788/380271     LB-04-16-738-RO-N     TIPĂRIT PE HÂRTIE RECICLATĂ

https://ec.europa.eu/jrc/en
https://twitter.com/EU_ScienceHub
https://www.facebook.com/EUScienceHub/
https://www.linkedin.com/company/european-commission-joint-research-centre
https://www.youtube.com/user/JRCaudiovisuals


Domenii principale de cercetare

Excelența științifică

Activitatea noastră este organizată în jurul a 10 domenii largi de 
cercetare menite să deservească prioritățile politice ale Uniunii 
Europene.

Energie și transport

Economie, finanțe și piețe

Educație, competențe și ocuparea forței de muncă

Alimente, nutriție și sănătate

Mediu, deficitul de resurse, schimbările climatice și sustenabilitatea

Oamenii, guvernanța în societățile multiculturale și interconectate

Securitatea civilă

Migrația și dezvoltarea teritorială

Datele și transformările digitale

Sisteme și procese de inovare

Misiunea JRC

ec.europa.eu/jrc

@EU_ScienceHub

@EUScienceHub

Joint Research Centre (JRC) 

EU Science Hub

EU Science Hub

Centrul Comun de Cercetare (Joint 
Research Centre – JRC), serviciul Comisiei 
Europene dedicat științei și cunoașterii, 
are misiunea de a sprijini politicile UE cu 
argumente independente, de-a lungul 
întregului ciclu de politică.

Rolul nostru

Conlucrăm cu peste 1000 de 
parteneri de cercetare din 
întreaga lume, din statele 

membre ale UE, precum și cu 
organizații internaționale, cum ar 

fi Organizația Națiunilor Unite, 
OCDE și Banca Mondială.

Am dezvoltat 120 de baze 
de date disponibile online 
și peste 100 de modele 

care pot fi folosite în orice 
domeniu de politici.

Unele dintre infrastructurile 
noastre de cercetare de ultimă 
generație sunt laboratoare de 

referință în domeniile 
respective, nu doar la nivelul 

UE, ci și la nivel mondial.În 10 domenii științifice 
cheie, suntem printre 

primele 15 organizații de 
cercetare din lume.

În fiecare an, 40-50% 
dintre lucrările noastre 
științifice sunt printre 
primele 25% cele mai 
citate la nivel mondial.

Ne dezvoltăm în permanență 
cunoștințele și competențele 
lucrând cu cei mai buni actori 

din cadrul disciplinelor și 
punând laolaltă competențe și 
instrumente complementare.

Cunoașterea științifică joacă un rol 
esențial în abordarea unor provocări 
globale, cum ar fi schimbările 
climatice, îmbătrânirea populației, 
crizele economice sau migrația.

Acționăm ca furnizor de știință și 
intermediar de cunoștințe. Ne 
asigurăm că factorii de decizie 
politică au la dispoziție cele mai bune 
dovezi atunci când iau decizii 
importante care se răsfrâng asupra 
vieții noastre de zi cu zi.

Activitățile noastre de cercetare 
contribuie, printre altele, la crearea de 

locuri de muncă și la creșterea 
economică, la un mediu sănătos și 
sigur, la asigurarea resurselor 
energetice, la mobilitatea durabilă, la 
protejarea consumatorilor, precum și 
la siguranța și garanțiile nucleare.

De asemenea, avem un rol-cheie în 
elaborarea de standarde care 
stimulează inovarea și 
competitivitatea în Europa.

Obiectivul este de a folosi 
cunoștințele științifice pentru a 
dezvolta soluții eficace, eficiente, 
echitabile și sustenabile.

Resursele JRC

Sediul central este la Bruxelles; la acesta 
se adaugă centre de cercetare situate 

în cinci state membre

3000 de angajaț i
din care aproape 75% sunt oameni de știință și cercetători

83%
din personalul nostru central 
de cercetare este deținător 

de doctorate

PRINT     ISBN 978-92-79-61596-2     doi:10.2788/5800     LB-04-16-738-RO-D     PDF     ISBN 978-92-79-61636-5     doi:10.2788/380271     LB-04-16-738-RO-N     TIPĂRIT PE HÂRTIE RECICLATĂ

https://ec.europa.eu/jrc/en
https://twitter.com/EU_ScienceHub
https://www.facebook.com/EUScienceHub/
https://www.linkedin.com/company/european-commission-joint-research-centre
https://www.youtube.com/user/JRCaudiovisuals

