
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                               
Bucuresti, 8 mai 2014 

 
 
Conferinta de prezentare a proiectului Cresterea capacitatii administrative a sistemului 
public de cercetare, dezvoltare si inovare din Romania, pentru a raspunde pe termen 
scurt, mediu si lung nevoilor strategice de dezvoltare economico-sociala a Romaniei 
 
 
 
Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii 
(UEFISCDI), prezentare proiect 
 
Proiectul este cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational 
Dezvoltarea Capacitatii Administrative 2007-2013 
cod SMIS 37609 
 
 
 
Amfiteatrul „Radu Voinea” al Universitatii Politehnica din Bucuresti va gazdui, in data de 14 mai 
2013, conferinta de prezentare a proiectului intitulat Cresterea capacitatii administrative a 
sistemului public de cercetare, dezvoltare si inovare din Romania, pentru a raspunde pe termen 
scurt, mediu si lung nevoilor strategice de dezvoltare economico-sociala a Romaniei (SMIS 
37609).   
 
Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii 
(UEFISCDI) isi propune sa prezinte, in cadrul evenimentului, obiectivele si activitatile 
subsecvente proiectului strategic mai sus amintit, aflat la inceputul perioadei de implementare. 
Nu in ultimul rand, cei prezenti vor fi invitati sa dezbata posibile instrumente de dezvoltare 
strategica viitoare. Conferinta va reuni reprezentanti ai universitatilor, institutelor nationale de 
cercetare, dezvoltare si inovare, Academiei Romane, mediului privat, societatii civile cat si 
reprezentanti ai structurilor de decizie cu atributii in domeniul cercetarii, dezvoltarii si inovarii. 
 
Proiectul isi propune sa contribuie la cresterea capacitatii de planificare strategica a sistemului 
public de Cercetare, Dezvoltare si Inovare (CDI), pentru a raspunde pe termen scurt, mediu si 
lung, nevoilor strategice de dezvoltare economico-sociala a Romaniei. Instrumentul prin care se 
va incerca atingerea acestor deziderate este cresterea capacitatii institutionale a MEN de a 
formula politici publice in domeniul CDI, astfel incat sa permita o mai buna alocare a resurselor 
financiare.  
 
Activitatile specifice din cadrul proiectului se vor concentra pe atingerea urmatoarelor obiective: 

- evaluarea capacitatii institutionale a organismelor MEN cu competente in domeniul CDI si 
a performantelor de inovare ale Institutelor Nationale de Cercetare-Dezvoltare; 
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- analiza nevoilor socio-economice ale ariilor de dezvoltare tehnologica si inovare pentru 
Romania, la orizontul 2025 si elaborarea unui cadru de monitorizare a dinamicii acestuia; 

- elaborarea de strategii institutionale alternative pentru Institutele Nationale de Cercetare-
Dezvoltare; 

- dezvoltarea de instrumente-pilot de finantare a Institutelor Nationale de Cercetare, 
Dezvoltare (INCD) si de management al Sistemului Public de CDI, precum si elaborarea 
unui document-model strategic privind viitorul cercetarii in Romania; 

- crearea unei retele de experti in managementul activitatilor de CDI si prospectarea 
domeniilor prioritare de inovare, facilitand procese de peer-learning; 

- dezvoltarea unei platforme de management de cunoastere, la nivelul MEN si UEFISCDI, 
identificand bunele practici de comunicare a stiintei; 

- elaborarea unei propuneri pentru cadruu de monitorizare a ariilor cheie tehnologice si de 
inovare din Strategia 2014-2020. 

 
Proiectul Cresterea capacitatii administrative a sistemului public de cercetare, dezvoltare si 
inovare din Romania, pentru a raspunde pe termen scurt, mediu si lung nevoilor strategice de 
dezvoltare economico-sociala a Romaniei este finantat prin Programul Operational Dezvoltarea 
Capacitatii Administrative in perioada  2013-2015, cu fonduri in valoare de 10.103.725,58 lei. 
Valoarea totala eligibila a proiectului este de 9.918.410, 58 lei, din care finantarea prin Fonduri 
Structurale este de 8.430.648,99 lei si alte 1.487.761, 59 lei reprezinta contributia elegibila a 
beneficiarului.  
 
 
Website : http://incd.forhe.ro/  
 
Persoana de contact : Cezar Mihai Haj (e-mail: cezar.haj@uefiscdi.ro; tel : +40 (0)21 3071992) 
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