
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                               
Bucuresti, 19 noiembrie 2015 

 
 
Intalnirea de finalizare 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), finalizare proiect 
 
Proiectul este cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational 
Dezvoltarea Capacitatii Administrative 2007-2013 
cod SMIS 37609 
 
 
Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii 
(UEFISCDI) orgnizeaza in data de 23 noiembrie 2015, la Hotel Hilton Athenee Palace, sala 
Enescu, intalnirea de finalizare 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). La conferinta sunt invitati sa participe reprezentanti ai institutiilor cu atributii in domeniu, 
dar si experti implicati in activitatile proiectului. 
 
Dezbaterile vor oferi prilejul de a prezenta participantilor modul in care obiectivele proiectului au 
venit in completarea activitatilor UEFISCDI care vizeaza sistemul national de cercetare-
dezvoltare -inovare Nu in ultimul rand, vor fi aduse in discutie principalele rezultate ale proiectului 
si vor fi prezentate si concluziile 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. 
Activitatile aferente proiectului au condus la atingerea urmatoarelor obiective majore, contribuind 
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: 

- evaluarea capacitatii institutionale a organismelor MENCS cu competente in domeniul 
CDI si a performantelor de inovare ale Institutelor Nationale de Cercetare-Dezvoltare; 

- 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 unei propuneri pentru cadru de monitorizare a ariilor cheie tehnologice si de 
inovare din Strategia 2014-2020; 
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- elaborarea de optiuni strategice institutionale pentru Institutele Nationale de Cercetare-
Dezvoltare pilot implicate in proiect; 

- dezvoltarea de instrumente-pilot de finantare a Institutelor Nationale de Cercetare-
Dezvoltare (INCD) si de management al Sistemului Public de CDI; 

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

De-a lungul activitatilor proiectului au fost implicati numerosi experti, recunoscuti la nivel national 
si international prin activitatea lor in domeniul politicilor de cercetare – dezvoltare – inovare. La 
obtinerea rezultatelor proiectului a contribuit si implicarea unor Institute Nationale de Cercetare-
Dezvoltare, si anume: Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare 
(IBA)., Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Microtehnologie (IMT) , Institutul 
National de Cercetare Stiintifica in domeniul Muncii si Protectiei Sociale (INCSMPS), Institutul 
National de Studii si Cercetari pentru Comunicatii (INSCC), Institutul National de Cercetare-
Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina (GeoEcoMar)  
 
Prin activitatile sale, proiectul a urmarit, in cele 26 de luni de implementare (septembrie 2013- 
noiembrie 2015), cresterea capacitatii institutionale a Ministerului Educatiei Nationale (MEN) de a 
formula politici publice in domeniul cercetarii, dezvoltarii si inovarii (CDI), pentru a genera apoi o 
mai buna alocare a resurselor financiare in cercetare, a determina schimbari structurale ale 
sistemului public de CDI si  de a aduce contributii semnificative la dezvoltarea de noi programe 
privind resursele umane si infrastructurile de cercetare.   
 
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. Valoarea totala eligibila a proiectului este de 
9.769.719,04 lei, din care finantarea prin Fonduri Structurale este de 8.304.261,18 lei si alte 
1.465.457,86 lei reprezinta contributia eligibila a beneficiarului.  
 
 
Website : incd2020.ro  
 
Persoana de contact: Cezar Mihai Haj (e-mail: cezar.haj@uefiscdi.ro; tel : +40 (0)21 3071992) 

 
 

 

http://incd2020.ro/

