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Despre TIC 

 Scop 

 

 
Simplificarea accesului la schemele de finanţare (cofinanţare şi 

susţinerea colaborărilor) 

Reducerea fragmentării sistemului de CDI 
prin stimularea colaborării şi a participării la 

reţele nationale şi internaționale 

Consolidarea rolului ştiinţei în societate prin comunicarea ştiinţei 

Extinderea cooperării internaţionale 

 în programe şi proiecte;  

Creșterea vizibilității la nivel internațional a CDI 

 



Obiectiv general 

 

Consolidarea 
rolului CDI în 

societate 

Îmbunătățirea 
capacității 
MEN de 

gestionare și 
monitorizare 

Creșterea 
capacității de 
promovare a 
rezultatelor 

CDI 



 

 
 

 
• Decembrie 2013 – Decembrie 2015 

Perioadă de 
desfășurare 

 

• Asociaţia pentru 
Implementarea Democraţiei 

• Asociație non-guvernamentală, non-profit, 
de promovare a valorilor democrației 

Partener 



 

 De ce TIC? 
 
Pentru a crește eficiența managementului activității de CDI 

prin valorificarea experienței acumulate în: 

 
- Proiectele anterioare derulate de UEFISCDI: 

- Elaborarea Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru  

perioada 2007-2013, bazată pe elementele unei planificări strategice (ROST); 

- Research Infrastructures Foresight and Impact (RIFI); 

- Calitate și leadership pentru Învățământul Superior Românesc (QLHE). 

 

- Activitatea anterioară de management a fondurilor privind cercetarea; 



 

 Cui ne adresăm? 
 

Personal al 
INCD 

Personal al 
MEN 

Personal 
din cadrul 

UEFISCCDI 



 

 Ce va propune TIC? 
 

Pentru dezvoltarea cadrului de raportare și monitorizare  

a  INCD-urilor: 

- Crearea unor grupuri de experți (High-level Users Group)  

ce vor lucra la un ghid referitor la infrastructurile de cercetare; 

- Ghid metodologic de aplicare a legislatiei privind  

proprietatea intelectuală; 

- Un portal online al infrastructurilor de cercetare; 

- Studii de caz privind construcția, accesul și utilizarea  

infrastructurilor globale de cercetare; 



 

 Ce va propune TIC? 
 

Pentru managementul resursei umane în CDI: 

- Crearea unor grupuri de experți (High-level expert Group)  

de coordonare a activității; 

- Ghid privind Resursa umană din CDI; 

- Un portal online de brokeraj pentru sistemul de CDI; 

- Studierea exemplelor de bună practică de la nivel  

internațional. 



 

 Ce va propune TIC? 
Pentru promovarea eticii, transparenței și integrității  

în CDI: 

- promovarea eticii în cercetarea științifică; 

- Ghid practic privind etica în cercetarea științifică; 

- Analiza documentelor specifice privind etica în CDI și a 

Problemelor de etică reflectate în documentele organismelor 

Internaționale; 

- Analiza codurilor de conduită existente și a  activităților  

comisiilor/comitetelor de etica prin analizarea cazurilor de  

încălcare a normelor de etică; 

- Studiu sociologic privind percepția publicului privind etica 

în CDI. 



Ce ne dorim? 

 

 
Cadru de raportare și monitorizare a infrastructurilor de cercetare, 
cu elaborarea unor scenarii de dezvoltare ulterioară; 

Simplificarea accesului la schemele de finanţare a cercetării, 
dezvoltării și inovării orientate către cofinanţare şi susţinerea 
colaborărilor; 

Analiza asupra capacității administrative a MEN și a UEFISCDI de a 
coordona și monitoriza un sistem complex de comunicare cu actorii 
din sistemul CDI; 



Ce ne dorim? 

 

 

• Recomandări de îmbunătățire a promovării rezultatelor relevante legate 

de activitățile din domeniul cercetării; 
 

• Identificarea de oportunități pentru susținerea cooperării dintre actorii în 

CDI; 
 

• Elaborarea unui ghid practic privind etica în cercetarea științifică; 
 

•  ”Carte a cercetării științifice din România” (standarde de etică în 

activitățile de CDI, principiile și standardele europene privind CDI, 

elementele de proprietate intelectuală conform legislației din România și 

Europa, elemente de bună practică, responsabilitate profesională, servicii 

suport etc); 
 

• Analizarea modalităților de optimizare a fluxurilor informaționale în 

sistemul CDI; 
 

• Metodologii de culegere a datelor/informațiilor relevante privind 

cercetarea din România și crearea unui portal integrat de cercetare 

științifică, ca interfaţă dedicată dialogului ştiinţă-societate. 

 



Vă mulțumesc! 
Anton Anton, 

Adrian Curaj 


