
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                               
 

Bucuresti, 8 mai 2014 
 
 

Conferinta de prezentare a proiectului Eficientizarea procesului de monitorizare 
electronica a datelor privind activitatile si infrastructurile din domeniul cercetarii si 
dezvoltarii, prin implementarea de tehnologii moderne TIC, cu scopul de a deservi 

necesarul informational al beneficiarilor serviciilor MEN (TIC) 
 
 

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 37678 
 
 
 
Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii 
(UEFISCDI) organizeaza conferinta de prezentare a proiectului Eficientizarea procesului de 
monitorizare electronica a datelor privind activitatile si infrastructurile din domeniul cercetarii si 
dezvoltarii, prin implementarea de tehnologii moderne TIC, cu scopul de a deservi necesarul 
informational al beneficiarilor serviciilor MEN (TIC), cod SMIS 37678.  
 
Evenimentul va avea loc in data de 14 mai 2014, in intervalul orar 12.45- 13.45, in Amfiteatrul 
„Radu Voinea”, situat in cladirea Rectoratului Universitatii Politehnica din Bucuresti.  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. 
 
In cadrul dezbaterilor va fi abordata problematica culegerii datelor si a fundamentarii politicilor 
publice in cercetare-inovare. In acest sens, participantii vor discuta despre stadiul actual al 
sistemelor nationale de colectare a datelor, in incercarea de a identifica cele mai eficiente 
instrumente de imbunatatire a acestora. Nu in ultimul rand, echipa de management va prezenta 
participantilor obiectivele si activitatile din cadrul proiectului  Eficientizarea procesului de 
monitorizare electronica a datelor privind activitatile si infrastructurile din domeniul cercetarii si 
dezvoltarii, prin implementarea de tehnologii moderne TIC, cu scopul de a deservi necesarul 
informational al beneficiarilor serviciilor MEN (SMIS 37678).  
 
De mentionat ca proiectul isi propune sa contribuie la cresterea capacitatii institutionale a 
Ministerului Educatiei Nationale (MEN) de a formula politici publice in domeniul CDI, pentru a 
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permite o mai buna alocare a resurselor financiare. Un alt deziderat este acela de a determina 
schimbari structurale ale sistemului public de CDI si de a contribui la dezvoltarea de noi 
programe privind resursele umane si infrastructurile de cercetare. 
 
 
Printre rezultatele propuse, se numara:  

- dezvoltarea cadrului de raportare si monitorizare a infrastructurilor de cercetare, cu 
elaborarea unor scenarii de dezvoltare ulterioara, precum si a resurselor umane din 
sistemul national de CDI; 

- derularea unei analize cu privire la capacitatea administrativa a MEN si a UEFISCDI de a 
coordona si monitoriza un sistem complex de comunicare cu actorii din sistemul CDI; 

- identificarea unui set de recomandari in vederea imbunatatirii capacitatii MEN si a 
structurilor din domeniul CDI de a prezenta/promova rezultatele relevante legate de 
activitatile din domeniul cercetarii, in vederea consolidarii rolului stiintei in societate prin 
comunicarea stiintei; 

- promovarea eticii/transparentei/integritatii si a egalitatii de sanse in cercetare prin 
elaborarea unui ghid practic privind etica in cercetarea stiintifica;  

- redactarea unei  ”Carte a cercetarii stiintifice din Romania” care sa cuprinda standardele 
de etica in ceea ce priveste activitatile de CDI, principiile si standardele europene privind 
CDI, elementele de proprietate intelectuala conform legislatiei din Romania si Europa, 
elemente de buna practica, responsabilitate profesionala, servicii suport etc.; 

- analizarea modalitatilor de optimizare a fluxurilor informationale in sistemul CDI.   
 
Evenimentul de prezentare isi propune sa aduca in fata participantilor elementele proiectului si sa 
determine, in egala masura, dezbateri despre sistemul national de cercetare- inovare.   
 
Proiectul Eficientizarea procesului de monitorizare electronica a datelor privind activitatile si 
infrastructurile din domeniul cercetarii si dezvoltarii, prin implementarea de tehnologii moderne 
TIC, cu scopul de a deservi necesarul informational al beneficiarilor serviciilor MEN (SMIS 37678) 
este finantat prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative, in perioada 
2013- 2015, cu fonduri in valoare de 8.506.460 lei.  
 
 
 

Website: http://cd.forhe.ro/ 

 

Persoana de contact: Cezar Mihai Haj (e-mail: cezar.haj@uefiscdi.ro; tel : +40 (0)21 3071992) 
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