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                                                      Context 
 
Experiența UEFISCDI în procese de construcție strategică: 
 
- Strategia Națională CDI 2007-2013 
- Viziunea Învățământul superior 2025 
- Scenarii European Research Area 2030 (FP7) 
- Strategia Națională CDI 2014-2020 
- Viziunea Administrația publică 2020 
- Viziunea privind internaționalizarea învățământului superior 2020 



Competențe strategic policy intelligence 
Proceduri interactive 

Consultări online 

Analiză semantică Scanarea orizontului 
Institutions with 
Pharma R&D 
projects (zoom) 

Data analytics 



Orientări strategice la nivel de organizație de tip INCD 
 

Scop: sprijinirea INCD-urilor în procesul de identificare a unor direcții 
strategice de dezvoltare până în 2020 
 
Participanți: 
Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protectiei 
Sociale (INCSMPS) 
GeoEcoMar 
Institutul Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații (INSCC) 
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie (IMT) 
Institutul de Bioresurse Alimentare (IBA) 
 



Procedură 
 
Organizarea a câte două ateliere de lucru pentru fiecare 
dintre cele 5 INCD -uri: 
 
• Primul atelier: exercițiu de evaluare apreciativă a 

activității din ultimii 10 ani și de identificare a 
rezultatelor excepționale obținute de fiecare INCD , 
în baza inputului oferit de cercetătorii din institut 

 
• Al doilea atelier: procedură de tip World Cafe in 

vederea constructiei de scenarii cu privire la 
potențiale nișe și direcții strategice de dezvoltare a 
INCD-urilor până în 2020 
 

  



Rolul UEFISCDI în proces: 
 
-Colectează și analizează datele de input de la INCD-urile implicate în proces, cu 
spijinul a doi reprezentanți din cadrul fiecărui INCD 
 
-Oferă statistici cu privire la publicare și brevetare și informațiicu privire la 
tehnologiile emergente 
 
-Facilitează dialogul între membrii INCD-urilor, în cadrul atelierelor de lucru 
 
-Colaborează cu două persoane din cadrul fiecărui INCD 
 
-UEFISCDI are calitatea de facilitator, nu de evaluator! Oferă un serviciu, nu 
evaluează 



Primul atelier (iulie 2015): Exercițiu de evaluare apreciativă a 
activității din ultimii 10 ani 

 
Obiective: 
• Identificarea valorilor individuale ale cercetătorilor și analiza relației dintre acestea și 

obiectivele instituționale 
• Identificarea rezultatelor excepționale desemnate de cercetători pe baza valorilor 

individuale enunțate 
• Identificarea domeniilor CDI în care au fost obținute aceste rezultate și asocierea unor 

subdomenii în care INCD-ul ar dori să desfășoare activități pe viitor (input workshop II) 
 
Input: Rezultatele chestionarului de evaluare apreciativă adresat cercetărilor din INCD 
Output: valori – rezultate excepționale – domenii și subdomenii  
 
Durata: o zi 
Participanți: 15 cercetători din cadrul INCD-ului + reprezentanți UEFISCDI 
 



Exercițiu de evaluare apreciativă a activității din ultimii 10 ani 
Exemplu de analiză a valorilor individuale 

 
Procedură: 
-prezentarea fiecărui grafic 
de către experții UEFISCDI 
 
-dezbatere în grupuri și 
apoi în plen cu privire la 
măsura în care graficele 
reflectă realitatea din 
institut și cu privire la 
implicațiile acestor 
rezultate pentru atingerea 
obiectivelor instituționale 



Exercițiu de evaluare apreciativă a activității din ultimii 10 ani 
Exemplu de analiză a valorilor individuale 

  Dimensiuni Criteriul de evaluare 

Idealist/ 

Individualist 

Validarea rezultatului in 

cadrul comunitatii stiintifice  

Materialist/ 

Individualist 

Validarea rezultatului pe 

piata  

Idealist/  

Colectivist 

Impactul rezultatului asupra 

societatii in general 

Idealist/ Colectivist Impactul rezultatului asupra 

prestigiului organizaţiei dvs. 

Materialist/ Colectivist Impactul rezultatului asupra 

bugetului organizaţiei dvs. 

Idealist/ Individualist Impactul rezultatului asupra 

prestigiului dvs. 

Materialist/ Individualist Impactul asupra veniturilor 

dvs. 



Exercițiu de evaluare apreciativă a activității din ultimii 10 ani 
Exemplu de analiză a rezultatelor excepționale 
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Exercițiu de evaluare apreciativă a activității din ultimii 10 ani 
Exemplu de analiză a rezultatelor excepționale 

 



Exercițiu de evaluare apreciativă a activității din ultimii 10 ani 
Exemplu de analiză a rezultatelor excepționale 

 



Exercițiu de evaluare apreciativă a activității din ultimii 10 ani 
Estimarea dinamicii viitoare a cererii pentru domeniile cu rezultate excepționale 

Procedură: 
-nominalizarea de fiecare participant a celor trei domenii care, în opinia acestuia, au cel mai mare potențial intern, respectiv 
extern, dintre cele în care INCD-ul au obținut rezultate excepționale 
-centralizarea răspunsurilor individuale și identificarea domeniilor cu cel mai mare potențial cf. opiniei majorității 
-identificarea a trei subdomenii de interes pentru INCD pentru primele 4-6 domenii cu cel mai mare potențial  



Concluzii după primul workshop 

• Valorile individuale ale cercetătorilor sunt 
în mare măsură convergente 

• Există puțin consens cu privire la  
rezultatele excepționale obținute de INCD 

• “Cultura organizațională” a INCD poate fi 
destul de diferită  

• Interpretarea spațiului de manevra oferit 
de legislație poate varia substanțial  
 

• Procedura de lucru este acceptată 
• Derularea sa solicită disponibilitatea 

clientului 
 



Al doilea atelier (octombrie 2015): Procedură de tip World Cafe pentru 
identificarea direcțiilor/nișelor strategice de dezvoltare 

 
 Obiective: 

• Construcția de scenarii cu privire la posibilele direcții de 
dezvoltare a INCD-urilor până în 2020, în cadrul unei 
proceduri interactive de tip World Cafe 

 
Input: Set de carduri cu știri, realizate pe baza rezultatelor 
chestionarului de evaluare a celor mai relevante știri din 
subdomeniile identificate de INCD în cadrul primului atelier 
 
Durata: o zi 
Participanți: 15 cercetători din cadrul INCD-ului + reprezentanți 
UEFISCDI 

 



Al doilea workshop (octombrie 2015): Procedură de tip World 
Cafe pentru identificarea direcțiilor/nișelor strategice de 

dezvoltare 
Pași: 
- Transmiterea de către fiecare INCD a unor texte reprezentative pentru fiecare subdomeniu 

indentificat în primul workhop  
- Utilizarea instrumentelor de analiza semantica si NLP (Natural Language Processing), 

dezvoltate de UEFISCDI, in vederea identificarii trend-urilor relevante la nivel global 
(pentru fiecare domeniu); 

- Selectarea a cate 50 de stiri despre trendurile pentru fiecare domeniu identificat;  
- Transmiterea celor 50 de stiri spre evaluare cercetărilor din INCD, sub forma unui sondaj  
- Analiza de către experții UEFISCDI a rezultatelor sondajului și utilizarea acestora pentru 

construirea de carduri cu cele mai relevante știri 
- Utilizarea cardurilor în cadrul unei proceduri interactive de tip World Cafe pentru 

construcția de scenarii  privind rolul pe care l-ar putea juca INCD-ul în dezvoltarea fiecărei 
direcții/nișe 



 
Sondajul de opinie 

Obiectiv: realizarea top 5 cele mai relevante 
trenduri la nivel global/ domeniu; 
 
Procedură: 

 
- Pasul I: selectarea de catre fiecare 
cercetator a domeniilor pentru care 
doreste sa evalueze trendurile; 
- Pasul II: selectarea a minim 5 din cele 50 
de trenduri la nivel global, pentru fiecare 
domeniu selectat; 
- Pasul III: ordonarea pe domenii, a celor 5 
treduri selectare in functie de importanta 
atribuita; 
-Pasul IV: ierarhizarea pe domenii, a 
trendurilor (pe baza rezultatelor agregate) 

 
 



World Café 

 
- Procedura participativa, se lucreaza pe grupuri de cate 5 persoane; 
- Trendurile identificate in urma aplicarii sondajului vor sta la baza 

realizarii scenariului, de catre reprezentantii INCD-ului; 
- Scenariul construit va raspunde la intrebarile: 

- Care tendinte majore au potential de crestere, corelat cu 
capacitatea de dezvoltare a INCD? 

- Care sunt competentele/ resurse INCD necesare pentru a avea 
capacitatea de a raspunde tendintei? 

- Potentiali parteneri?  
- Care sunt instrumentele necesare pentru ca INCD sa se dezvolte in 

directia identificata? 



 
 

Vă mulțumesc pentru atenție! 


