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Razvan VOINESCU

Orientari strategice pentru institutele nationale de cercetare
Scop: sprijinirea INCD-urilor in procesul de identificare a unor directii strategice de dezvoltare pana in
2020
Participanti:
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie (IMT)
GeoEcoMar
Institutul National de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale (INCSMPS)
Institutul de Bioresurse Alimentare (IBA)
Institutul National de Studii si Cercetari pentru Comunicatii (INSCC)
Etape:
 Evaluarea apreciativa a activitatii INCD in ultimii 10 ani
 Identificarea directiilor de dezvoltare a activitatii INCD

Rezultate exceptionale in
activitatea INCD
- Iulie 2015  Exercitiu de evaluare apreciativa a activitatii din
ultimii 10 ani si de identificare a rezultatelor
exceptionale obtinute de catre fiecare dintre
institutele implicate in proiect
 5 exercitii distincte, desfasurate in paralel

Atelier de lucru de evaluare apreciativa a activitatii INCD din
ultimii 10 ani
Obiective:
• Prezentarea valorilor individuale ale cercetatorilor si analiza relatiei dintre acestea si
obiectivele institutionale
• Prezentarea rezultatelor exceptionale desemnate de cercetatori pe baza valorilor
individuale enuntate
• Prezentarea domeniilor CDI in care au fost obtinute aceste rezultate si identificarea unor
subdomenii/ nise in care INCD ar putea sa se specializeze in viitor
Participanti: 15 cercetatori x 5 INCD (5 ateliere de lucru)
Input: Rezultatele chestionarelor on line, de evaluare apreciativa, adresate cercetatorilor din
INCD-uri

Exemplu de analiza a valorilor individuale
Dimensiuni

Criteriul de evaluare

Idealist/
Individualist

Validarea rezultatului in
cadrul comunitatii
stiintifice
Validarea rezultatului pe
piata

Materialist/
Individualist
Idealist/
Colectivist

Impactul rezultatului
asupra societatii in general

Idealist/ Colectivist

Impactul rezultatului asupra
prestigiului organizaţiei
dvs.
Impactul rezultatului asupra
bugetului organizaţiei dvs.

Materialist/ Colectivist
Idealist/ Individualist

Impactul rezultatului asupra
prestigiului dvs.

Materialist/ Individualist

Impactul asupra veniturilor
dvs.

Exemplu de analiza a rezultatelor exceptionale

Rezultate obtinute in urma primei runde de ateliere de lucru
 Rezultate exceptionale in activitate: grupate pe
domenii tematice
 Domenii tematice (reformulate, dupa caz) clasificate
prin vot individual in functie de perspectivele de
evolutie la nivel national si international

 2-6 nise/sub-nise tematice identificate pentru fiecare
domeniu tematic “castigator”

10
EXTERN

 3-6 domenii tematice alese prin vot individual pentru
fiecare INCD (domenii cu perspective promitatoare de
dezvoltare la nivel national/ international/ national si
international)

12
8
6
4
2
0
0

5

10
INTERN

15

Scenarii posibile de dezvoltare a activitatii INCD , a doua runda de
ateliere de lucru
- noiembrie 2015 Pasi:
1. Transmiterea de catre INCD a unor texte stiintifice/ tehnologice, reprezentative pentru
fiecare domeniu tematic indentificat in primul workshop
2. Identificarea tendintelor tehnologice/ de cercetare relevante la nivel global (pentru fiecare
domeniu) prin instrumente de analiza semantica si NLP (Natural Language Processing),
dezvoltate de UEFISCDI aplicate unui corpus extins de stiri tehnologice/ publicatii
stiintifice;
3. Evaluarea stirilor de catre cercetatorii INCD, printr-un sondaj on line, particularizat pentru
fiecare INCD;
4. Analiza de catre expertii UEFISCDI a rezultatelor sondajului si utilizarea acestora pentru
construirea de carduri cu cele mai relevante stiri;
5. Utilizarea cardurilor in cadrul unei proceduri interactive pentru constructia de scenarii
privind rolul pe care l-ar putea juca INCD-ul in dezvoltarea fiecarei directii/nise tematice.

Strategic policy intelligence

> 500 000 stiri din  300 surse (BBC,
Sciencedaily, technology.org, etc)
Consultare online

Sondajul de opinie

Obiectiv:
realizarea unui clasament al celor
mai relevante tendinte tehnologice/
stiintifice la nivel global pentru
fiecare domeniu tematic
Procedura:
1. selectarea celor mai importante
tendinte la nivel global (5-10 din
50 de stiri preidentificate/
domeniu tematic);
2. ierarhizarea
celor
mai
importante tendinte (scala 1-5)
3. propunerea de noi tendinte
relevante de catre cercetatorii
INCD

Scenarii posibile de dezvoltare a INCD

Obiectiv:
• Construcția de scenarii cu privire la posibilele
direcții de dezvoltare a INCD pana in 2020, in cadrul
unei proceduri interactive
• Participanti: cercetatori INCD, facilitatori UEFISCDI
Input: Set de carduri cu știri, realizate pe baza
rezultatelor sondajului de evaluare a celor mai
relevante știri pentru domeniile identificate

Procedura de lucru – joc cu 3 runde
 Lucru individual, pe grupri si in plen: 3 grupuri x max 5
participanti
 La fiecare masa s-a introdus in joc un pachet de
carduri cu stiri relevante
Procedura de lucru - Runda 1
Obiectiv: identificarea tendintelor tehnologice/ stiintifice,
relevante la nivel national sau international
 Individual: fiecare participant a ales maxim 2 carduri si
si-a argumentat alegerea prin tendintele emergente
din spatele stirii; lista tendinte
 Grup : dialog si alegere prin vot individual/ consens (la
flichart) a 3 tendinte din lista, asupra carora institutul
ar trebui sa se concentreze in viitor

Procedura de lucru - Runda 2
Obiectiv: alegerea niselor tematice in care ar trebui sa se
concentreze activitatea INCD

 Pe grupuri de lucru, prin dialog s-au identificat pentru
fiecare dintre cele trei tendinte competentele pe care
institutul le are in raport cu acesta/ capacitate institutionala
 In raport cu competentele identificate, grupul a identificat
nise tematice asupra carora institutul s-ar putea concentra
 Fiecare grup a prezentat in plen: cele 3 nise, competentele
justificative si tendintele asociate
 Din totalul de 9 nise identificate, in plen, fiecare participant
a ales prin vot 3 nise favorite (de la cel putin 2
mese/grupuri)

Procedura de lucru - Runda 3
Obiectiv: constructia unui scenariu integrat de dezvoltare a
activitatii INCD, cuprinzand cele 3 nise tematice identificate
anterior

 Grup: definirea nivelului de ambitie al institutului la
orizontul 2020 (ex: lider local, regional, global, follower etc.)
 Grup: identificarea resurselor interne ale INCD; definirea
procentului din resursele identificate, necesare pentru
dezvoltarea nisei
 Grup: identificarea resurselor de care INCD ar mai avea
nevoie pentru a dezvolta nisa respectiva
 Plen: Prezentarea scenariilor construite. Discutii si concluzii.

Concluzii
Prin acest flux de activitati, UEFISCDI:
 nu a urmarit evaluarea sau ierarhizarea INCD
 nu a urmarit o analiza de sistem sau institutionala comprehensiva
 a facilitat, utilizand experienta acumulata in strategic policy
intelligence, un exercitiu de orientare strategica a activitatii INCD, pe
baza angajarii voluntare a acestora in proiect
Rezultate obtinute:
 5 INCD implicate in proiect
 2 chestionare on line operationalizate
Va multumim,
 2 x 5 ateliere de lucru organizate
Echipa UEFISCDI
 3 x 5 scenarii de orientare strategica a activitatii INCD

