CONSILIUL INSTITUTELOR NAȚIONALE DE CERCETARE-DEZVOLTARE DIN ROMÂNIA –
CINCDR

PLAN DE ACȚIUNI
pentru anul 2019 al
COMISIEI PENTRU CERCETARE DEZVOLTARE SI INOVARE
din cadrul CINCDR
Nr.
Acțiune
crt.

1.

2.

Măsuri de realizare

Susținerea creșterii procentului de finanțare a
cercetării în anul 2019 pentru INCD-uri cu min.
30% față de 2018

1.1. Întâlniri directe cu conducerea MCI (Ministru,
Secretar de Stat, Director General)
1.2. Scrisoare deschisă către conducerea MCI și
către alți decidenți la nivel național

Discutarea finanțării instituționale a INCD-urilor
de către MCI

2.1. Inițieri și propuneri scrise privind finanțarea
instituțională a INCD-urilor de către MCI.
2.2. Întâlniri directe cu conducerea MCI (Ministru,
Secretar de Stat, Director General) pentru
discuții privind finanțarea instituțională a
INCD-urilor.
2.3. Alte acțiuni necesare privind finanțarea
instituională a INCD-urilor.

Termen
estimativ
Trimestrul I
2019
(în funcție de
termenele date
de MCI)

Trimestrul I
2019
(în funcție de
termenele date
de MCI)

Observații
Aspecte
discutate in
cadrul
intalnirii cu
conducerea
MCI din data
4.04.2019
Aspecte
discutate in
cadrul
intalnirii cu
conducerea
MCI din data
4.04.2019
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Nr.
Acțiune
crt.
3.
Participare cu propuneri pentru elaborarea
metodologiei / procedurii cadru de evaluare a
actului managerial la nivelul INCD-urilor

4.

5.

Propuneri privind atestarea cercetătorilor și
acordarea gradelor profesionale de CS II şi CS I de
către MCI și nu de către Ministerul Educației (prin
CNATDCU)
Propuneri privind actualizarea Regulamentului
cadrul de organizare și funcționare a INCD-urilor

Măsuri de realizare
3.1.Propuneri scrise
3.2.Negocieri la nivelul conducerii MCI

4.1.Dezbateri în cadrul Comisiei CDI
4.2.Propuneri scrise
4.3.Negocieri cu MCI

Termen
estimativ
Trimestrul I
2019
(în funcție de
termenele date
de MCI)

Observații

Trimestrul II
2019

5.1.Propunere scrisă către conducerea MCI
5.2. Participare la negocieri în cadrul direcțiilor de
specialitate ale MCI

Trimestrul III
2019

6.

Propuneri privind completarea și îmbunătățirea
legislației pentru acreditarea și monitorizarea
INCD-urilor

6.1.Propuneri scrise către conducerea MCI
6.2. Participare la negocieri în cadrul direcțiilor de
specialitate ale MCI

Trimestrul III
2019

7.

Propuneri privind dezvoltarea resurselor umane
pentru cercetare pe baza criteriilor de competență
și calitate profesională inclusiv selectarea
cercetătorilor la nivelul INCD-urilor în conformitate
cu Recomandarea 2005/251/CE cu privire la Carta
europeană a cercetătorului şi Codul de conduită pentru
recrutarea cercetătorilor adoptată de Comisia
Europeană

7.1.Dezbateri în cadrul Comisiei CDI a CINCDR
7.2.Analiza în cadrul Comisiei CDI a cerințelor
europene cuprinse în Cartă și Cod comparativ cu
prevederile legislației naționale relevante
7.3.Negocieri cu comisiile de specialitate ale MCI

Trimestrul IV
2019
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Nr.
Acțiune
crt.
8.
Organizarea bianuală a competițiilor pentru
Programele naționale din PNCDI-III în vederea
contractării și finanțării multianuale a proiectelor
de cercetare

Măsuri de realizare
8.1. Propuneri scrise către MCI și UEFISCDI pentru
scoaterea la competiție bianual a Programului Cecuri de
Inovare privind transferul rezultatelor de cercetare în
IMM-uri din industrie, economie și societate cu
reconsiderarea valorii financiare de la 50.000 lei la cel
puțin 200.000 lei
8.2. Propuneri scrise către MCI și UEFISCDI pentru
scoaterea la competiție bianual a Programului privind
Clusterele în vederea revigorării și asigurării stabilității
IMM-urilor, INCD-urilor și reconsiderarea valorii
programului de la 8.400.000 lei/Program (max.350.000
lei/proiect) la min. 100.000.000 lei/Program

Termen
estimativ

Observații

Trimestrul IV
2019
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