CONSILIUL INSTITUTELOR NAȚIONALE DE
CERCETARE-DEZVOLTARE DIN ROMÂNIA – CINCDR

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE a
COMISIEI PENTRU CERCETARE DEZVOLTARE SI INOVARE
din cadrul CINCDR
Art. 1. DISPOZIŢII GENERALE
Comisia pentru cercetare dezvoltare şi inovare (numită în continuare Comisia CDI) este o
structură a Consiliului Institutelor Naționale de Cercetare-Dezvoltare din România (numit
în continuare CINCDR), înfiinţată conform art. 20 al Capitolului V din Statutul CINCDR,
având ca responsabiliăţi principale: elaborarea de propuneri şi recomandări pentru dezvoltarea
programelor de cercetare, dezvoltare și inovare naționale și internaționale; competițiile
naționale și internaționale; aspecte financiare, propuneri privind organizarea cercetării, etc.

Art.2. SCOPUL COMISIEI CDI
Scopul Comisiei CDI este să participe la monitorizarea şi orientarea activităţii de cercetare
ştiinţifică din România, stabilirea strategiilor pentru dezvoltarea infrastructurii de cercetare şi
creşterea calităţii şi vizibilităţii în cercetare a resursei umane, în acord cu Planul national CDI,
cu programele naţionale şi internaţionale de cercetare ştiinţifică, cu orientările, reglementările
şi strategiile organismelor de coordonare a cercetării ştiinţifice, ale Ministerului Cercetării și
Inovării, Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, etc.
Art.3. STRUCTURA COMISIEI PENTRU CERCETARE DEZVOLTARE ŞI INOVARE
1. Comisia pentru cercetare dezvoltare şi inovare a CINCDR este alcătuită din Preşedinte
şi membri.
2. Membrii Comisiei CDI sunt menţionaţi în Anexa la prezentul Regulament de
Organizare şi Funcţionare.
3. Mandatul Comisiei CDI are aceeaşi durată cu mandatul Consiliului Director CINCDR.
4. Componența comisiilor de lucru poate fi modificată la solicitarea membrilor acestora
sau a coordonatorilor respectivelor comisii, cu aprobarea Consiliului Director.
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Art.4. ATRIBUŢIILE COMISIEI CDI
1.
COMISIA CDI elaborează puncte de vedere şi recomandări privind strategia şi
regulamentele specifice activităţii de cercetare ştiinţifică din România, cu referire la: (i) Planul
strategic de cercetare ştiinţifică (ii) Finanţarea activităţii de cercetare ştiinţifică (iii) Acreditarea
şi monitorizarea activităţii INCD-urilor/entităţilor de cercetare; (iv) Dezvoltarea resursei
umane pe criterii de competenţă şi calitate profesional-ştiinţifică (concursuri de promovare,
abilitare etc.) (v) Stimularea excelenţei în cercetarea ştiinţifică (premierea rezultatelor
cercetării, acordarea de granturi, gradaţii de merit etc.).
2.
COMISIA CDI elaborează puncte de vedere şi recomandări privind orientarea
activităţii de cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare, în vederea creşterii performanţelor în
cercetarea ştiinţifică şi a vizibilităţii INCD-urilor pe plan naţional şi internaţional.
3.
COMISIA CDI elaborează puncte de vedere şi recomandări referitor la politicile de
cercetare, la procedurile şi iniţiativele legate de cercetare şi criteriile ştiinţifice pentru
dezvoltarea infrastructurii de cercetare şi a resursei umane, astfel încât să se asigure consistenţă
şi eficienţă în luarea deciziilor şi planificarea strategică privind activitatea de cercetare
ştiinţifică din INCD-uri, pe termen scurt, mediu şi lung.
4.
COMISIA CDI elaborează puncte de vedere şi recomandări referitor la politicile de
promovare a excelenţei în cercetare a resursei umane în INCD-uri, metodologia concursurilor
pentru angajarea sau promovarea personalului de cercetare, respectiv pentru selecţia acestora
în structuri de conducere din comisii şi consilii care implică îndeplinirea anumitor standarde în
activitatea de cercetare în corelare cu Recomandarea 2005/251/CE cu privire la Carta
europeană a cercetătorului şi Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor adoptată de
Comisia Europeană
5.
COMISIA CDI elaborează puncte de vedere şi recomandări referitor la acordarea de
premii, titluri şi distincţii ştiinţifice
6.
COMISIA CDI elaborează puncte de vedere şi recomandări referitor la crearea unor noi
infrastructuri moderne de cercetare ştiinţifică, în acord cu Planul national CDI, în domeniul
creşterii competitivităţii şi a vizibilităţii pe plan regional, naţional şi international a INCDurilor.
7.
COMISIA CDI elaborează puncte de vedere şi recomandări/ Monitorizează calitatea
ştiinţifică a revistelor şi a altor publicaţii şi propune sprijin, inclusiv financiar, pentru creşterea
vizibilităţii internaţionale (cotare ISI, includere în baze de date internaţionale, alte criterii de
evaluare scientometricã).
8.
Analizează periodic rezultatele activităţii CDI şi propune măsuri de îmbunătăţire,
pentru a fi incluse în planurile strategice şi operaţionale, în vederea creşterii calităţii,
vizibilităţii şi a competitivităţii în cercetarea din INCD-uri.
9.
Analizează documentele oficiale care reglementează cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
profesional-ştiinţifică a resursei umane, formulează observaţii, amendamente şi solicitări pe
care le transmite, cu acordul Consiliului Director CINCDR către MCI, etc.
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Art.5. FUNCŢIONAREA COMISIEI PENTRU CERCETARE DEZVOLTARE ŞI
INOVARE
1.

Întâlnirile Comisiei CDI sunt convocate semestrial, în şedinţe ordinare, sau în şedinţe

extraordinare ori de câte ori este nevoie, la inițiativa Preşedintelui Comisiei CDI sau la cererea
a cel puțin o treime din numărul total al membrilor săi.
2.

Hotărârile şi deciziile Comisiei CDI se iau cu majoritate plus unul din numărul

membrilor săi. Fiecare membru participă cu un vot exprimat de directorul general sau de către
reprezentantul mandatat de acesta.
3.

Votul secret este opțional și se decide ad-hoc. Toţi membrii Comisiei CDI au drept de

vot egal.
4.

Membrii Comisiei CDI pot exprima votul prin corespondență. Votul prin

corespondenţă se va face prin transmiterea votului în scris, prin orice mijloc (poştă, email,
depunere la sediul asociaţiei). Votul la distanţă poate fi transmis până cel mai târziu cu o oră
înainte de ora stabilită pentru întrunirea Comisiei CDI. Vor putea exercita această modalitate
de votare toţi membrii cu drept de vot care nu se pot prezenta la data şi ora anunţate pentru
întrunirea Comisiei CDI. Votul astfel exprimat trebuie obligatoriu să privească punctele de la
ordinea de zi a respectivei şedinţe, să fie clar şi concis în înţeles (să nu lase loc de interpretare)
şi să fie semnat de membrul cu drept de vot în Comisia CDI.
5.

Locul de desfășurare a şedinţelor și proiectul ordinii de zi pentru ședințele ordinare sunt

stabilite, la propunerea Preşedintelui Comisiei CDI, cu cel putin 5 zile înainte de şedinţă luând
în considerare propunerile membrilor Comisiei CDI.
6.

Procesul verbal și principalele documente rezultate în urma desfășurării şedinţelor

Comisiei CDI sunt semnate de către toți membrii acesteia.
7.

Hotărârile, propunerile și recomandările importante ale Comisiei CDI sunt înaintate, în

scris Consiliului Director CINCDR.
8.

Comisia CDI își desfășoară activitatea în plen/prin corespondență, la convocarea sau în

prezența Preşedintelui Comisiei.
Art.6 DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE
Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare intră în vigoare cu data adoptării lui de
către Consiliului Director CINCDR.

3

