Consiliul Naţional pentru Dezvoltare şi Inovare (CNDI) a funcționat ca organism consultativ al
Președintelui Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică (ANCS) in perioada mai 2011 –
decembrie 2012, și și-a desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile HG. 133/2011.
Membrii CNDI, 19 persoane, au fost nominalizați prin Ordinului Ministrului Educației,
Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 4088/2011, iar Regulamentul de organizare și
funcționare a fost aprobat prin Ordinului MECTS nr.4087/2011.
Conform HG. 133/2011 și al Regulamentului de organizare și funcționare CNDI a coordonat,
din punct de vedere științific, 3 competiții de proiecte din PN 2, astfel:
1. Program Parteneriate în domenii prioritare
Instrument de finanțate: Proiecte colaborative de cercetare aplicativă (PCCA)
Competiție 2011: http://uefiscdi.gov.ro/articole/2626/Program-PARTENERIATE_Proiectecolaborative-de-cercetare-aplicativa_Competitia-2011.html

Calendar competițional: lansare competiție 06.09.2011 - rezultate 29.06.2012
2. Program Inovare
Instrument de finanțare: Stimularea Exportului HIGH-TECH (SEH)
Competiție 2012: http://uefiscdi.gov.ro/articole/3119/Pachetul-de-informatii.html
Calendar competițional: lansare competiție 06.08.2012- rezultate 15.02.2013
3. Program Inovare
Instrument de finanțare: Dezvoltare produse - sisteme – tehnologii (DPST)
Competiție 2012: http://uefiscdi.gov.ro/articole/3123/Pachetul-de-informatii.html
Calendar competițional: lansare competiție 06.08.2012- rezultate 15.02.2013
Toți membrii CNDI au respectat prevederile legale din HG 1265/2004, art. 19 și nu au
participat la competițiile coordonate științific, în calitate de directori de proiecte.
Proiecte colaborative de cercetare aplicativă (PCCA) – lista proiecte depuse
http://uefiscdi.gov.ro/articole/2706/Procesul-de-evaluare.html

Stimularea Exportului HIGH-TECH (SEH) – lista proiecte depuse
http://uefiscdi.gov.ro/articole/3317/Procesul-de-evaluare.html

Dezvoltare produse - sisteme – tehnologii (DPST) – lista proiecte depuse
http://uefiscdi.gov.ro/articole/3325/Procesul-de-evaluare.html

Proiectele au fost evaluate internațional, având la baza principiul evaluarii peer-review,
lista experților evaluatori fiind publică la următoarele adrese:
Lista evaluatorilor competiției PCCA 2011:
http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PARTENERIATE/Competite_2011/Evaluatori%20%20afisare%20site%2001_08_2012.pdf

Lista evaluatorilor competiție SEH 2012:
http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/Inovare/Export%20hightech%202012/Raport%20competitie%202012/Lista%20evaluatori%20SEH_4.pdf

Lista evaluatorilor competiției DPST 2012:
http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/Inovare/DPST%202012/Lista%20evaluatori%20DPST.pdf

Ratele de succes pentru cele 3 competiții au fost:
Proiecte propuse la finanțare – competiție PCCA 2011 - rata de succes 13,27%:
http://uefiscdi.gov.ro/articole/3099/Rezultate-finale-proiecte-PCCA-Competitia-2011.html

Proiecte propuse la finanțare – competiție SEH 2012 – rata de succes 50%:
http://uefiscdi.gov.ro/articole/3319/ContractareDecontare.html

Proiecte propuse la finanțare – competiție DPST 2012 – rata de succes 37,50%:
http://uefiscdi.gov.ro/articole/3354/ContractareDecontare-2012.html

Conform legislației în vigoare, reflectată în clauzele contractuale ”Rezultatele cercetărilor
obţinute pe baza derulării contractului aparţin Contractorului, partenerilor acestuia în
cadrul proiectului şi/sau angajaţilor acestora, conform Acordului de parteneriat şi conform
legislaţiei în vigoare referitoare la titlurile de proprietate industrială şi drepturile de
autor. Rezultatele cercetărilor sunt administrate de proprietarii acestora, cu toate
drepturile care decurg din calitatea de proprietar.”
Pentru fiecare proiect de cercetare finanțat de UEFISCDI în cadrul PN II, există obligația
contractuală de a avea o pagina web actualizata:
Site-uri proiecte competiție PCCA 2011:
http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/comunicare/Pagini%20web%20proiecte/PCCA-2011Proiecte%20cu%20pagini%20web.pdf

Site-uri proiecte competiție SEH 2012:
http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/Inovare/Export%20high-tech%202012/Situatie%20pagina%20web%20SEH.pdf

Site-uri proiecte competiție DPST 2012:
http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/Inovare/DPST%202012/Situatie%20pagina%20web%20DPST_1.pdf

Implementarea proiectelor finanțate este evaluată de experți evaluatori independenți iar
rezultatele sunt prezentate în Ședinte publice de prezentare a rezultatelor:
http://uefiscdi.gov.ro/articole/3756/Sedinte-publice-de-prezentare-a-rezultatelor--Programe-IDEIPARTENERIATE-RESURSE-UMANE.html

Informații privind bugetele și rezultatele parțiale (proiectele se află în derulare) obținute în
cadrul proiectelor finanțate în cele 3 competiții, sunt prezentate în Rapoartele de
activitate ale Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării,
Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI). Aceste rapoarte de activitate sunt disponibile la:
http://uefiscdi.gov.ro/Public/cat/820/Rapoarte-activitate-UEFISCDI.html

