Scurt istoric
Centrul Naþional de Management Programe
este instituþie publicã, cu personalitate juridicã,
finanþatã integral din venituri proprii, în
subordinea Autoritãþii Naþionale pentru
Cercetare ªtiintificã, având sediul în municipiul
Bucureºti, str. D.l. Mendeleev nr. 21-25,
sectorul 1, înfiinþatã prin H.G.1264/2004.
Centrul Naþional de Management Programe
îndeplineºte urmãtoarele funcþii:
a) conducerea de programe de cercetare
ºtiinþificã, dezvoltare tehnologicã ºi/sau de
inovare, finanþate parþial sau integral de
Autoritatea Nationalã pentru Cercetare
ªtiinþificã;
b) conducerea ºi a altor programe cu obiective
de cercetare-dezvoltare-inovare, cu
finanþare din alte surse decât cele ale
Autoritãþii Naþionale pentru Cercetare
ªtiintificã;
c) realizarea unor activitãþi conexe.
Domenii de activitate
Pentru conducerea de programe de
cercetare ºtiinþificã, dezvoltare tehnologicã
ºi/sau de inovare, finanþate parþial ori integral
de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare
ªtiintificã, Centrul Naþional de Management
Programe desfãºoarã, în principal, urmãtoarele
categorii de activitãþi:
a) organizarea de competiþii pentru realizarea
obiectivelor programelor pe care le conduce,
pe baza unui calendar aprobat de
Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare
ªtiinþificã;
b) elaborarea ºi/sau definitivarea documen
taþiei necesare pentru desfãºurarea
competiþiilor pe programele pe care le
conduce, care este supusã aprobãrii
Autoritãþii Naþionale pentru Cercetare
ªtiintificã;
c) evaluarea ºi selectarea proiectelor în cadrul
competiþiilor organizate;
d) contractarea ºi finanþarea proiectelor selec
ta te, dupã aprobarea lor în prealabil de
cãtre Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare
ªtiinþificã;
e) monitorizarea ºi evaluarea modului de
derulare a proiectelor contractate;
f) consultanþã ºi asistenþã tehnicã pentru
elaborarea ºi conducerea de proiecte la
programele interne ºi internaþionale de
cercetare ºtiinþificã, dezvoltare tehnologicã
ºi stimulare a inovãrii;
g) gestionarea resurselor financiare contrac
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tate prin programele de profil naþional ºi
internaþional pe care le conduce;
h) pregãtirea ºi perfecþionarea resurselor
umane în domenii de conducere ºi execuþie
a proiectelor, prin organizarea de sesiuni de
pregãtire ºi de formare continuã;
i) diseminarea la nivel naþional ºi internaþional
a informaþiilor cu privire la programele pe
care le conduce;
j) consultanþã în gãsirea de parteneri ºi forma
rea de parteneriate pentru proiecte la
programele internaþionale de cercetare
ºtiinþificã, dezvoltare tehnologicã ºi de
stimulare a inovãrii;
k) organizarea de manifestãri tehnico-ºtiinþifice,
edi tare-multiplicare, publicitate, precum ºi
alte servicii în corelare cu obiectul sãu de
activitate.
Toate activitãþile se desfãºoarã pe baza unor
proceduri în sistemul de management al
calitãþii, Centrul Naþional de Management
Programe fiind în acest sens certificat de
RENAR ºi RVA (Olanda).
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Structura organizatoricã
y CONSILIUL DE ADMINISTRAÞIE
y DIRECTOR GENERAL / Preºedintele
Consiliului de Administraþie
y Serviciul juridic
y Serviciul tehnic-administrativ, patrimoniu ºi
investiþii
y Serviciul financiar contabilitate
y Serviciul resurse umane
y Serviciul audit public intern
y Serviciul informatizare ºi diseminare
informaþii
y Direcþia Management Programe CDI

Resurse umane
Total personal

57

În activitatea de
cercetare-dezvoltare

26

Cu studii superioare

49

Activitãþi specifice

Cercetãtori

16

Activitãþile de conducere, monitorizare ºi
evaluare a programelor s-au desfãºurat ºi se
desfãºoarã conform reglementãrilor definite de
H.G. 1265/2004; conform acestor reglementãri
pentru fiecare program s-au întocmit periodic
rapoarte de activitate ºi rapoarte de evaluare a
activitãþilor desfãºurate ºi a rezultatelor
obþinute, cu o periodicitate trimestrialã/anualã.
C.N.M.P. a condus în cadrul PNCDI I
urmãtoarele programe: Corint, Biotech ºi
Infosoc. Aceste programe, aferente PNCDI I
au fost încheiate în anul 2006 ºi prin derularea

din care

OFERTA DE CERCETARE-DEZVOLTARE
ªI SERVICII

E-mail: office@cnmp.ro
Web: www.cnmp.ro

Cercetãtor ºtiinþific I

6

Cercetãtor ºtiinþific II

5

Cercetãtor ºtiinþific III

5

Cercetãtor ºtiinþific

3

Doctoranzi

1

Doctori

11

403
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lor sub conducerea C.N.M.P., s-au permis
acþiuni de optimizare a managementului de
program.
C.N.M.P. conduce proiecte din cadrul
Programului CEEX (care se încheie în anul
2008), aria tematicã a Societãþii Informaþionale
ºi Biotehnologiilor precum ºi proiecte aferente
Modulului III, “Promovarea participãrii la
programele europene ºi internaþionale de
cercetare”.
C.N.M.P. este partener în cadrul proiectelor
ERA-NET avînd calitatea de Agenþie de
finanþare pentru partea românã care participã
la unele proiecte internaþionale. Schema ERANET a fost lansatã în anul 2002 ca parte a
Programului Cadru 6 al Comunitãþii Europene.
Schema a fost proiectatã în scopul creºterii
gradului de cooperare ºi coordonare a
activitãþilor de cercetare desfãºurate la nivel
naþional ºi regional în Statele Membre ºi în
Statele Asociate.
Scopul coordonãrii programelor de
cercetare la nivel naþional ºi regional este
utilizarea mai eficientã a resurselor disponibile
ºi crearea condiþiilor pentru emergenþa unei
adevãrate politici europene de cercetare, care
sã integreze poziþia/prioritãþile fiecãrui Stat
Membru ºi ale instituþiilor UE, în domeniile
cheie, de interes comun.
Obiectivele urmãrite vizeazã:
y deschiderea cãtre cooperare internaþionalã
a programelor de cercetare la nivel naþional
ºi regional ºi
y corelarea activitãþilor de cercetare
coordonate la nivel naþional sau regional,
inclusiv prin lansarea de apeluri tematice
pentru propuneri/competiþii de proiecte de
cercetare-dezvoltare transnaþionale.
Competiþiile de proiecte transnaþionale
organizate în cadrul consorþiului proiectului
european se desfãºoarã conform regulilor
specifice fiecãrui proiect, pe baza elementelor
strategice comune. Proiectele declarate
câºtigãtoare se deruleazã pe o duratã de pânã
la trei ani prin finanþarea de fiecare þarã
partenerã a activitãþilor ºi acþiunilor prevãzute
în proiect pentru participantul/participanþii din
þara respectivã.
România participã în 17 proiecte europene
de coordonare a programelor de cercetare din
care 15 proiecte în cadrul schemei ERA-NET ºi
2 proiecte în cadrul altor instrumente (Art. 169
ºi iniþiativa Eurostars).
Din cele 15 proiecte din cadrul schemei
ERA-NET tematicile unui numãr de 11 proiecte
se înscriu în domenii ºtiinþifice care corespund
direcþiilor tematice ale Programului
Parteneriate în domeniile prioritare din cadrul
PNCDI II, Program administrat de cãtre Centrul
Naþional de Management Programe (C.N.M.P.).
Dintre cele 15 proiecte ERA-NET aflate in
coordonarea C.N.M.P, se pot aminti:
y MNT ERA-NET- „From Micro and Nanoscale
Science to New Technologies for Europe”
y MANUNET- „Walking towards a European
regionally based research area on new
processes and flexible intelligent
manufacturing system”
y ERA- NET- IB -“Towards an ERA Industrial
Biotechnology”

y EUROPOLAR ERA-NET, “European Polar
Consortium”
y NEURON ERA - NET, “Neuroscience
Research” www.neuron.eranet.eu
y FENCO ERA- NET, “ERA-NET for Clean
Fossil Energy Technologies” www.fencoera.net
y URBAN ERA- NET, “Supporting urban
sustainability research in Europe”,
www.urban-era.org
y ForSociety - “Transnational Foresight ERANET”, www.forsociety.net
y AirTn ERA- NET “Air Transport Net”,
www.airtn.eu

Bucureºti, Str. Mendeleev, 21-25, Sector 1
Telefon/fax: 021.3115992

E-mail: office@cnmp.ro
Web: www.cnmp.ro

C . N . M . P. c o n d u c e P r o g r a m u l 4 ,
Parteneriate în Domeniile Prioritare care
este o componentã al Planului National II
pentru perioada 2007 – 2013. Atribuirea
conducerii Programului a fost fãcutã prin HG
475/23.05.2007.
Scopul programului este crearea condiþiilor
pentru o mai bunã colaborare între diferitele
entitãþi de cercetare-dezvoltare ºi inovare,
agenþi economici ºi/sau unitãþi ale
administraþiei publice în vedere soluþionãrii
problemelor identificate.
Obiectivul general este creºterea competitivitãþii CD prin stimularea parteneriatelor în
domeniile prioritare, concretizate în tehnologii,
produse ºi servicii inovative, rezolvarea unor
probleme complexe ºi crearea mecanismelor
de implementare.
Programul 4, Parteneriate în Domeniile
Prioritare urmãreºte crearea condiþiilor pentru
o mai bunã colaborare între diferitele entitãþi de
CDI, operatori economici ºi/sau unitãþi ale
administraþiei publice, pentru a oferi soluþii la
problemele identificate identificate în cadrul
direcþiilor de cercetare socio-economice
strategice. Astfel, Programul este structurat pe
nouã domenii prioritare de cercetare:
1. Tehnologia Informaþiei ºi Comunicaþii;
2. Energie;
3. Mediu;
4. Sãnãtate;
5. Agricultura, siguranþa ºi securitate alimentarã;
Fondurile alocate pentru periada de desfãºurare a P.N.C.D.I.II sunt prezentate în tabel:
Buget

Mil. lei

%

DC - 1 - Tehnologia
Informatiei si Comunicatii

540

10%

DC - 2 - Energie

540

10%

DC - 3 Mediu

756

14%

DC - 4 Sanatate

756

14%

DC - 5 Agricultura, siguranta
si securitate alimentara

648

12%

DC - 6 Biotehnologii

378

7%

DC - 7 Materiale,
procese
si produse inovative

810

15%

DC - 8 Spatiu si securitate

432

8%

DC - 9 Cercetare socioeconomica si umanista

540

10%

5.400

100

Total Program

În anul 2007 s-a organizat prima competiþie
pentru finanþarea proiectelor din cadrul PNCDI
II, Programul 4.
În anul 2007, C.N.M.P. a gestionat din
Competiþia 1- PNCDI II, un numãr de 767 de
proiecte, ce acoperã toate cele 9 domenii ale
Programului 4, conform datelor din tabelul
urmãtor:
Domeniul de cercetare

Numãr de proiecte

DC- 1

76

DC- 2

78

DC- 3

98

DC- 4

93

DC- 5

102

DC- 6

49

DC- 7

147

DC- 8

56

DC- 9

68

TOTAL

767

Rezultate
Rezultatele activitãþilor desfãºurate în cadrul
C.N.M.P. sunt de douã feluri:
- rezultate obþinute în activitatea de gestionare
a programului;
- rezultate ale proiectelor, care aparþin de fapt
entitãþilor executante, dar care trebuie
raportate ca indicatori de rezultat ai
programului, conform H.G. 475/2007.
Indicatorii de rezultat ai programului sunt
urmãtorii:
1. Numãr de produse ºi tehnologii rezultate din
activitatea de cercetare, bazate pe brevete,
omologãri sau inovaþii proprii;
2. Numãr de cereri de brevete depuse în urma
proiectelor din care
- Naþionale
- EPO (Europa)
- USPTO (SUA )
- Triadice (Europa, SUA , Japonia)
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3. Numãr de cereri de brevete acordate (în
urma proiectelor) din care
- Naþionale
- EPO
- USPTO
- Triadice
4. Numãr de articole publicate în urma
proiectelor, din care:
- în reviste indexate ISI
- în reviste indexate în alte baze de date
internaþionale recunoscute
5. Numãr de articole acceptate spre publicare
în urma proiectelor, din care:
- în reviste indexate ISI
- în reviste indexate în alte baze de date
internaþionale recunoscute
6. Numãr de produse transferabile
7. Numãr de studii de necesitate publicã din
care
- de interes naþional
- de interes regional
- de interes local
8. Numãr de IMM participante
9. Ponderea contribuþiei financiare private pe
proiecte
- din care contribuþie financiarã directã
10. Numãrul mediu de poziþii echivalente cu
normã întreagã pe proiect, din care:
- doctoranzi
- post-doc
11. Mobilitãþii din care internaþionale Lunã x-om
12. Valoarea investiþiilor în echipamente pentru
proiecte Mii RON
13. Rata de succes în depunerile de proiecte %
14. Numãr reþele de cercetare susþinute
Indicatorii de rezultat ai programului, fiind
daþi de suma rezultatelor proiectelor
desfãºurate în cadrul programului, prezintã
aspectele calitative ºi cantitative ale
cercetãrilor de tip competitiv.
Cuantificarea rezultatelor, posibilitatea de
brevetare, posibilitatea de transfer, modul de
împãrþire a rezultatelor cercetãrii ca ºi
participarea la conferinþe internaþionale, târguri,
expoziþii, etc în scopul diseminãrii constituie
repere deosebit de importante în activitatea
C.N.M.P.
C.N.M.P. este un actor deosebit de
important în asigurarea diseminãrii rezulattelor
cercetãrii, fiind organizatorul unor numeroase
conferinþe, work shop-uri ºi mese rotunde în
diferite localitãþi din þarã.
C.N.M.P., prin îmbunãtãþirea performanþelor
organizaþionale ºi de administrare a
Programului 4, „Parteneriate în domeniile
prioritare”, va contribui la atingerea indicatorilor
de rezultat ai programului ºi implicit la
realizarea indicatoriilor de evaluare ºi de
impact ai Sistemului Naþional de CercetareDezvoltare ºi Inovare.
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6. Biotehnologii;
7. Materiale, procese ºi produse inovative;
8. Spaþiu si securitate;
9. Cercetare socio-economicã ºi umanistã.
Direcþiile de acþiune sunt:
- sprijinirea proiectelor CDI pe direcþii tematice;
- sprijinirea proiectelor CDI pe teme prioritare
stabilite pe bazã de consultare;
- sprijinirea creºterii vizibilitãþii activitãþii de
cercetare ºi realizãrii reþelelor de cercetare.
Programul 4 - Parteneriate în domeniile
prioritare are alocat un buget pentru perioada
2007- 2013 în valoare de 5400 milioane lei,
distribuit pe cele 9 direcþii de cercetare astfel:
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