
 

INVITAŢIE 
 

Sesiunea de comunicări cu tema: 
”Evaluarea situaţiei actuale a modului de raportare a performanţelor în 

domeniul inovării şi transferului tehnologic la nivel naţional”  
 

în cadrul Proiectul „Dezvoltarea capacităţii ANCS de elaborare a politicilor publice în domeniul inovării şi al transferului 
tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltări  socio-economice durabile” -Cod SMIS 24120 

 
vineri, 7 octombrie 2011, de la ora 14:00 

 
Conferinţa se va desfăşura în cadrul Forumului de Inovare şi Transfer Tehnologic, organizat la  

ROMEXPO, Bd. Mărăşti nr.65 – 67, sector 1, Bucureşti,   sala Virgil Madgearu. 
 

Proiectul „Dezvoltarea capacităţii ANCS de elaborare a politicilor publice în domeniul inovării şi al transferului tehnologic pentru 
asigurarea unei dezvoltări  socio-economice durabile” COD SMIS 24120, este cofinantat prin FSE in cadrul Programului 
Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative.  Proiectul are ca obiectiv general dezvoltarea capacităţii administrative a 
ANCS în vederea îmbunătăţirii procesului de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice de inovare şi transfer 
tehnologic, pentru asigurarea unei dezvoltări socio-economice durabile. 
 
Atingerea obiectivelor propuse prin proiect va contribui la dezvoltarea capacităţii ANCS de elaborare a politicilor publice în 
domeniul inovării şi transferului tehnologic în România, prin realizarea unor îmbunătăţiri de structură şi proces ale 
managementului politicilor publice corelat cu alte politici ale altor structuri ale administraţiei centrale şi locale.  Intervenţiile 
proiectului corespund cerinţelor de reformă structurală formulate prin Memorandumul încheiat între România şi Comisia 
Europeană, cerinţe care fac referire la creşterea eficienţei şi eficacităţii utilizării fondurilor publice în domeniul CDI prin 
accelerarea reformei sistemului. 
 
În cadrul Activităţii proiectului privind “Analiza situaţiei actuale a modului de raportare a performanţelor în domeniul inovării şi 
transferului tehnologic şi elaborarea de metodologii şi instrumnete pentru îmbunătăţirea sistemelor şi procedurilor de raportare”, 
Institutul Român de Cercetare Economico – Sociale şi Sondaje IRECSON – Bucureşti, împreună cu un consorţiu format din 16 
entităţi, a realizat un Raport de evaluare privind situaţia actuală a modului de raportare a performanţelor în domeniul inovării şi 
transferului tehnologic la nivel naţional”, document ce va fi prezentat în cadrul sesiunii. 
 
Pentru alte informaţii legate de eveniment şi pentru a confirma prezenţa dumneavoastră, vă rugăm să vă adresaţi D-nei 
Alexandra Gugiu pe adresa de e-mail alexandra.gugiu@irecson.ro, telefon fix: 021.131.20.92, interior 244, telefon mobil 
0745.111.578, IRECSON – Bucureşti. 
 
Cu deosebită consideraţie, 

 
AUTORITATEA  NAŢIONALĂ  PENTRU  CERCETARE  ŞTIINŢIFICĂ 

mailto:alexandra.gugiu@irecson.ro


 

Programul 
sesiunii de comunicări privind prezentarea 

”Raportului de evaluare privind situaţia actuală a modului de raportare a 
performanţelor în domeniul inovării şi transferului tehnologic la nivel 

naţional” 
 

13:30 – 14:00 Înregistrarea participanţilor  
 

14:00 – 14:15 Deschiderea lucrărilor conferinţei  
Dl. Gheorghe Bala – Director Direcţia Transfer Tehnologic şi Infrastructuri, ANCS 
 

14:15 – 14:30 Prezentarea proiectului “Dezvoltarea capacității ANCS de elaborare a politicilor publice în 
domeniul inovării şi al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltări socio‐
economice durabile “‐ COD SMIS nr. 24120. 
Dl Sorin Axinte – Responsabil proiect AROTT  
 

14:30 – 14:45 Cadrul de realizare a activităţii din cadrul proiectului  „Analiza situației actuale a modului 
de raportare a performanțelor în domeniul inovării şi transferului tehnologic şi elaborarea de 
metodologii şi instrumente pentru îmbunătățirea sistemelor şi procedurilor de raportare”  
Dl. Bogdan Ciocănel - Director CIT IRECSON 

14:45 – 16:00 Prezentarea membrilor consorţiului 
Responsabilii de proiect din partea membrilor consorţiului 
 

16:00 – 16:30 Pauză de cafea 
 

16:30 – 16:45 Prezentarea grupului ţintă al proiectului cod SMIS 24120 
Sorin Axinte – Responsabil proiect AROTT  
 

16:45 – 17:15 
Cadrul naţional şi european de desfăşurare a activităţii de CDI 
Dl. Prof. Nicolae Naum - IRECSON 

17:15 – 17:45 

Prezentarea Raportului de evaluare privind situaţia actuală a modului de raportare a 
performanţelor în domeniul inovării şi transferului tehnologic la nivel naţional 
Dl. Gheorghe Gheorghe - Director Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Mecatronică si Tehnica Măsurării – INCDTM Bucureşti 

17:45 – 18:15 
Puncte tari, puncte slabe ale modului de raportare a performanţelor şi propuneri de 
îmbunătăţire 
Dl. Bogdan Ciocanel - Director CIT IRECSON 

18:15 – 19:00 Dezbateri şi concluzii. 
Închiderea lucrărilor sesiunii 
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