A doua zi a CNCI 2012
Conferința Națională a Cercetării și Inovării din România și
Expoziția Cercetării Românești
Joi, 08.11.2012, în cadrul Conferintei Nationale a Cercetarii si Inovarii din România, sau desfasurat doua sesiuni plenare si doua sesiuni paralele. În prima parte a zilei s-a
dezbatut implementarea Strategiei Nationale de Cercetare-Dezvoltare-Inovare pentru
perioada 2007-2013, iar dupa-amiaza au fost prezentate povestirile de succes din cadrul
programelor nationale Idei, Resurse umane, Parteneriate si Inovare.
În cea dintâi sesiune plenara au fost înfatisate rapoartele consiliilor consultative ale
ANCS, respectiv Consiliul National al Cercetarii Stiintifice (CNCS), Consiliul National
pentru Dezvoltare si Inovare (CNDI), Consiliul Colegiului pentru Cercetare-Dezvoltare
si Inovare (CCCDI), cât si raportul Unitatii Executive pentru Finantarea Învatamântului
Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI). Rapoartele au descris
activitatea desfasurata de la înfiintarea acestor institutii, s-au analizat realizarile si
dificultatile întâmpinate în implementarea competitiilor din ultimii doi ani, si s-au
prezentat propuneri pentru activitatile viitoare.
În a doua sesiune plenara au prezentat comunicari domnul Ionel Haiduc, presedintele
Academiei Române, domnul Gheorghe Sin, presedintele Academiei de Stiinte Agricole
si Silvice “Gheorghe Ionescu Sisesti”, domnul Mihai Mihaita, presedintele Academiei
de Stiinte Tehnice, precum si un reprezentant al presedintelui Academiei de Stiinte
Medicale. Doamna Dana Gheorghe, director general în cadrul ANCS a descris directiile
în care ar trebui actionat pentru consolidarea cercetarii-dezvoltarii si inovarii în
România, si a facut propuneri privind viziunea de implementare a Strategiei Nationale
de Cercetare Dezvoltare si Inovare în perioada 2014-2020.
Cele doua sesiuni paralele au avut ca subiect proiectele finalizate cu succes pâna în
prezent, precum si performanta institutionala realizata în cadrul unor infrastructuri de
cercetare si prin cooperare internationala.
Reamintim ca vineri, în ultima zi a conferintei, vor avea loc sesiunea plenara sustinuta
de reprezentantii Comisiei Europene, prezentarea Coordonatelor Strategiei Nationale
de Cercetare –Dezvoltare –Inovare pentru 2014-2020, precum si prezentarea celor doua
proiecte Nuclear Physics ELI-NP si Centrul International de Studii Avansate DunareDelta Dunarii-Marea Neagra.
Sesiunea de încheiere a conferintei va fi sustinuta de domnul presedinte Tudor
Prisecaru care va prezenta rezolutia adoptata de CNCI 2012.
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