AUTORITATEA NAŢIONALĂ
PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare
Comisia pentru Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale
ANEXA nr. 1
LA DECIZIA NR.................. DIN 2012

AVIZAT,
Preşedinte CCCDI
Dr. Alexandru ALDEA

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare

Comisia pentru Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale

Bucureşti 2012

Capitolul I - DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1
Comisia pentru Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale denumită în continuare Comisa, este un
organ de lucru al Colegiului Consultativ pentru Cercetare - Dezvoltare - Inovare, denumit în
continuare Colegiul Consultativ, constituită pe baza art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr.
57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea 234/2003,
În temeiul prevederilor art. 27 al Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului nr. 5514/2011 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului
Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare,
Având în vedere adresa preşedintelui Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi
Inovare nr. 73/14.03.2012 privind organizarea, misiunea şi componenţa Comisiei pentru
manifestări ştiinţifice,
În temeiul Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică nr.
9067/28.03.2012.

Art. 2
(1) Misiunea Comisiei este de a elabora propuneri şi recomandări pentru Ghidul pentru
finanţarea manifestărilor ştiinţifice şi Ghidul privind selecţia invenţiilor în vederea participării la
manifestări expoziţionale, de a evalua solicitările de finanţare şi de a întocmi propunerile pentru
alocarea fondurilor prevăzute în bugetul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare pentru
finanţarea manifestărilor ştiinţifice şi expoziţionale, pe care le înaintează spre aprobare
conducerii ANCS.
În realizarea misiunii sale, Comisia va elabora următoarele:
1. Propunerea pentru Ghidul privind finanţarea manifestărilor ştiinţifice şi Ghidul privind
selecţia invenţiilor în vederea participării la manifestări expoziţionale, punând accent pe
tratarea în profunzime a unor teme/domenii de cercetare care să se încadreze într-una din
priorităţile susţinute prin Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru
perioada 2007 – 2013 şi ţinând cont de cadrele actuale de cooperare în domeniul cercetării
pentru susţinerea şi promovarea cercetării ştiinţifice, interdisciplinare şi/sau exploratorii din
România şi ţinând cont de Raportul Curţii de Conturi nr. 761/2011, care vizează în principal:
- stabilirea unor priorităţi de finanţare a manifestărilor ştiinţifice şi a evenimentelor
asociate în funcţie de obiectivele urmărite şi rezultatele obţinute;
- creşterea impactului acestor evenimente;
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- reunirea manifestărilor ştiinţifice pe domenii specifice şi organizarea acestora pe
regiuni/sesiuni ale domeniilor cercetării-dezvoltării.
2. Listele cu propunerile Comisiei pentru finanţarea manifestărilor ştiinţifice (listinguri) în
vederea aprobării acestora de către conducerea ANCS.
3. Raport cu recomandări privind îmbunătăţirea instrumentelor de sprijin pentru comunicarea
rezultatelor CD, menite să sprijine colaborări ştiinţifice între cercetători români şi străini, în
vederea elaborării şi promovării unor direcţii de cercetare, să promoveze rezultatele
ştiinţifice şi tehnologice de vârf, compatibile cu cele de nivel european şi să crească
vizibilitatea şi recunoaşterea internaţională a cercetării româneşti.
(2) Manifestările ştiinţifice şi expoziţionale sunt acţiuni în sprijinul activităţilor de cercetaredezvoltare şi inovare de tipul: congres, conferinţă, atelier, seminar, simpozion, salon de
inventică, târg, expoziţie, masă rotundă.
(3) Scopul manifestărilor ştiintifice şi expozitionale constă în atingerea unuia sau mai multora
dintre următoarele obiective:
a) prezentarea, diseminarea şi promovarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice şi de
dezvoltare tehnologică de vârf;
b) cunoaşterea realizărilor şi a stadiului dezvoltării din domeniul tematicii manifestării;
c) integrarea

comunităţii

ştiinţifice

româneşti

în

activităţile

comunităţii

ştiinţifice

internaţionale, precum şi creşterea vizibilităţii contribuţiei acesteia la patrimoniul ştiinţific
internaţional şi a recunoaşterii internaţionale a cercetării româneşti;
d) intensificarea participării româneşti la programele Uniunii Europene şi integrarea Ariei
Româneşti a Cercetării în Aria Europeană a Cercetării;
e) stimularea inovării şi creşterea gradului de sensibilizare a mediului economic privind
importanţa aplicării rezultatelor cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice;
f)

creşterea gradului de conştientizare la nivelul societăţii privind importanţa cercetării

ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice;
g) participarea

României

la

organizarea

manifestărilor

ştiinţifice

şi

expoziţionale

internaţionale, precum şi creşterea originalităţii contribuţiilor proprii;
h) susţinerea strategiei naţionale de cercetare-dezvoltare şi inovare ţinând cont de cadrele
actuale de cooperare în domeniul cercetării pentru susţinerea şi promovarea cercetării
ştiinţifice interdisciplinare şi/sau exploratorii din România.
(4) In funcţie de participare, obiective şi adresabilitate, manifestările ştiinţifice şi expoziţionale
se clasifică în:
- internaţionale;
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- nationale cu participare internaţională.
(5) Propunerile Comisiei se înaintează spre aprobare autorităţii de stat pentru cercetaredezvoltare.
Art. 3
Comisia este organizată pe grupe de lucru, corespunzător următoarelor 10 domenii:
1. Tehnologiile societăţii informaţionale
2. Energie
3. Mediu
4. Sănătate
5. Agricultură, securitate şi securitate alimentară
6. Biotehnologii
7. Materiale, procese şi produse inovative
8. Spaţiu şi securitate
9. Ştiinţe de bază
10. Ştiinţe socio-economice şi umaniste,
iar componenţa sa este corelată cu specificul acestor domenii.
Art. 4
Calitatea de membru al Comisiei nu este incompatibilă cu calitatea de angajat la instituţia de la
care provine.
Art. 5
Ca organ de lucru al Colegiului Consultativ, Comisia va activa din proprie iniţiativă, la solicitarea
autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare sau la solicitarea Colegiului Consultativ.
Capitolul II - COMPONENŢA ŞI FUNCŢIONAREA
Art. 6
(1) Comisia are în componenţă membri ai Colegiului Consultativ, precum şi alţi specialişti de
valoare din cercetare, învaţământ superior, mediu economic, cu experienţă în organizarea
manifestărilor ştiinţifice şi expoziţionale, marketing.
(2) Componenţa Comisiei se aprobă prin Decizie a conducătorului autorităţii de stat pentru
cercetare-dezvoltare, la propunerea Colegiului Consultativ.
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Art. 7
Comisia îşi desfăşoară activitatea pe baza prezentului Regulament de Organizare şi
Funcţionare, care este elaborat pe baza prevederilor regulamentului cadru al comisiilor, avizat
de Preşedintele Colegiului Consultativ şi aprobat prin ordin de autoritatea de stat pentru
cercetare - dezvoltare.

Art. 8
Revocarea membrilor Comisiei se face prin Ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru
cercetare-dezvoltare:
a)

din iniţiativa autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare;

b)

la propunerea preşedintelui Comisiei, cu avizul Biroului Executiv al Colegiului
Consultativ, pentru:
- lipsă de activitate (absenţe de la şedinţele Comisiei, neevaluarea în termen a
propunerilor de manifestări);
- nerespectarea principiilor de imparţialitate, confidenţialitate;
- nerespectarea prevederilor legale;
- în caz de conflict de interese;
c) la cerere.

Art. 9
(1) Pentru activitatea desfăşurată, membrii Comisiei sunt remuneraţi în funcţie de orele efectiv
lucrate, la nivelul remunerării membrilor Colegiului Consultativ, conform fişelor de pontaj.
Cheltuielile de deplasare (transport, cazare) ale membrilor Comisiei, prilejuite de participarea
acestora la acţiunile Comisiei, se decontează pe bază de documente conform procedurii
operaţionale privind decontarea, aprobată de CCCDI şi UEFISCDI.
(2) Plata membrilor Comisiei se asigură de către UEFISCDI pe baza următoarelor documente:
 contract civil de prestări servicii încheiat conform prevederilor legale în vigoare;
 convocator pentru întrunirea comisiei;
 foaie de prezenţă lunară a membrilor comisiei;
 raport de activitate, întocmit de fiecare membru al Comisiei;
 Aceste documente vor fi centralizate şi predate Secretarului Colegiului prin grija
secretariatului Comisiei pentru Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale.
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Art. 10
(1) Activitatea Comisiei este coordonată de Preşedinte, numit prin Decizie a conducătorului
autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare dintre membrii Colegiului, la propunerea Colegiului
Consultativ.
(2) Preşedintele asigură buna funcţionare a Comisiei şi este direct răspunzător faţă de Colegiul
Consultativ, privind aplicarea politicii stabilite de acesta în domeniul de competenţă al Comisiei.
(3) În lipsa Preşedintelui, activitatea Comisiei este coordonată de Vicepreşedintele mandatat de
Preşedinte.
(4) Vicepresedintele este numit prin

Decizie a conducătorului autorităţii de stat pentru

cercetare-dezvoltare dintre membrii Colegiului, la propunerea Colegiului Consultativ.
(5) Preşedintele organizează Secretariatul Comisiei susţinut logistic de către autoritatea de stat
pentru cercetare ştiinţifică.
(6) Coordonarea activităţilor Secretariatului Comisiei cu ANCS este asigurată de către un
Observator desemnat de către ANCS ca membru fără drept de vot al Comisiei.

Art. 11
(1) Comisia se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui.
(2) Conducatorul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare poate solicita Preşedintelui
convocarea Comisiei de Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale, care ar trebui să aibă loc în
termen de maxim 10 zile lucrătoare.
Art. 12
Propunerile Comisiei se adoptă prin vot, având majoritatea simplă a membrilor care compun
Comisia. După aprobarea de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, listele cu
propunerile Comisiei pentru finanţartea manifestărilor ştiinţifice se publică pe pagina web a
acesteia, prin grija persoanei desemnate de ANCS pentru coordonarea activităţilor
secretariatului Comisiei, astfel încât să permită semnarea contractului de finanţare cu cel puţin
10 zile calendaristice înaintea datei de deschidere a lucrărilor manifestărilor ştiinţifice de pe
listing.
Art. 13
(1) Propunerile Comisiei aprobate de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare pot fi
contestate de către cei în cauză.
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(2) Contestaţiile se depun la conducătorul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare în
termen de maximum 2 zile de la publicarea lor pe pagina web a autorităţii de stat pentru
cercetare-dezvoltare şi vor fi analizate de către Comisie în limitele stabilite de ghid.
Notă: Se poate contesta numai suma aprobată, în limitele precizate la art. 14 al ghidului
(Bugetul manifestării ştiinţifice).
Art. 14
(1) Preşedintele organizează Secretariatul Comisiei.
(2) Secretariatul convoacă membrii Comisiei, organizează sistemul de evidenţă a activităţii
Comisiei, elaborează şi ţine evidenţa proceselor verbale ale şedinţelor, foaia de prezenţă lunară
a membrilor Comisiei precum şi a rapoartelor de activitate întocmite de fiecare membru al
Comisiei şi a tuturor lucrărilor Comisiei.
(3) Secretariatul Comisiei pune la dispoziţia membrilor, în termen de 48 de ore de la fiecare
şedintă, o minută a şedinţei în format electronic. Minuta consemnează lista membrilor
participanţi, subiectele discutate şi listingurile cu rezultatele evaluărilor individuale şi în panel.
(4) Coordonarea activităţilor Secretariatului Comisiei cu ANCS este asigurată de către un
Obesrvator desemnat de către ANCS ca membru fără drept de vot al Comisiei.
(5) Secretariatul Comisiei va înainta minutele şedinţelor şi listingurile finale spre avizare
Observatorului ANCS, care le va înainta spre aprobare conducerii ANCS.
Art. 15
Listingurile cu propunerile Comisiei se emit şi se transmit Colegiului Consultativ şi autorităţii de
stat pentru cercetare-dezvoltare sub semnătura Presedintelui iar în lipsa acestuia, sub
semnatura Vicepresedintelui.
Capitolul III - ATRIBUŢII
Art. 16
În vederea îndeplinirii rolului său de Comisie de lucru a Colegiului Consultativ, în conformitate
cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestuia, Comisia are, în
principal, următoarele atribuţii, cu referire la domeniul de specialitate:
a) elaborează propuneri privind fundamentarea bugetului anual

pentru finanţarea

manifestărilor ştiinţifice şi expoziţionale;
b) asigură analizarea, evaluarea şi selectarea propunerilor de finanţare a manifestărilor
ştiinţifice şi expoziţionale;
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c) întocmeste propunerea de finanţare a manifestărilor pe tipuri conform Art. 2 (4), şi o
înaintează spre aprobare autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare;
d) face recomandări autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare de stimulare a
manifestărilor ştiinţifice şi expoziţionale.

Art. 17
(1) Propunerile de finanţare se evaluează de un panel format din 3 membri, selectaţi dintre
membrii Comisiei de Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale sau membrii celorlalte comisii ale
Colegiului Consultativ pentru Cercetare – Dezvoltare - Inovare.
(2) Selecţia expertilor pentru constituirea panelurilor de evaluare se face cu respectarea
următoarelor cerinţe:
a) corespondenţa domeniului propunerii cu domeniul de activitate al expertilor selectaţi;
b) evitarea unui conflict de interese.
(3) Procedura de evaluare a propunerilor de finanţare a manifestărilor ştiinţifice şi expoziţionale
se desfăşoară în următoarele etape:
a) Comisia repartizează propunerile primite panelurilor de evaluare, constituite conform
prevederilor de la alin. (2);
b) evaluarea se face atât în mod individual, de către fiecare membru al panelului de
evaluatori cât şi în panel, conform criteriilor de evaluare prezentate în “Ghidul privind
finanţarea manifestărilor ştiinţifice” şi „Ghidul privind selecţia invenţiilor în vederea participării
la manifestări expoziţionale”;
c) punctajul final al propunerii este stabilit de Comisie care, în baza acestui punctaj,
întocmeste propunerea de finanţare; la stabilirea propunerii de finanţare nu pot lua parte
acei membri care sunt implicaţi, direct sau indirect, în organizarea manifestării ;
(4) Comisia propune autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, lista manifestarilor ştiinţifice
finanţabile şi a invenţiilor/exponatelor participante la manifestările expoziţionale în domeniu.
Capitolul IV – PRINCIPII DEONTOLOGICE
Art. 18
Membrii Comisiei vor respecta pe lângă principiile prevăzute prin Statutul specific funcţiei de
bază pe care aceştia o îndeplinesc, următoarele :
(1) responsabilitatea individuală, din punct de vedere tehnic şi financiar, a opiniilor şi
aprecierilor exprimate în cursul şi în legătură cu activitatea Comisiei;
(2) evitarea conflictului de interese;
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(3) obiectivitatea opiniilor şi aprecierilor exprimate, pe bază de argumente;
(4) imparţialitatea în exprimarea opiniilor şi aprecierilor;
(5) confidenţialitatea informaţiilor şi datelor acumulate în cursul diferitelor activităţi în cadrul
Comisiei, precum şi tuturor elementelor procesului de elaborare a hotărârilor Comisiei,
în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare.
Capitolul V - DISPOZIŢII FINALE
Art. 19
Membrii Comisiei se angajează să respecte prevederile Art.18 pe baza unei declaraţii de
confidenţialitate şi de imparţialitate.
Art. 20
Comisia va elabora “Ghidul privind finanţarea manifestărilor ştiinţifice” şi „Ghidul privind selecţia
invenţiilor în vederea participării la manifestări expoziţionale”, care vor fi disponibile pe pagina
de web a autoriăţtii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
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