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Strategia 2030 INCDDD surprinde evoluția continuă în modul de operare al cercetării, dezvoltării și
inovării precum și organizarea științei în contextul actual. Aceste schimbări în dinamica științei și a
cercetării sunt activate de tehnologiile digitale și de globalizarea comunității științifice, precum și de
cererea societății, în continua creștere pentru a aborda Marile Provocări ale vremurile noastre.
Acestea au un impact asupra întregului ciclu de cercetare, precum și în modul în care este organizat
acest ciclu, cu toate implicările la nivel institutional prin abordări de noi discipline științifice, dar și
modul în care știința este diseminată și evaluată, noi sisteme de reputație științifică și schimbări în
modul în care sunt evaluate calitatea și impactul cercetării. Aceste tendințe sunt ireversibile și au
crescut deja mult dincolo de proiectele individuale.
Impactul acestor tendințe este deja vizibil, și includ schimbări interconectate către o știință mai
deschisă în care procesul de cercetare implică, printre altele, tendințe către utilizarea datelor în sistem
deschis. Creșterea și utilizarea rețelelor social-media de către cercetători devine instrument de
cooperare inter și trans sistem CDI (Academia.edu sau Research Gate).
În condițiile în care sistemul CDI din România a cunoscut o importantă dezvoltare în ultimii zece ani,
nevoia de expertiză în aria politicilor de protecție a mediului a crescut în mod constant. După 30 de
ani de reformă continuă a sistemului CDI din România, care a vizat structura, managementul,
finanţarea, accesul, asigurarea calității, gestionarea calificărilor și alte dimensiuni sistemice, este
nevoie de sprijinirea procesului de profesionalizare graduală a modului în care sunt înţelese şi
promovate politicile în domeniul CDI cu toate ariile de competențe.
Principalele noastre aşteptări vizează îmbunătățirea politicilor CDI, facilitarea și eficientizarea
activității de zi cu zi, precum și asigurarea unui cadru general de susținere a progresului permanent
din activitatea derulată și a continuității în domeniul ecologiei și a managementului zonelor umede,
pe fundalul dezvoltării unei culturi instituționale privind politicile publice din domeniul inter- și transdisciplinar al protecției mediului.
INCDDD Tulcea este un lider în domeniul ecologiei și dezvoltării durabile a zonelor umede. Acest lucru
necesită o abordare pe termen lung și trebuie să ne străduim să aducem pe piață servicii CDI bazate
pe procese, cunoscute sub numele de inovație incrementală.
De asemenea, am făcut progrese în sprijinirea inovației prin tehnologii emergente cheie, cum ar fi
biologia moleculară, modelare ANN și VR. Acestea, pot fi utilizate și aplicate în multe domenii, pot
genera cunoștințe noi, și sunt cruciale pentru abordarea provocărilor cheie ale societății, sprijinind în
același timp procesele decizionale.
O gândire revoluționară duce la produse, servicii sau procese cu totul noi, îmbunătățiri substanțiale
ale calității celor existente. Acest lucru deschide noi modele de afaceri - start-up-uri, spin-off-uri și
oportunități de piață în domeniul CDI.
Procesul de implementare a unei strategii este unul complex și poate fi încadrat cronologic într-o
succesiune de etape sau faze. Aplicarea etapelor în vederea obținerii rezultatelor scontate pentru care
strategia a fost înfăptuită reprezintă un ciclu al politicii. Totodată ciclul unei politici implică un proces
continuu de adaptare a strategiilor prin acțiuni de feedback, care au rolul de conectare a etapelor
următoare cu cele anterioare.
Ca urmare, prin intermediul abordării ciclului de politici se vizează gradul de iterație și de continuitate
a politicii accentuând că ştiinţa este vitală pentru bunăstare şi, deci, că investiţia în ştiinţă rămâne
indispensabilă pentru prosperitate.

Două elemente susțin investiția în cercetrare și inovare: creşterea competitivităţii și în al doilea rând,
inovarea şi cercetarea sunt esenţiale pentru a răspunde unor nevoi specifice, locale. Cercetarea şi
inovarea au o importantă dimensiune transnaţională, transferabilă de la o societate la alta, dar cel
puţin o parte dintre problemele caracteristice unei comunităţi nu pot aştepta să fie rezolvate mai întâi
în altă parte. Şi chiar şi atunci când sunt rezolvate altundeva, soluţiile trebuie să fie adaptate sau
particularizate.

4 abordări în elaborarea strategiei
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Experiențele în elaborarea unei strategii ne fac sceptici cu privire la arhetipul unilateral, și de aceea
încă din stadiul de inițiativă pornim cu un proces colectiv printr-o procedură topic modeling. În
interviurile noastre, am solicitat managerilor pe departamente să dea idei despre conținutul viitoarei
strategii.
Graficul de mai jos arată printr-o analiză de tip cluster, procentajul în conținut din total posibilități pe
care departamentele le-a marcat.

În perioada 2022-2030, INCDDD Tulcea vizează cinci obiective strategice pentru a implementa
viziunea comună tuturor departamentelor, poziția lor în termeni de cinci atribute care sunt în
general asociate cu procese strategice, care se grupează astfel:

-

Lecții învățate și bune practici din implementarea strategiei 2015-2020
Opțiuni alternative,
Informații și dezvoltare Tezaur Date,
Comunicarea la nivel departamental și între angajați.
Procesul de implementare

VIZIUNEA PRIVIND CERCETAREA ŞI INOVAREA DIN INCDDD ÎN 2022
În 2021, INCDDD Tulcea este competitiv pe piața CDI, care stimulează concurența și inovarea,
creează locuri de muncă și creștere economică sustenabilă la nivel regional şi global, prin inovare
alimentată de cercetare-dezvoltare, generând bunăstare pentru cetăţeni, dar în același timp trebuie
remarcat că procesul de transformare din sectorul public nu este ceva nou, el este de fapt, o acţiune
continuă şi ţine cont de ceea ce se întâmplă în sistemul CDI mondial şi în lume în general. În prezent
însă, în contextul pandemiei de COVID-19 şi al schimbărilor care au venit la pachet împreună cu ea în primul rând digitalizarea, iar apoi o serie de altele precum noul model de muncă sau ESG
(environmental, social, governance), transformarea a accelerat şi este condusă de factori diferiţi faţă
de până acum.
La baza competitivităţii se află un ecosistem de inovare în care cercetarea-dezvoltarea susţine
excelenţa şi mobilizează o masă critică de cercetători.
Reperele globale de excelenţă se materializează în parteneriate cu organizaţii de cercetare şi firme
de renume in CDI, colaborări în jurul unor infrastructuri şi programe științifice de anvergură
internaţională.
Creativitatea, potenţată în toate fazele, activează sistemul CDI bazat pe inovare. Într-un spaţiu de
încredere şi integritate, succesul activității generează modele inspiraţionale, animând o cultură mai
amplă a inovării şi, în cele din urmă, o practică curentă.

În procesul de elaborare au fost vizate 10 elemente de acțiune strategică:
1. Identificarea direcțiilor strategice și starea actuală a sistemului CDI - INCDDD (evoluția,
funcționare actuală, disfuncționalități, în condiții de criză) la nivel local/global.
2. Îmbunătățirea evaluării sistemului CDI. Îmbunătățirea metodologiilor pentru măsurare, raportare
și verificare (MRV).
3. Conservarea funcționalității sistemului CDI, în mod rezonabil asupra structurii și organizării la
toate nivelurile, ceea ce se realizează prin metafuncții. Metafuncția este definită ca „organizarea
cadrului funcțional în jurul sistemelor componente”. Sistemele CDI implică trei metafuncții generate
simultan: una interpretează experiența acumulată (interioară/exterioară); alta adoptă relații în
rețelele CDI; iar o a treia împletește aceste două funcții pentru a crea complementaritatea
funcțională în 5 dimensiuni:
- Dimensiunea paradigmatică (modele de succes),
- Dimensiunea stratificată (spațiu organizational),
- Dimensiunea optimalității funcționale,
- Dimensiunea raporturilor de subordonare
- Dimensiunea prognozei de la potențial la real.
4. Prevenirea instabilității sistemului CDI printr-o serie de activități care vizează atingerea unui
echilibru dinamic, inclusiv:
• oprirea intensificării ”drenajului artificial al creierelor” în zone avansate tehnologice și acțiuni care
să contribuie la reducerea decalajului în excelența cercetării față de Institutele din Europa;
• sisteme de monitorizare și de atenuare a riscurilor pentru a evita și restrânge discordanțele
necontrolate și ”întreruperile catastrofice” în finanțare;
• oprirea extinderii practicilor individualiste;
• urmărirea şi înregistrarea exactă, sistematică, a proceselor productive și oprirea oricăror
înregistrări necontrolate, selective și ilegale.
5. Conservarea-restaurarea profilului CDI prin amplificarea modelului şi a direcţiilor de formare
stabilite de CS pot fi definitorii în modelarea şi formarea personalităţii Institutului. Conservarea
scoate în evidenţă direcţiile de cercetare applicate şi promovate iar restaurarea, îmbunătățește
mecanismul de reglare și deschide și alte opțiuni de venit.
6. Direcționarea resurselor financiare către o dimensionare a intereselor strategice printr-o
atitudine echidistantă, fiind fundamentat pe un aparat bibliografic (cu materiale informative asupra
unei probleme/proiect/lucrări). Acesta nu doar îndeamnă la obiectivitate, ci este însăşi un studiu
caracterizat de obiectivitate, ceea ce coroborează plus-valoarea adusă în domeniu și asigură
gestionarea îmbunătățită.
7. Stimularea și aplicarea mecanismelor de finanțare și din alte surse.
8. Susținerea comunităților locale în dezvoltarea durabilă și asistarea acesteia la managementul
adaptativ și ecosistemic.

9. Asigurarea criteriilor privind autorizările și integrarea în sisteme de certificare. Pentru fiecare
domeniu CDI trebuie asigurată certificarea.
10. Proiect pentru infrastructura unui Centru de Excelență în Ecologia Zonelor Umede.
S-au avut în vedere câteva schimbări pornind de la date cunoscute şi identificarea neajunsurilor,
pentru a le putea remedia. De asemenea, o procedură referitoare la segmentul IT și Tezaurul de Date
în INCDDD Tulcea, pentru a promova conceptul Open Science.
O altă chestiune importantă o reprezintă investiţiile pe care le va angaja în perspectivă INCDDD, pe
termen mediu și lung, pentru susţinerea activităţilor CDI și formative. Ne dorim întărirea capacităţii
instituţionale, eficientizarea structurală şi globală, precum şi transparentizarea întregului sistem
managerial şi decizional. O direcţie de interes vizează îmbunătăţirea vizibilităţii şi reprezentativităţii
INCDDD la nivel naţional şi internaţional, prin concentrarea eforturilor în scopul includerii instituţiei
noastre în structurile decizionale CDI de la nivel naţional, susţinerii obiectivelor ei concrete şi punerii
în valoare a performanţei și excelenței în cercetare.
Putem ajunge aici construind şi menţinând un larg parteneriat pentru inovare. Acest parteneriat
presupune o perspectivă coordonată, integrată asupra sistemului de CDI şi exprimă un angajament
pe termen lung în următoarele privinţe:
- Asigurarea resurselor. Planificări multianuale şi bugete anuale pentru cercetare, dezvoltare şi
inovare din fonduri publice completate din fonduri obținute în competiții.
- Asumarea a unui set de priorităţi strategice. Acestea reprezintă premisa unor acţiuni concertate – a
unui ansamblu coordonat prin politica Institutului.
- Predictibilitatea. Mediul CDI se bucură de reguli clare şi stabile, de repere de excelenţă
internaţională, care încurajează colaborarea şi competiţia în sistem.
- Credibilizarea parteneriatelor atăt în mediul public cât și privat.
- Politica de cadre prin asigurarea masei critice de cercetători. Baza de resurse umane active în CDI la
nivelul Municipiului Tulcea fiind subdezvoltată.

Obiectivele strategice vor fi realizate prin activități grupate în următoarele cinci domenii:
OS1: Sprijinirea politicilor de mediu ale României cu date, cunoștințe și tehnologie
OS2: Construirea de rețele și parteneriate mai puternice
OS3: Promovarea politicilor de implementare și tranziții de durabilitate sistemică.
OS4: Abordarea subiectelor CDI noi și emergente bazate pe cunoștințe de înaltă calitate
OS5: Direcționarea nevoilor suplimentare prin diversificare
Implementarea completă a acestor OS, pe lângă integrarea completă a politicilor CDI și socioeconomice, la nivel local, regional, national și european precum și a obiectivelor de sustenabilitate
din Agenda 2030, va presupune un drum lung până la atingerea acestora, în special pe OSD 9 și 17
din Agenda 2030 se regăsesc și în analiza de tip cluster cu coeficienți de corelație Pearson:

23 – Utilizarea eficientă a dotărilor existente
10 – Dezvoltarea unei Baze de Date commune (Tezaurul de Date)
4 – Viziune pe Termen Lung
13 – Viziuni pe Termen Mediu
28, 6 – Perfecționarea profesională a personalului
18 – Viziuni adaptative pe Termen Scurt
39 – Oportunități de finanțare
21 – Colective interdisciplinare pe toate segmentele de cercetare: fundamentală, aplicativă, inovare
11 – Dezvoltarea relațiilor de colaborare și parteneriate
12, 7 – Direcții noi de CDI
24 – Implicarea în Programele EEA, MMAP – ex. Copernicus, Biodiversitate, Calitatea Mediului
5 – Creșterea performanțelor personalului inclusiv ethnic la Laboratoare și Baze de Cercetare
20 – Implicarea mai mare în participare la Manifestări Științifice
22 – Participare la Asociații Științifice și Profesionale (Acreditări)
8, 16 – Achiziționare de echipamente specific și de ultimă tehnologie
15 – Organizarea, consolidarea și dezvoltarea laboratoarelor și Bazele de Cercetare
14 – Creșterea nr. de articole în publicații cotate ISI
19 – Creșterea nr. de cercetători implicați în scrierea de propuneri de proiecte

CAP.II UN NOU CICLU STRATEGIC

UN SCURT BILANȚ
Strategia de CDI a INCDDD 2015-2022 a susţinut obiective ambiţioase, orientate mai ales spre
creşterea producţiei ştiinţifice şi expansiunea capitalului uman din cercetare. Strategia şi-a asumat,
totodată, o creştere substanţială a alocărilor pentru cercetare şi dezvoltare – cu aproximativ 53,40%,
de la 10.388 milioane la 17.452 milioane lei – precum şi investiţii însemnate pentru modernizarea
infrastructurilor specifice.
Strategia amintită şi principalele sale instrumente – dar şi alte evoluţii relevante pentru mediul de CDI
din domeniul ecologiei sau al politicilor regionale ori de dezvoltare – au introdus transformări
importante în ecosistemul de cercetare şi inovare al INCDDD. Dinamica producţiei ştiinţifice a fost
schimbată semnificativ, ca şi aşteptările individuale şi organizaţionale din spaţiul cercetării. Cercetarea
este, astăzi, mult mai bine conectată la cerințele cercetării internaţionale decât cu 7 ani în urmă.
În acelaşi timp, mediul de CDI pare să nu se fi schimbat îndeajuns. Finanţarea deși a revenit la cote
comparabile cu cele dinaintea lui 2015, o bună parte din inerţia instituţională persistă în departamente
şi în laboratoare, iar sistemul ca ansamblu rămâne fragmentat. Performanţa instituţională este,
deseori, evaluată doar formal.
Noul ciclu strategic, care se va desfăşura sub semnul prezentului document, ţine seama de împlinirile
şi de nerealizările ultimului deceniu de reformă a cercetării şi inovării. Strategia de CDI 2022-2030 este
chemată să răspundă noii dinamici a ştiinţei şi a inovaţiei româneşti, dar şi caracterului pe alocuri,
nepractic sau lipsit de creativitate al unei părţi substanţiale a cercetării existente. Toate aceste
deficienţe au fost semnalate pe fondul unor tendinţe globale, chiar şi europene care susţin o ştiinţă
mai bine interconectată, mai puternic orientată inter- și trans-impact practic al rezultatelor sale, mai
proactivă.
Cum s-a observat mai sus, Strategia al cărei mandat expiră în curând a mizat pe o creştere substanţială
a alocărilor pentru CDI. O bună parte din fondurile destinate cercetării au fost, cel puţin la nivelul
planificării, îndreptate spre creșterea salarială din cercetare cu efecte practice tangibile, spre inovare
şi spre stimularea apropierii actorilor publici de cei privaţi.
Dincolo de creşterile investiţionale şi de productivitate prognozate, Strategia 2015-2021 a introdus
treptat în sistemul de cercetare şi dezvoltare, prin principalele sale instrumente, o serie de bune
practici care lipsiseră anterior și ne referim la planificarea pontajelor anticipate și contractarea pe
proiecte a personalului executant. Acestea au avut în vedere, în primul rând, sistemul de distribuire a
resurselor, prin transparentizarea alocării acestora sau prin implicarea executanților.
În ciuda unui început promiţător, prognoza privind alocările făcută în timpul elaborării Strategiei nu a
putut fi respectată. După ce intrase, pentru o vreme, pe o curbă convergentă cu obiectivele strategice,
procesul de planificare a scăzut abrupt atât din cauza rambursărilor la proiectele operaționale și
Interreg-uri, şi s-a menţinut la sau mai jos de acest nivel în ultimii ani. Mai mult, obiectivele chiar mai
ambiţioase de susţinere a colaborării cu actorii economici nu au fost atinse, un rol negativ
constituindu-l pandemia COVID.
Mai ales în acest context, focalizarea pe instrumentele de finanţare a activităţilor specifice, în mod
particular prin Planul Naţional CDI conex, a reprezentat un punct nevralgic al măsurilor strategice,
datorită întârzierilor de aprobare a bugetelor. O atenţie sporită acordată proceselor de dezvoltare
instituţională se dovedeşte, cu atât mai important pentru intervalul strategic următor.

Având în vedere că în ultima parte a intervalului 2015-2021, confruntările cu noile provocări datorate
situației pandemice COVID 2019, au arătat necesitatea capacității de adaptare și rezilență a
cercetătorilor și inginerilor de dezvoltare, iar recomandările pentru construirea rezilienței comunității
INCDDD și crearea unor medii favorabile pentru a stimula adaptarea sunt:
1. Consolidarea integrării abordărilor în politicile naționale cheie/strategii transsectoriale,
2. Îmbunătățirea performanțelor personalului, consolidarea tezaurului de date, capacitatea de a
învăța și de a se reorganiza față de situațiile de incertitudine,
3. Consolidarea mecanismelor de conducere și promovarea complementarităților,
4. Consolidarea coeziunii și a conexiunilor cu comunități științifice,
5. Consolidarea și explorarea parteneriatelor
6. Perspectivă pe termen lung.
Acțiunile specifice pentru realizarea acestor recomandări sunt:
1. O abordare holistică la nevoile comunității,
2. Sprijinirea înființării de grupuri informale /rețele comunitare și procese de dialog,
3. Parteneriate orientate spre învățare și pentru a asigura complementaritati,
4. Utilizarea auditurilor,
5. Efectuarea/armonizarea evaluărilor, planificarea intersectorială
6. Consolidarea politicii de dezvoltare durabilă.

STAREA ACTUALĂ A CERCETĂRII, INGINERIEI DE DEZVOLTARE ŞI INOVĂRII ÎN INCDDD
În aceste condiţii, în momentul de faţă principalele reuşite ale Strategiei 2015-2021 sunt legate de
creşterea vizibilităţii internaţionale a Institutului, de îmbunătăţirea infrastructurii şi, într-o măsură
relativă, de creşterea numărului de tineri cercetători doctori şi de angajarea unor tineri cu potential
știinţific. În acelaşi timp, Strategia a nu a reuşit să dinamizeze dezvoltarea şi inovarea bazate pe
cercetare, să operaţionalizeze mecanisme prin care contribuţia aplicațiilor spre mediului privat la
investiţia în cercetare să crească, să inducă o tendinţă convergentă cu cele europene.
Astfel, în privinţa publicaţiilor ştiinţifice din fluxurile principale (Web of Knowledge, Scopus), creşterea
absolută şi relativă din ultimii ani nu s-a dovedit a fi la nivelul așteptărilor. A crescut şi procentul
articolelor româneşti între cele mai citate lucrări la nivel internaţional, deşi acesta rămâne
deocamdată mult sub media europeană şi chiar sub cifrele specifice unor Institute din România cu
domenii asemănătoare. Autorii, sunt încă mai puţin citaţi decât se preconiza, iar rata lor de succes în
participarea la proiectele din Programele Cadru respective Horizon Europe este mica.
RESURSE UMANE CDI
La capitolul resurse umane în INCDDD, s-au înregistrat, prin comparaţie cu anii precedenți,
performanţe ambigue. Dacă raportul dintre numărul de noi angajați şi totalul personalului a depăşit
10%, nu s-a reușit predarea ștafetei în multe din departamente.
Aceasta se datorează parţial unor tendinţe istorice şi, în parte, dinamicii forței de muncă furnizate de
învăţământului superior pieței tulcene și de asemenea de câţiva ani, tendinţele demografice nu mai
sunt la fel de favorabile.
La fel, în timp ce raportul dintre noii absolvenţi de doctorat şi total personal a mai recuperat din
decalajul perioadei anterioare, raportul dintre cercetătorii cu contracte externe și personalul pe
perioadă nedeterminată, continuă să fie afectată drastic de migraţia de creiere.
INFRASTRUCTURA DE C&D
Intervalul strategic anterior a reuşit să contribuie la o creştere substanţială a investiţiilor în
infrastructurile de cercetare şi dezvoltare. Acestea vor fi potenţate, pe viitor, de infrastructura de
anvergură mondială a Centrului Internațional de Studii Avansate pentru Sistemele Fluviu-Mare
(DANUBIUS-RI).
Pe de altă parte, rata reală de utilizare a infrastructurilor disponibile, inclusiv a celor achiziţionate sau
modernizate în ultimul interval strategic, va depinde tocmai de actuala strategie. Condiţiile de acces
la infrastructurile moderne existente sunt promovate tocmai prin activitatea de participare la licitațiile
din programele internaționale – Horizon Europe, Biodiversa Plus, EUKI, EEA, Eurostat, etc.
Nu în cele din urmă, sistemul de cercetare şi dezvoltare pe domeniul ecologiei zonelor umede, rămâne
puternic fragmentat, însă el este operational și acoperă multe subdomenii şi nişe ştiinţifice şi
generează astfel, uneori, redundanţă şi duplicare în sistem. Procesele de evaluare instituţională nu
sunt satisfăcătoare, tinzând să conserve starea de fapt, inclusiv subfinanţarea prin reducerea
resurselor publice la cheltuielile de regie.
Cu toate acestea, departamentele întreţin legături limitate cu sfera economică şi persistă în
împovărarea activităţilor de cercetare cu sarcini care nu țin de CDI, în ciuda capacităţii demonstrate a
acestuia de a genera publicaţii ştiinţifice.

Sistemul de Cercetare, Dezvoltare și Inovare INCDDD în contextul integrării în Aria Europeană a
Cercetării
O analiză obiectivă bazată pe cei 2 indicatori de evaluare instituțională, respectiv, articole ISI și
proiecte castigate ța licitații în programe CDI, sugerează că sistemul CDI din INCDDD se află într-o criză
ascunsă, cu implicaţii negative grave asupra competitivităţii şi perspectivelor de creştere pe termen
lung. Această criză se leagă de trei factori cheie. În primul rând, contextul economic defavorabil,
cercetarea, dezvoltarea şi inovarea nu sunt privite ca un sistem conex pentru promovarea inovării
sectorului privat şi creşterii economice, domeniul de activitate fiind de multe ori marginalizat. Prin
urmare, trebuie guvernat ca un sector, cu o viziune și o coordonare unificată. În al doilea rând,
cheltuielile au fost de menţinere a suprastructurii institutului devin o povară care duc spre politică de
credite și sporesc deficitele bugetare şi nu spre cercetarea aplicată care dă avantaj comparativ. Costul
de oportunitate al anilor de cheltuieli legate de cercetarea puţin productivă dpv financiar poate fi
recuperat, dar nu trebuie să continue. În al treilea rând, talentele cercetătorilor nu sunt mobilizate
corespunzător şi se irosesc de prea multe ori. Rezultate ştiinţifice pe plan intern rămân mult în urma
competiţiei naționale și europene.
Din păcate, moştenirea valoroasă a ştiinţei din Delta Dunării, este de prea multe ori prinsă într-o
structură dificil de adaptat, uneori chiar demodată (şi atitudini asemănătoare) care nu reflectă
economia de piaţă globală. În țări precum Slovenia, Republica Cehă, fără a menţiona Finlanda, Israel,
Coreea şi altele avansează în inovare şi tehnologie – privind ecologia zonelor umede, iar INCDDD va
trebui să se adapteze acestora pentru a-şi recăpăta locul.
Estimările Băncii Mondiale privind îmbunătăţirea calităţii şi creşterea nivelului agregat al CDI la 3 %
din PIB în România (cu 2 % provenind din sectorul privat) ar putea creşte PIB-ul național cu 12 % peste
baza de referinţă până în 2025. Impactul asupra exporturilor ar fi de asemenea al doilea ca mărime în
rândul ţările europene cu o creştere estimată de aproximativ 13 % până în 2025. Dovezile
macroeconomice sugerează un posibil efect pozitiv al CDI superioare asupra productivităţii firmelor:
firmele care investesc în CDI au o probabilitate de export cu aproximativ 15 % mai mare decât cele ce
nu investesc; iar probabilitatea de a scoate un nou produs este cu aproximativ 23 % mai mare.
Într-adevăr, există o strânsă legătură între ţările care sunt competitive din punct de vedere ştiinţific şi
cele care sunt competitive din punct de vedere economic. Reformarea politicilor de cercetare,
dezvoltare şi inovare ar elibera astfel potenţialul inovator cu un impact şi sinergii demonstrabile în
întreaga economie. Aceasta reprezintă o provocare pentru INCDDD, deoarece competitivitatea prin
CDI duce la realizarea ODD-urilor, precum „Creşterea inteligentă”, ca iniţiative emblematice a
strategiei UE 2030 (Comisia Europeană
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/rp_sustainable_europe_ro_v2_web.pdf ).
Nu există un singur model de succes de copiat întocmai. De fapt, CDI reprezintă un sistem - o
colecţie complexă de stakeholderi, interese, reguli, stimulente şi obiective interconectate printr-un
lanţ de procese – iar sistemul CDI din INCDDD se reformează în permanență datorită contextului.
Reforma CDI din INCDDD reflect mai mult circumstanţele din România decât la nivel global. Totuşi,
trebuie să fie ajutată prin sprijinirea mai substanţială a efortului la nivel naţional exprimat prin
acțiuni care asigură faptul că promovarea inovării, sprijinită de o cercetare finanţată din fonduri
publice bine îndreptată pentru avantajul comparativ curent şi potenţial al INCDDD şi cultivarea activă
a noilor tehnologii şi servicii – devine un cuvânt de ordin critic pentru toate dezbaterile şi acţiunile
strategice. Pe scurt, reformele ar trebui să fie declanşate de viziunea că scopul CDI, cel puţin al celor
slab finanţate din fonduri publice, este „de a da ideilor o formă utilă şi de a le scoate pe piaţă”.

CAP.III OBIECTIVE GENERALE ȘI SPECIFICE

OBIECTIV GENERAL
Asigurarea dezvoltării stabile și sustenabile a capacității de cercetare științifică, dezvoltare
tehnologică, inovare și răspuns la cerințele programelor de guvernare și strategiilor naționale, din
perspectiva de componentă primordială în domeniul dezvoltării durabile, ecologiei şi protecţiei
mediului, fundamentarea managementului în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" şi în alte zone
umede de interes naţional şi internaţional pentru conservarea biodiversităţii şi pentru dezvoltare
durabilă.

OBIECTIVE SPECIFICE
- Obtinerea de rezultate competitive la nivel international, in cercetarea fundamentală, experimentală
și aplicativă în domeniul dezvoltării durabile, ecologiei şi protecţiei mediului.
- Obtinerea de rezultate de nivel competitiv și relevanță directa pentru mediul economic, social si
calitatea vietii in cercetarea aplicativă și dezvoltarea tehnologică,
- Exercitarea la nivel de calitate garantată a laboratoarelor acreditate la nivel național ale lnstitutului.
- Exercitarea funcțiunii de sursă competentă de cunostințe avizate în domeniul ecologiei şi protecţiei
mediului, având ca scop fundamentarea managementului în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" şi în
alte zone umede de interes naţional şi internaţional pentru conservarea biodiversităţii şi pentru
dezvoltare durabilă, în sprijinul sistemului de quvernanță, al sistemului educațional și al informării
publice.

OPȚIUNI STRATEGICE
Strategia Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea pentru
perioada 2022-2030 se înscrie în cadrul general Strategic Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare
(SNCDI) 2021-2027, incluzând sinergiile cu Strategia Națională de Specializare Inteligentă (SNSI), fiind
concepută cu luarea în considerare a contextului socio-profesional în care cercetătorii şi inginerii de
dezvoltare îşi desfăşoară activitatea şi, implicit, a cadrului Strategic Național de Specializare
Inteligentă, care privește:
• Îmbunatatirea politicilor publice și creșterea calității reglementărilor în domeniul antreprenoriatului
inovativ
• Revizuirea legislației în domeniul CDI, asociat cadrului strategic dezvoltat
• Implementarea unui sistem de management al calitățiii la nivelul MCI
• Dezvoltarea competențelor membrilor grupului țintă și actorilor implicați.

În acest sens, sunt avute în vedere: dispozițiile HOTĂRÂRII nr. 253 din 15 aprilie 2015 privind înfiinţarea
unor institute naţionale de cercetare-dezvoltare în domeniul protecţiei mediului, ecologiei şi
dezvoltării durabile prin reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia
Mediului și a REGULAMENTULUI din 15 aprilie 2015 de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional

de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea (Anexa 3a), LEGEA nr. 319 din 8 iulie
2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea funcţionează ca
persoană juridică de drept public română, în coordonarea Ministerului Cercetării Inovării și
Digitalizării, autoritate de stat în domeniile cercetării dezvoltării experimentale şi tehnologice, inovării,
comunicaţiilor şi digitalizării, securităţii cibernetice, serviciilor poştale, radiocomunicaţiilor.
Opțiunile strategice ale INCDDD Tulcea:
- Susținerea la un nivel de performanta și productivitate stabil a direcțiilor de lucru consolidate
ale grupurilor tematice de cercetare, confirmate de rezultatele obținute în perioada 2015-2022;
- Angajarea selectiva a grupurilor tematice de cercetare in direcții de cercetare emergente in spațiul
academic internațional, în special în țările de primă referință în CDI;
- ldentificarea sistematică, la nivel de grup tematic de cercetare, a potențialului de conlucrare cu
proiectul flagship – DANUBIUS_RI și angajarea în proiecte corespunzătoare;
- Sporirea prezenței impactului și vizibilității lnstitutului in societate, pe palierele de asistare a
capacității de analiză și decizie inforrnată a sistemului de quvernanță, al educației stiințiflce și tehnice
de profil și al informării publice;
- deschiderea de noi directii de cercetare, ca si investigarea aprofundata a celor existente, in scopul
extinderii granitelor cunoasterii stiintifice si tehnologice existente si a cresterii sanselor de absorbtie
sau generare a unor tehnologii noi;
- extinderea cunoasterii si dezvoltarea patrimoniului stiintific și în special a Tezaurului de Date (TD);
- asigurarea suportului stiintific pentru formularea si implementarea politicilor si strategiilor de
dezvoltare economica si sociala în Rezervația Biosferei Delta Dunării;
- protejarea si punerea in valoare a patrimoniului moștenit în cei aproape 100 de ani de existență a
INCDDD;
- dezvoltarea parteneriatului international in domeniul stiintific si tehnologic, in scopul acumularii si
difuzarii tehnologiilor, precum si a cunostintelor si competentelor tehnologice avansate.

PREMIZE
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea are ca obiect de
activitate cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului,
având ca scop fundamentarea managementului în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" şi în alte zone
umede de interes naţional şi internaţional pentru conservarea biodiversităţii şi pentru dezvoltare
durabilă, cu activități conform HG 253/2015.
Consiliul științific, participă la elaborarea strategiei unității și a programelor proprii de cercetaredezvoltare, precum și la luarea măsurilor privind realizarea acestora.
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea participa la elaborarea
strategiilor de dezvoltare in domeniul specific, desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare pentru
realizarea obiectivelor cuprinse in Strategia nationala, constituie baze de competenta stiintifica si

tehnologica, de expertiza, de perfectionare a resurselor umane si de documentare stiintifica si tehnica
pentru activitățile Institutului. Institutul national poate desfasura, in secundar, activitati comerciale si
de productie, conform regulamentului propriu.
(1) Rezultatele cercetărilor obţinute pe baza derulării unui contract de cercetare-dezvoltare sau
inovare finanţat parţial sau total din fonduri publice aparţin contractorilor care execută în mod direct
activităţile prevăzute în contractul de finanţare şi/sau angajaţilor acestora, conform contractelor de
finanţare şi legislaţiei în vigoare referitoare la titlurile de proprietate industrială şi drepturile de autor.
În cazul execuţiei de către mai mulţi contractori, repartizarea între contractori a drepturilor asupra
rezultatelor se face conform acordului prealabil al contractorilor, stabilit în scris.
(2) Rezultatele cercetărilor prevăzute la alin. (1) sunt administrate de proprietarii acestora, cu toate
drepturile care decurg din calitatea de proprietar.
(3) Pentru valorificarea rezultatelor proprii de cercetare-dezvoltare, institutul naţional poate înfiinţa
societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, sau poate dobândi acţiuni ori părţi sociale în cadrul unor societăţi reglementate de Legea
nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform legii, cu acordul consiliului
de administraţie şi al consiliului ştiinţific ale institutului naţional. Pentru aceasta, institutul naţional îşi
poate angaja exclusiv experienţa ştiinţifică şi tehnologică acumulată, metode, tehnici, scheme, planuri,
procedee, reţete sau alte forme de cunoaştere şi experienţă, inclusiv cele protejate prin titluri de
proprietate intelectuală.

DIRECTIVE TACTICE
- Continuitate: tranzitia rationala si transferul misiunii intre generatiile de cercetatori.
- Stabilitate: institutionala, financiara si logistica.
- Comunicare: cultivarea nationala si transfrontaliera a relatiilor academice traditionale, institutionale
si interpersonale, precum si largirea orizontului geo-cultural al acestora.
- lntegrare: Intensificarea angajării in proiecte naționale si internaționale colaborative.
- Profilare: intensificarea schimburilor de personal cu institutii de cercetare, universitati si centre de
excelenta active in domeniile emergente de interes, pentru formarea de cadre de cercetare in directii
noi.
- Simbioza INCDDD Tulcea/DANUBIUS-RI: suport institutional reciproc, insotit de crearea unor
mecanisme de comunicare si conlucrare.
- Echilibru: asigurarea unui raport adecvat intre cercetarea fundamentala si cercetarea aplicativa sub
imperativele obiectivului strategic general in toate dimensiunile acestuia.
- Afirmare: activarea asertiva a raporturilor cu entitatile de guvernanta ale tarii, identificarea de
posibilitati de recunoastere oficiala a INCDDD Tulcea ca organ expert consultativ in domenii specifice.

SOLUTII OPERATIVE
- Consolidarea managementului functional al INCDDD Tulcea - planificare, monitorizare, evaluare la nivel de grup de cercetare - forma flexibila de organizare bazata pe echipe de lucru alcătuite din
personal cu diverse competente, reunit in jurul unei tematici de cercetare, sau proiect, comune.
- Crearea si activarea Grupului interdepartamental INCDDD Tulcea de suport ADI-ITI 2 pentru
implementarea Strategiei Deltei Dunării - care sa asigure colaborarea si dezvoltarea armonioasa a
celor doua structuri.
- Crearea rezervei de personal de cercetare INCDDD Tulcea, cu obiective si mijloace specifice,
corespunzatoare.
- Consolidarea Centrului de transfer tehnologic si marketing, ca agent de stimulare a inovarii si
initiativei antreprenoriale si vehicul de diseminare a rezultatelor INCDDD Tulcea - structuri de
cunoastere experta, solutii stiintifice si tehnice si instrumente specifice, servicii.
- Activarea din perspectiva INCDDD Tulcea si participare la implementarea conceptului "Danubius-RI
Centrul de Studii Avansate al Sistemului Dunăre – Delta Dunării – Marea Neagră".
- Centru de Cercetări Integrate pentru Sănătatea Mediului ‟Delta Dunăriiˮ (Enviro-Health-DD)
- Credibilizarea parteneriatului public-privat. Sectorul public şi cel privat coevoluează, la nivel national
mobilizând cheltuieli private pentru CDI de 1% din PIB.
- Instaurarea finanțării instituționale continue si predictibile corelată cu performanța.
- Mentinerea si dezvoltarea infrastructurii de cercetare.
- Prioritizare difuză privind CDI, îndreptată spre domenii cu avantaj ştiinţific şi economic comparative.
- rezolvarea coordonării orizontale imperfectă şi verticale neclară (Proiecte vs. Departamente).
- regruparea domeniilor, deoarece un număr mare domenii tehnologice poate duce la dezeconomii
de scară şi la dispersia priorităţilor şi resurselor, numărul acestora ar trebui să fie limitat în funcţie de
priorităţile INCDDD.
- certificarea pe domenii.

CAP.IV INCDDD TULCEA – INSTITUT SUPORT ȘI
CONSILIER ȘTIINȚIFIC AL GUVERNULUI ROMÂNIEI,
CENTRU DE EXCELENȚĂ EUROPEAN

ACTORII SISTEMULUI CDI – ROLURI ŞI RESPONSABILITĂŢI PENTRU INCDDD
PARLAMENTUL, prin Comisia de Învățământ, Știință, Tineret și Sport (Senat) şi Comisia de Învățământ,
Știință, Tineret și Sport (Camera Deputaților) dezbate şi avizează proiecte de legi în domeniile de
competenţă, inclusiv cercetarea științifică.
Guvernul României exercită conducerea generală a administraţiei publice, iniţiază proiecte de lege şi
asigură executarea de către autorităţile administraţiei publice a legilor şi a celorlalte dispoziţii
normative date în aplicarea acestora.
Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării,


în calitate de autoritate de stat în domeniile cercetării dezvoltării experimentale şi
tehnologice, inovării, comunicaţiilor şi digitalizării, securităţii cibernetice, serviciilor poştale,
radiocomunicaţiilor, prin Ministrul delegat - adoptă şi implementează tehnologiile informaţiei
şi comunicaţiilor digitale pentru a transforma modul de interacţiune dintre utilizatorii şi
beneficiarii serviciilor publice, precum şi asigurarea cadrului de interoperabilitate a sistemelor
informatice și are atribuții privind transformarea digitală care se referă la transformarea,
folosind tehnologiile digitale şi de comunicaţii, a:
a) modului de interacţiune dintre
administraţia publică şi cetăţeni;
b) relaţiilor funcţionale dintre instituţiile statului;

c) modului în care datele generate şi colectate de instituţiile statului sunt utilizate în luarea
deciziilor şi crearea politicilor publice;
d) modului în care inovarea, în cazul serviciilor publice, consideră identificarea problemei,
testarea şi actualizarea ca făcând parte integrantă din proces;
e) evaluării şi anticipării continue a nevoilor publicului şi adaptarea serviciilor la acestea;;


prin Organismul Intermediar din cadrul Programului Operațional Creștere Inteligentă,
Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 – Programul Operațional Creştere
Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare (POCIDIF) propune măsuri în domeniile
cercetării, dezvoltării şi inovării/specializării inteligente și în domeniul digitalizării, finanțate
fie prin granturi, fie prin instrumente financiare cu respectarea regulilor de ajutor de stat,
după caz, pentru a răspunde provocărilor identificate la nivel național.

Programul contribuie la realizarea Obiectivului de Politică 1 – OP1 „o Europă mai competitivă și mai
inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității
TIC regionale” prin următoarele obiective specifice:
− (i) dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate;
− (ii) valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de
cercetare și al autorităților
publice;
− (iii) intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în
cadrul IMM-urilor, inclusiv

prin investiții productive;
− (iv) dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat;
MCID are rol de sinteză şi coordonare în aplicarea Strategiei şi Programului de guvernare în domeniul
cercetării ştiinţifice, tehnologiei, dezvoltării tehnologice, inovării și digitalizării. MCID conduce sistemul
naţional de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, exercitându-şi atribuţiile stabilite
prin legi şi prin alte acte normative din sfera sa de activitate şi realizează, după caz, împreună cu
ministerele de resort, politica guvernamentală în domeniile sale de activitate.
MCID, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare,
are următoarele responsabilităţi în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării:
a. definește obiectivele strategice;
b. definește, aplică, monitorizează şi evaluează politicile necesare în vederea realizării acestor
obiective;
c. asigură planificarea activităţilor, conform obiectivelor stabilite;
d. definește cadrul normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi financiar necesar în vederea
aplicării politicilor;
e. asigură comunicarea cu celelalte autorităţi publice pentru a realiza coerenţa politicilor
guvernamentale;
f. asigură comunicarea cu structurile societăţii civile şi cu cetăţenii;
g. definește,finanţează, aplică, monitorizează şi evaluează programe, în scopul atingerii obiectivelor;
h. stimulează dezvoltarea parteneriatului internaţional.
Consiliul Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Tehnologiei (CNPST) are ca atribuție principală stabilirea
priorităților Strategiei naționale din domeniul cercetării științifice și dezvoltării tehnologice. Prin
această Strategie se definesc politica statului și obiectivele de interes național în acest domeniu, în
principal cele referitoare la:
a. promovarea și dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare pentru susținerea dezvoltării
economice și sociale a țării și a cunoașterii;
b. integrarea în comunitatea științifică internațională;
c. protecția patrimoniului tehnico-științific românesc;
d. dezvoltarea resurselor umane din activitatea de cercetare;
e. dezvoltarea bazei materiale și finanțarea activității de cercetare.
Comitetul Român pentru Infrastructuri de Cercetare – CRIC
CRIC propune alocarea de resurse pentru infrastructura realizată parţial sau integral din fonduri
publice româneşti atât pe teritoriul României, cât şi în afara acestuia. Misiunea principală a CRIC o
constituie stabilirea priorităţilor naţionale pentru infrastructuri de cercetare si elaborarea unui raport
privind etapele de urmat in construcţia si operarea acestora (Roadmap).

Ministerele de ramură, care coordonează sau finanțează activități de CDI, astfel:
▪

▪

▪

▪

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) prin Autoritatea de Management a Programului
Operațional Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare (POCIDIF). MFE va
avea un reprezentant in CNSPTI și va fi coordonat de MEN pentru domeniul CDI.
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) prin Autoritatea de
Management pentru Programul Operaţional Regional, având organismul intermediar în cadrul
Agențiilor de Dezvoltare Regională (pentru componenta „Competitivitate și mediul de afaceri
pentru IMM-uri, inclusiv instrumente financiare”);
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) prin Autoritatea de Management pentru
Programul Operațional Dezvoltare Rurală, având Organismul intermediar în cadrul Agențiilor
de Plată pentru Dezvoltarea Rurală și Pescuit (pentru componenta „Investiții în dezvoltarea
agriculturii și a mediului rural”).
Ministerul Mediului Pădurilor și Apelor (MMPA) prin Autoritatea de Management pentru
Programul Operațional Infrastructură Mare promovează investiţiile care se adresează nevoilor
în domeniul infrastructurii şi resurselor, având ca obiectiv global: Dezvoltarea infrastructurii
de transport, mediu, energie şi prevenirea riscurilor la standarde europene. Ministerul
Mediului realizează politica la nivel naţional în domeniile protecţiei mediului înconjurător,
economiei verzi, biodiversităţii, ariilor naturale protejate, schimbărilor climatice cu privire la
toate sectoarele şi subsectoarele pe care le administrează, elaborează strategia şi
reglementările specifice de dezvoltare şi armonizare a acestor activităţi în cadrul politicii
generale a Guvernului, asigură şi coordonează aplicarea strategiei Guvernului în domeniile
sale de competenţă, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare,
reglementare, monitorizare, inspecţie şi control în aceste domenii.
MMPA acţionează pentru a proteja mediul şi resursele naturale, pentru a garanta generaţiei
actuale şi celor viitoare un mediu curat, în armonie cu dezvoltarea economică şi progresul
social.MMPA finanțează studii de calitatea mediului și conservarea biodiversității.

UEFISCDI, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Cercetării,
Inovării și Digitalizării şi, la nivel funcţional, a consiliilor consultative ale MCID cu atribuţii în domeniul
învăţământului superior, cercetării ştiinţifice, dezvoltării şi inovării.
UEFISCDI asigură activitatea executivă a CNSPIS-CDI), CNCS, CNFIS, Consiliului Naţional al Bibliotecilor
Universitare (CNBU), Consiliului de Etică şi Management Universitar (CEMU), inclusiv activităţile de
alocare a resurselor financiare de la bugetul de stat şi din alte venituri, precum şi desfăşurarea altor
activităţi privind implementarea în sistem descentralizat a politicilor şi programelor MCID privind
învăţământul superior, cercetarea, dezvoltarea şi inovarea.

REACTIA LA PROVOCARILE SI TEMELE GLOBALE

INCDDD Tulcea raspunde consecvent sistemului de exigențe pe care structura politică, managerială
si culturală a spațiului european le pune in fata Românei. Cerințele pe care INCDDD Tulcea este
permanent pregătit sa le satisfacă includ:

•
Participare substantiala si eficienta la marile proiecte stiintifice din domeniul dezvoltării
durabile, ecologiei şi protecţiei mediului, fundamentarea managementului în Rezervaţia Biosferei
"Delta Dunării" şi în alte zone umede de interes naţional şi internaţional pentru conservarea
biodiversităţii, derulate fie prin programele-cadru ale U.E. cat si prin asocierea institutului ca membru
al colaborarilor internationale.
•
Promovarea domeniilor de cercetare de varf din cadrul INCDDD Tulcea in strategia nationala
de cercetare.
•
Dezvoltarea unor sectoare ale cercetarii de corporație, in sprijinul stimulării cercetărilor de
vârf de tip fundamental, aplicativ și tehnologic, după model occidental;
•

Promovarea la nivel european a vârfurilor de excelență;

•

Participarea la integrarea Romaniei in modelul societăților informatizate;

•
lmplementarea Strategiilor Deltei Dunării și zonelor umede de interes conservativ și SUERD.
expresie exemplara a filosofiei comunitare si a modului de operare ale UE.
Avand drept vocatie primordiala intelegerea lumii, recomandandu-se prin rezultate fundamentale in
materie de diagnoza si predictive, ireductibil
legata de tehnologie - guvernatoare a civilizatiei
materiale moderne - la a carei misiune INCDDD Tulcea se aliniază este deschisă spre problematica
evoluțiilor mondiale în curs. Comunitatea științifica a lnstitutului nutrește convingerea că orientarea
tematică și țintele de preocupare - actuale si prevăzute de strategie - creeaza posibilitatea unor
contribuții reale si semnificative la abordarea problematicii. lntre acestea se mentionează:
•

Dezvoltarea de metode de investigare si dobandirea de cunostinte noi.

•

Studiul mediului inconjurator prin caracterizare, monitorare, diagnoza si predictie, scenarii;

•

Soluții specifice in domeniul sănătații atât a ecosistemelor din Delta Dunării dar și publice;

•
EbA);

Schimbările climatice și Managementul Ecosistemic și adaptativ (Ecosystem Based Adaptation

•

Aplicarea metodelor moderne în studiul si conservarea patrimoniului natural și cultural.

•
Tehnologii informatice si de comunicații - sisteme de gestiune WEB-GIS a volumelor mari de
date – pentru un Tezaur de Date sustenabil.
•

Deschiderea spre domenii emergente.

DIRECȚII DE ACȚIUNE ALE ETAPEI 2022-2030

Urmatoarele directii de acțiune instrumentează punerea in operă a obiectivelor strategice:
a) Cercetare fundamentala
•
cresterea rolului si contributiei institutului in cercetarea fundamentala din domeniul
dezvoltării durabile, ecologiei şi protecţiei mediului, fundamentarea managementului în Rezervaţia
Biosferei "Delta Dunării" şi în alte zone umede de interes naţional şi internaţional pentru conservarea
biodiversităţii;

•

incubarea de noi domenii de cercetare fundamentală;

•
implicarea activa in realizarea DANUBIUS-RI și participarea ca utilizator major, dupa darea in
folosinta a sistemului, precum și la implementarea Strategiilor Delta Dunării și SUERD;
•
recrutarea cercetatorilor de nivel international, prin crearea unui
atractiv;

mediu de cercetare

•
implicarea activă in proiecte si colaborări europene (Horizon 2020, ESA, ERC, EEA, DGResearch, MARE, etc.) si internationale;
•
sporirea contribuției în cercetarea aplicativă si transdisciplinară în domenii de specializare
inteligentă;
•

cresterea rolului regional (est/sud-est european) al institutului.

b) Laboratoare naționale de studiul bolilor emergente, hidrobiologie, biologie moleculară și
citogenetică, toxicologie acvatică
•
indeplinirea functiunilor institutului, de laborator national de studiul bolilor emergente,
hidrobiologie, biologie moleculară și citogenetică, toxicologie acvatică, participarea la elaborarea
strategiilor nationale de siguranta si securitate;
•

dezvoltarea de aplicatii în domenii de relevanță societala;

•

depozit național de cunostiințe (know-how) in domeniu;

•

cercetarea si conservarea patrimoniului natural și cultural;

•
asigurarea functionarii la parametri optimi a lnstalațiilor de interes national si a celor care
lucreaza in regim de acces competitiv deschis (open access facilities), deschise comunitatii
internationale.
c) Sursa de cunoastere
•
intensificarea programelor de transfer de cunostiinte,
(incubator hi-tech, parc tehnologic);

transfer tehnologic si marketing

•
implicarea activa in atragerea si formarea studentilor (practica, licenta, masterat, doctorat)
si postdoctoranzilor;
•
educarea publicului larg prin popularizarea stiintei si a modului de gandire stiintifica la nivelul
societatii (outreach) prin lecturi publice, cursuri, campanii radio/Tv/presa, lectii pe web (webcast),
organizarea zilelor usilor deschise s.a.;
•

leadership in tehnologii informationale.

CAP.V STRATEGIA MANAGERIALĂ
CORESPUNZĂTOARE ACTIVITĂȚII
DE CERCETARE-DEZVOLTARE

MANAGEMENT CDI ADAPTATIV
Performanţa în inovare a României este mult sub media UE-27 aşa cum este măsurată de diferite
repere, în ciuda performanţei îmbunătăţite din ultimii ani. În timp ce performanţa României s-a
deplasat de-a lungul timpului către media UE, în ultimii ani au fost înregistrate valori foarte scăzute în
comparaţie cu media UE-27 pentru indicatorii privind „proprietatea intelectuală” (de exemplu,
brevete, mărci, şi modele care s-au ridicat la numai aproximativ 1,5 % din media UE27), co-publicaţiile
public-privat (11 % din media UE27), cheltuielile pentru CDI ale întreprinderilor (15 %), formarea
continuă (16 %), creditul privat (32 %), cooperarea IMMuri inovatoare cu altele (30 %) şi angajarea în
servicii bazate intens pe cunoaştere (38 %).
S-au înregistrat progrese în ceea ce privește optimizarea amplorii și sferei activităților de cooperare
internațională, progrese care sunt binevenite, însă în multe cazuri lipsește masă critică și nu este
întotdeauna clară strategia pentru stimularea dezvoltării acțiunilor. Aceasta a fost una dintre
concluziile evaluării anterioare, în care se afirma faptul că trebuie intensificată cooperarea
internațională și trebuie pus accentul pe crearea de relații echitabile cu partenerii în cadrul unor
programe și activități care prezintă un nivel ridicat de interes reciproc. În cadrul aceluiași raport se
recomandă dezvoltarea strategică și coerentă a politicii de cooperare internațională în domeniul
cercetării și inovării Open Science și Citizen Science.
Provocările globale sunt elemente importante generatoare de motivație în cercetare și inovare:
resursele planetei noastre sunt epuizabile și trebuie gestionate în mod sustenabil, schimbările
climatice și bolile infecțioase nu se opresc la frontierele naționale și trebuie asigurată securitatea
alimentară în întreaga lume, de aceea trebuie consolidate dialogurile cu partenerii internaționali în
vederea formării unei mase critice a cercetării pentru a face față acestor provocări - cercetarea și
inovarea sunt din ce în ce mai interconectate la nivel internațional, acest lucru datorându-se de
asemenea dezvoltării rapide a tehnologiilor informației și comunicațiilor.
Numărul lucrărilor științifice publicate prin colaborare internațională și mobilitatea cercetătorilor sunt
în creștere. Având în vedere acest context mereu în evoluție, angajamentele luate și recomandările
formulate la nivel național și UE, propunem o abordare strategică pentru consolidarea și concentrarea
activităților de cooperare internațională în domeniul cercetării și inovării, în special pentru a pregăti
implementarea programului Horizon Europe.
Cooperarea internațională în domeniul cercetării și inovării își aduce aportul la politica INCDDD,
reflectate în strategia Europa 2030, prin care se susțin următoarele obiective:
(a) Consolidarea excelenței și atractivității în domeniul cercetării și inovării, precum și a
competitivității sale – prin crearea de situații reciproc avantajoase și cooperarea pe bază de beneficii
reciproce, prin accesul la surse externe de cunoștințe, prin atragerea de talente și de investiții în
Uniune, prin facilitarea accesului la piețe noi și emergente și convenind asupra unor practici comune
pentru desfășurarea activităților de cercetare și exploatarea rezultatelor;
(b) Abordarea provocărilor societale globale – prin dezvoltarea și implementarea mai rapidă a unor
soluții eficiente și prin optimizarea utilizării infrastructurilor de cercetare;
(c) Susținerea politicilor externe ale Uniunii Europene –prin integrarea cercetării și inovării într-o
formulă cuprinzătoare de acțiune externă.

Cercetarea și dezvoltarea tehnologică sunt componente cheie în dezvoltarea sustenabilă a societății.
Credem că INCDDD Tulcea prin realizările științifice este unul din institutele de top și un furnizor
important de proiecte științifice din domeniul dezvoltării durabile, ecologiei şi protecţiei mediului,
fundamentarea managementului în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" şi în alte zone umede de
interes naţional şi internaţional pentru conservarea biodiversităţii şi pentru dezvoltare durabilă.

Considerând managementul ca totalitatea metodelor si mijloacelor de rezolvare a problemelor, cu
care se confrunta din punct de vedere practic activitatea de conducere, fie ea și științifică, dar și ca
proces de orientare a angajatilor in vederea realizarii intr-un cadru organizat a unor obiective,
Activitatea de management se va axa pe cele trei functii fundamentale: planificarea/organizarea
activitatilor, executia lor si coordonarea/controlul acestora.
Planificarea și organizarea va cuprinde obiective clare privind calitatea si cantitatea activitatilor
(cercetare si dezvoltare tehnologica, transfer tehnologic) si elaborarea de programe de lucru la nivel
general pe paliere orizontale, pentru fiecare departament in parte, dar și pe verticală, pe fiecare
proiect.
In procesul de planificare sunt cuprinse activitati de stabilire a responsabilitatilor si delegarea de
sarcini pentru fiecare angajat în parte pentru realizarea obiectivelor propuse, dar și definirea cu
claritate a obiectivelor, realizarea unui plan de acțiuni și elaborarea unor proceduri de lucru, stabilirea
obiectivelor de baza din care se vor dezvolta si obiectivele secundare.

Activitatea de planificare determină execuția și coordonarea, prin: previziune (in prima faza),
organizarea activitatilor, ordine sau sarcini de lucru, coordonarea executarii activităților, controlul
activitatilor precum și intretinerea și dezvoltarea unui climat favorabil realizarii obiectivelor din
Strategia INCDDD Tulcea și anume:
-

Obtinerea de rezultate competitive la nivel internațional, în cercetarea fundamentală,
experimentală și aplicativă în domeniul dezvoltării durabile, ecologiei şi protecţiei mediului.
Obtinerea de rezultate de nivel competitiv și relevanță directă pentru mediul economic,
social si calitatea vieții în cercetarea aplicativă și dezvoltarea tehnologică,
Exercitarea la nivel de calitate garantată a laboratoarelor acreditate la nivel național ale
lnstitutului.
Exercitarea funcțiunii de sursă competentă de cunostințe avizate în domeniul ecologiei şi
protecţiei mediului, având ca scop fundamentarea managementului în Rezervaţia Biosferei
"Delta Dunării" şi în alte zone umede de interes naţional şi internaţional pentru conservarea
biodiversităţii şi pentru dezvoltare durabilă, în sprijinul sistemului de guvernanță, al
sistemului educațional și al informării publice.

Pornind de la tipuri de relații în execuție, din cadrul activităților de CDI, abordarea cu două tipuri de
sisteme aplicabile:
-

Sistemul consultativ - caracterizat printr-un grad de incredere in angajați și în conducere.
Deciziile se iau prin consultarea angajatilor. Conducerea prin consultare cu avizarea CS, ia
doar deciziile importante, iar deciziile de o importanta mai redusa sunt lasate in grija
departamentelor. Acest sistem este eficient deoarece motivația materială si cea morală sunt
in strânsă legatură și creează satisfacții/motivații mai mari.
- Sistemul participativ - este organizat pe grupuri de lucru în care fiecare angajat participă activ
la luarea deciziilor și se implică în realizarea sarcinilor și activităților. Conducerea asigură și
coordonează doar relațiile dintre grupurile de lucru și trasează politicile generale ale INCDDD.
Aceste sisteme se bazează pe Teoria Z (William Ouchi,2012) prin care structurile CDI vor fi organizate
sub forma de retele ANN (Artificial Neural Network) în care grupurile de indivizi vor comunica informatii
si solutii. Cel mai important aspect al acestei teorii este comunicarea si modul in care se realizeaza
aceasta.
Climatul din cadrul INCDDD este deosebit de important in realizarea obiectivelor Strategiei CDI,
deoarece acesta contribuie indirect la crearea unei stari psihica favorabile lucrului, acesta putând
determina reusita sau nereusita în activitatea Institutului.

STRATEGIA MANAGERIALĂ CORESPUNZĂTOARE ACTIVITĂȚII
DE CERCETARE, DEZVOLTARE, INOVARE
2022-2030
DOMENIU
1.

DEZVOLTAREA ȘI
VALORIFICAREA
PATRIMONIULUI
ȘTIINȚIFIC

SCOP

ȚINTE
•
Susținerea domeniiilor de vârf cu
potențial pentru performanță la nivel
1.1. lmbunătățirea calității
internațional.
cercetării științifice și a
•
Valorificarea rezultatelor din cercetare
diseminării rezultatelor obținute
prin Centrul de Informare Tehnologică.

1.2. Crearea de condiții
motivate pentru cercetători

2.

2.1. Organizarea infrastructurii de
inovare și transfer tehnologic

DEZVOLTAREA ȘI
VALORIFICAREA
CAPITALULUI
TEHNOLOGIC

2.2. Transfer tehnologic în mediul
economic și social

3.
3.1. Restructurarea relațiilor
funcționale
3. CALITATEA
MANAGEMENTULUI
ȘI A MEDIULUI DE
LUCRU

3.2. Dezvoltarea experienței
privind managementul
proiectelor

3.3. Îmbunătățirea sistemului de
informare și comunicare internă

3.5. Asigurarea condițiilor de
lucru în laboratoare

•
Stabilitatea personalului.
•
Creșterea numărului de cercetători cu
rezultate științifice deosebite.
•
Formarea de cariere profesionale.
•
Promovarea tinerilor cercetători.
•
Promovarea performanțelor științei și
tehnicii către publicul larg, inclusiv pe canale
media.
•
Tehnici de telemetrie pentru specii de
sturioni migratori în Dunăre.
•
Tehnici de teledetecție pentru
procesarea imaginilor satelitare și captate cu
drone.
•
Modele matematice pentru evaluarea
și exploatarea stocurilor de pești.
•
Valorificarea tehnologiilor de
reproducere dirijată a șalăului prin producerea
anuală a 2000 cuiburi de icre embrionate
pentru popularea lacurilor.
•
Abordarea interdisciplinara a
proiectelor.
•
Descentralizarea răspunderii pentru
calitatea proiectelor.
•
Abilitati pentru formularea
propunerilor si conducerea proiectelor
adjudicate prin competitii.
•
Creșterea calității deciziilor și
implementarea conceptului de management
participativ.
•
Punerea în practică a principiului
‘’finanțarea urmează cercetătorul’’.
•
Mediu de lucru corespunzător pentru
personal, aparatură și echipamente.

4.

RELEVANȚA ȘI
IMPACTUL
ACTIVITĂȚILOR DE
CERCETARE PENTRU
MEDIUL ȘTIINȚIFIC,
ECONOMIC ȘI
SOCIAL

4.1. Dezvoltarea serviciilor
științifice și tehnologice pentru
conservarea biodiversității și
dezvoltare durabilă în Rezervația
Biosferei Delta Dunării și în alte
zone umede de interes
conservativ

4.2. Diseminarea cunoștințelor
privind valorile ecologice ale
rețelei naționale Natura 2000

4.3. Modalități de valorificare a
rezultatelor cercetării

5.

CAPACITATEA ȘI
EXPERIENȚA
ACTIVITĂȚILOR DE
COLABORARE ȘI
PARTENERIATE

5.1. Participarea și colaborarea la
nivel European și internațional la
elaborarea proiectelor și
programelor din domeniul
protecției mediului

6.

6.1. Reprezentarea institutului în
rețelele de cercetare
internaționale
6. VIZIBILITATEA ȘI
ATRACTIVITATEA

6.3. Mediul de lucru, personal și
echipamente la nivel european

•
Conservarea biodiversității și a
patrimoniului natural.
•
Valorificarea durabilă a resurselor
naturale regenerabile.
•
Extinderea habitatelor naturale și
reconstrucția ecologică pe bază de proiecte
tehnico-științifice a unor ecosisteme
deteriorate.
•
Renaturarea unor zone îndiguite ce nu
mai pot fi utilizate pentru destinația lor
economică.
•
Reabilitarea și refacerea rețelei de
canale în Delta Dunării.
•
Păstrarea tradițiilor locale și
îmbunătățirea condițiilor de viață în Rezervația
Biosferei Delta Dunării.
•
Conștientizarea publică pentru
protecția patrimoniului natural.
•
Reanalizarea și delimitarea exactă a
site-urilor Natura 2000 și a ariilor protejate.
•
Valorificarea băncii de date în mediul
științific și socio-economic.
•
Planuri de management.
•
Software pentru managementul
utilizării terenului.
•
Modele hidrologice/hidrochimice.
•
Metode de cartare a vegetației.
•
Soluții de reconstrucție ecologică.
•
Aplicații GIS – hărți tematice, sol,
vegetație, ecosisteme, habitate naturale,
turistice.
•
Creșterea competenței și
competivitaăți.
•
Diversificarea surselor de finanțare și a
ponderii finanțării externe din fonduri
structurale la un procent de 60%.
•
Facilitarea utilizării fondurilor căștigate
pe baza de competiție prin punerea în practică
a principiului ‘’finanțarea urmează
cercetătorul’’.
•
Integrarea în rețele internaționale de
cercetare.
•
Participarea la programele de
cercetare UE-HORIZON EUROPE, SSE, INTEREG
IV.
•
Atractivitatea mediului de lucru pentru
cercetători.
•
Întărirea capacității instituționale și
personale pentru atragerea de fonduri
internaționale publice și private.

Matricea Componentelor Dezvoltării de Management 2022-2030

1.

2.

- ACȚIUNI

- REZULTATE

-

Adaptarea tematicii de cercetare pe
programe, conform tendinţelor pe
plan mondial în CDI, pe
domenii/priorităţi de specializare
inteligentă, dar și de de prioritate
publică

-

1.1 Impulsionarea membrilor INCDDD - privind participarea la
manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, respectiv în
procesul de propuneri de proiecte/ granturi în domenii de
specializare inteligentă și prioritate publică;

-

1.2 Cursuri/instruiri în domenii de specializare inteligentă și
prioritate publică;

Analiza structurală a performanțelor
cercetătorilor și elaborarea unui
plan de acțiuni pentru realizarea
indicatorilor de performanță

-

2.1 Elaborarea, împreună cu Consiliul Științific, a unei
orientări strategice legate de dezvoltarea cercetării ştiinţifice
în cadrul Institutului și a tematicii din cadrul Programului
Nucleu pentru asigurarea dezvoltării sustenabile a grupurilor
de cercetare din departamente

-

2.2 Stimularea colegilor în vederea implicării/inițiativelor în
activitatea grupurilor de cercetare şi fundamentarea
planurilor de dezvoltare a acestora pentru elaborarea de
propuneri de proiecte;
2.3 Asigurarea bazei materiale în vederea bunei desfăşurări a
activităţii ştiinţifice și utilizarea în mod corespunzător, eficient
a bazei materiale existente;
2.4 Atragerea, atât cât este posibil, de fonduri noi necesare
bazei materiale

-

-

-

3.

-

Imbunătățirea punctajului la
Indicatorii de performanţă în
cercetarea ştiinţifică din INCDDD
atât la nivel national H.G. nr.
97/2016, cât și internațional –
Horizon Europe

-

-

-

3.1 Sprijinirea calităţii cercetării a căror rezultate să fie
materializate prin publicarea de articole în reviste de
specialitate cotate ISI.
3.2 Stimularea membrilor INCDDD de a publica rezultate ale
cercetării lor ştiinţifice în publicații cotate ISI cu factor de
impact cât mai mare, scrierea de cărți de specialitate
3.3 Stimularea membrilor INCDDD de a obține brevete de
invenții și inovații, premii academice
3.4 Susținerea procesului de formare de doctori în științe
3.5 Susţinerea participării cercetătorilor la manifestări
ştiinţifice internaționale cu impact semnificativ
3.6 Acreditări ale laboratoarelor și la nivel de Institut și Centre
de cercetare (RENAR, etc.)
3.7 Dezvoltarea resursei umane prin motivare
3.8 Colaborarea in cadrul structurilor CA, CS și a Comitetului
de Direcție
3.9 Respectarea codurilor deontologic si etic/a procedurilor
SCIM

4.

-

O atenţie deosebită, atragerea de
tineri cercetători şi includerea
acestora în programe de instruire
specifice, atât din cadrul unor
universităţi şi instituţii importante
din ţări membre ale Uniunii
Europene, cât şi din România.

-

-

5.

-

6.

-

Dezvoltarea de parteneriate și
colaborări științifice cu institutele
naționale de cercetare dezvoltare,
numeroase universități de prestigiu
din țară și străinătate, pe linia
schimburilor interacademice, dar și
pe linia colaborării în cadrul unor
programe și proiecte de cercetare
științifică
Imbunătățirea modului de
valorificare a rezultatelor de
cercetare, dezvoltare, inovare şi
gradul de recunoaştere a acestora

-

-

-

4.1 Identificarea de oportunităţi de dezvoltare ale activitatii
de cercetare-dezvoltare a INCDDD
4.1 Organizarea Manifestării Științifice periodice a INCDDD cu
participarea studenţilor din Centre Universitare cu specific pe
domeniul INCDDD
4.2 Colaborarea fructuoasă cu Universități, respectiv
susţinerea şi iniţierea unor parteneriate cu mediul universitar
românesc şi internaţional de profil;
4.3 Susținerea CITDD pentru obținerea autorizării în vederea
organizării de Școli de vară/cursuri de perfecționare
5.1 Dezvoltare de parteneriate de lunga durata si de
incredere, bazate pe principiul win – win, și parteneriate
strategice

6.1 Susţinerea manifestărilor ştiinţifice din cadrul INCDDD;
menţinerea tradiţiei de a publica în Analele INCDDD,
rezultatele cercetărilor din Programul Nucleu și obținerea
cotației B+/BDI;
6.2 Promovarea de propuneri pentru creearea infrastructurii
Centrului pentru Sănătatea Mediului
6.3 Funcționarea în condiții de calitate a web site-ului și a
rețelei Intranet
6.4 Promovarea Brandului INCDDD în mass-media

CAP.VI PLANUL DE ACȚIUNE 2022-2030

Planul de acţiune reprezintă, o combinaţie integrată de măsuri („policy mix”) care acoperă principalele 7 dimensiuni
ale politicii în domeniul CDI din INCDDD Tulcea:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Politici de finanţare instituţională;
Politici de achiziţie publică pentru infrastructura de cercetare şi inovare;
Politici de co-finanţare competitivă a proiectelor de CD atât pentru sectorul public cât şi privat;
Politici privind normele de proprietate intelectuală;
Politici privind colaborarea şi concentrarea eforturilor institutului;
Politici privind capitalul uman;
Politici privind guvernanţa sistemului CDI.

•

Mecanismele fiscale, precum și cele de finanţare direct și indirectă a activităţilor CDI urmăresc să
încurajeze realizarea optimă în contractile de cercetare şi dezvoltaredin INCDDD, care va acţiona în
această direcţie și în 2020 - prin măsurile fiscale ce vor fi applicate în continuare. Aceste măsuri vizează
și beneficiile potenţialului deplin al acestor măsuri, fără să neglijăm oportunităţile fiscale care stau la
dispoziţie pentru promovarea politicii de cadre. În aceste condiţii, se dovedeşte esenţială comunicarea,
unificarea practicilor fiscale şi credibilizarea instrumentelor fiscale aflate la dispoziţia conducerii, precum
şi simplificarea accesului la aceste mecanisme – este referire la Planul Sinoptic al Proiectelor.
Strategia stimuleză crearea, în cadrul unei scheme de ajutor “de minimis” – pentru proiecte de tip
INTERREG, a unui fond de investiții cu capital de pornire („seed capital”) destinat proiectelor cu idei
inovatoare, precum şi a unui fond de investiții cu capital de risc („venture capital”).
Instituirea unui program de acţiuni de sprijin/stimulare direct prin ”competiții” pentru cercetare și
indirect, precum pregătirea cercetătorilor şi inginerilor, cursuri de formare profesională, participare la
Congrese, conferințe, etc.
Încurajarea obţinerii şi valorificării proprietăţii intelectuale – brevete de invenții și inovații
Principalele direcţii de actiune sunt orientate către dezvoltarea de Instrumente specific pentru
angajare/detaşare temporară de personal cu înaltă calificare, pentru încurajarea fluxului de
resurse umane, precum și inițierea de proiecte pentru centre de competenţă, infrastructură de inovare,
programe de doctorat şi postdoctorat în domenii prioritare și de specializare inteligentă,
Continuarea finanţării programelor doctorale şi a programelor de postdoctorat
Realizarea unui “roadmap” al infrastructurii de cercetare, performanţă şi concentrare organizaţională, un
mecanism de orientare strategică.
Crearea cadrului legal adecvat, inclusiv a unor proceduri clare şi simple, care să susţină iniţiativele
de colaborare atât în Institut cât și inter-instituţională
O procedură de identificare a tendinţelor emergente, în special a celor tehnologice;
Inter-opearea, integrarea şi analiza Bazelor de date pentru realizarea Tezaurului de Date
Cartografierea solicitărilor raportate la eforturile CDI curente, și scanarea opţiunilor tehnologice.

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Planul multianual de dezvoltare al INCDDD Tulcea
2022-2030
Obiective de dezvoltare, planificare, monitorizare

Domeniu

Obiectiv de
dezvoltare

Planificarea realizarii obiectivului

Parametrii de
performanta ai
obiectivului

Etape de realizare

Actiuni/masuri de
realizare

Resurse necesare
(resurse umane,
echipamente/

Monitorizarea si evaluarea realizarii
obiectivului

Indicatori de
realizare

Rezultate asteptate

dotari, sisteme
informationale,
resurse financiare
Politica de
recrutare si
promovare

a) Asigurarea
resursei umane
pentru realizarea
obiectivelor
stiinitifice

Cresterea
calitatii
cercetarii si
stabilitatea
personalului

2022-2030

- evaluarea
performantelor
individuale si
promovare pe
criterii de
competenta

Nu este cazul

Varsta medie a
cercetatorilor, sub
45 ani

Cresterea motivatiei
personalului de
cercetare pentru a
lucra in institut

-suport institutional
pentru doctoranzi si
MSC

-taxe si transport

% cercetatori

Cresterea calitatii
cercetarii si a
competitivitatii
institutului,
stabilitatea
personalului

Doctori in stiinte:
-85% in 2030

Salarizarea
stimulativa a
personalului

Asigurarea
cheltuielilor salariale
– minimum grilă

Salariu mediu brut
pe cercetator de
peste 3500
euro/luna

Cresterea motivatiei
de a lucra in
INCDDD

Calitatea managementului si a
mediului de lucru

b) Imbunatatirea
relatilor functionale

Abordare
interdisciplinara

Termen: continuu
pana in 2030

-organizarea
administrativa a
colectivelor
interdisciplinare

Nu este cazul

-transferul
managementului
financiar al
proiectelor la nivelul
colectivelor

Calitatea mediului
de lucru

c) Operaționalizarea
și optimizarea
sistemului de
informare si
comunicare interna

-participarea
cercetatorilor la
luarea deciziilor

Continuu

2022-2030

- stimularea
circulatiei
informatiei pe
canalele orizontale
prin regruparea
colectivelor si
implementarea unui
sistem intern de
informare pentru
managementul
proiectelor

-asigurarea
microclimatului de
lucru

-software specific
100 users

Conform Plan
investitii

-functionarea a 3
departamente
interdisciplinare

-abordarea
interdisciplinara a
proiectelor

-cresterea
atributiilor stiintifice
si financiare ale
conducatorilor de
proiecte

-descentralizarea
raspunderii pentru
conducerea si
calitatea proiectelor

-sistem intern de
management al
informatiilor

-imbunatatirea
calitatii deciziilor si
implementarea
conceptului de
management
participativ

-tel.fax. Email

-asigurarea
comunicarii cu
mediul extern

acces internet
pag. web

Dotare existenta

-continuitatea
activitatii si
constanta
productivitatii

-mediu de lucru
corespunzator
pentru personal si
echipamente

d) Asigurarea
conditiilor de lucru
in laboratoare

-conditii de
lucru similare cu
institute din UE

-asigurarea si
intretinerea
comunicatiilor

-noxe sub limitele
admise

-eliminarea riscului
imbolnavirilor
profesionale

-eliminarea noxelor
Stimularea inovarii

a) Stimularea
aparitiei de idei si
proiecte noi,

b) Subiecte si teme
noi pentru RBDD

Proiecte si
solutii
inovatoare in
domeniul
Adaptării la
Schimbările
Climatice prin
reconstructie
ecologică
(Ecosystem
Based
Adaptation EbA)

2022-2030

Participarea INCDDD
la proiectele de
redimensionare
ecologica in Lunca și
Delta Dunării

Resurse umane
existente
completate si
infrastructura

Participarea INCDDD
in proiectele de
redimensionare
ecologică în Lunca și
Delta Dunarii
(conform Strategiei
ADI-ITI) si Lunca
Dunarii (conform
Plan Management
pentru Directiva
Apa)

Solutii si proiecte
noi in Delta si Lunca
Dunarii pe baza
expertizei existente
in domeniul
reconstructiei
ecologice

Solutii
inovatoare la
realizarea
proiectelor din
Strategia
Integrată de
Dezvoltare
Durabilă a
Deltei Dunarii
(SIDD), 20222030

2022-2030

Participarea INCDDD
la realizarea
proiectelor

Resurse umane
existente si
infrastructura

Participarea INCDDD
la realizarea studiilor
din Planul de
Management 2022

Aplicarea de solutii
inovatoare in
domeniul
reconstructiei
ecologice, specii si
habitate,
conservarea
biodiversității.

Subiecte si teme
noi de cercetare
incluse in Planul
de management
al RBDD, 2022

2022-2030

Implicarea INCDDD
la implementarea
Planului de
Management 2022

Resurse umane
existente si
infrastructura

Planul de
Management 2022

Subiecte si teme noi
de cercetare

Infrastructura

Transfer
tehnologic

a) Inlocuirea anuala
a echipamentelor
uzate fizic și moral

Functionarea
echipamentelor si
aparaturii de
laborator chimie si
ITC

2022-2030

b). Asigurarea
sprijinului logistic in
teren

-asigurarea
functionarii dotării
navale și auto

Anual

a) Dezvoltarea
serviciilor stiintifice
si de consultanta
pentru conservarea
biodiversitatii si
dezvoltare durabila
in RBDD si alte zone
umede de interes
conservativ

Fonduri
extrabugetare de
peste 50% anual

2022-2030

2022-2030

2022-2030

Inlocuirea din
fonduri proprii si
surse bugetare

Valoare:

-intretinerea si
functionarea
mijloacelor de
deplasare in teren

Valoare:

Servicii stiintifice si
tehnologice pentru
conservarea
biodiversitatii in
siturile Natura 2000

Resursele umane
INCDDD

Conform Plan de
investitii

Conform Plan de
investitii

Servicii stiintifice si
tehnologice pentru
implementarea
Directivelor UE

Inlocuirea
echipamentelor
uzate

Realizarea
activitatilor de
cerceatre

-asigurare sprijin
logistic

realizarea
activitatilor
programate si a
calitatii lucrarilor

Participarea la
intocmirea planuri
lor de management
pentru siturile
Natura 2000

Implementarea
retelei Natura 2000
si contributii la
surse extrabugerare

Implementarea
masurilor din Planul
de management
elaborate in 2022

Indeplinirea
prevederilor
Directivelor Cadru
UE si surse
extrabugerare

Realizarea hartilor
de risk si hazard
b) Valorificarea si
transfer tehnologic
către mediul privat

Contributii la
atragere surse
extrabugetare

Continuu
2022-2030

Servicii de
consultanta catre
mediul privat

Resurse umane
INCDDD

-Studii de impact
-Evaluare resurse
naturale

Mentinerea surselor
extrabugetare la
peste 50%

Parteneriate
stiintifice

a) Stimularea si
sustinerea
colaborarilor si
parteneriatelor in
tara si strainatate

-Cresterea
numarului de
parteneriate

2022-2030

-Consolidarea
parteneriatelor
strategice
Vizibilitatea

a) Cresterea
reprezentarii
institutului in
retelele e cercetare
nationale si
internationale

-Cercetatori,
membri in societati
stiintifice

b) Sustinerea
reputatiei
institutului

-dezvoltarea
cooperarii existente
cu institutii de
cercetare din UE in
cadru programelor
Horizon Europe,
INTERREG, SSE,
Life+, EEA

c) Simpozioane
anuale cu larga
participare
internationala

-cresterea cererii si
difuzarii
publicatiilor anuale
ale institutului in
tara si strainatate
cu cca. 50%

Dezvoltarea si
extinderea
numarului de
parteneriate
existente;

Nu este cazul

Cresterea numarului
de parteneriate cu
peste 60%

-integrarea in
retelele
internationale de
cercetare,

40% din cercetatorimembri ai unei
organizatii sau
societati stiintifice

-cresterea
vizibilitatii si
atractivitatii

2022: 30
2030: 50
Continuu

2022-2030

2022-2030

Aderarea
cercetatorilor in
societatile nationale
si internationale

-cresterea
participarii in
proiecte in
parteneriat

- extinderea ariei de
diseminare
Anale publicate in
limba engleza

-taxe, cotizații

Nu este cazul

-editare: 10 mii lei/an

-peste 16 proiecte
de cercetare pe an
in parteneriat cu
institute din UE

-minimum 100
participanti din tara
si15 participanti din
strainatate la
simpozionul anual al
INCDDD – ”Deltas
and Wetlands”

-cresterea
vizibilitatii si
reputatiei
institutului

-cresterea
reputatiei si
atractivitatii pe plan
intern si
international,
integrare in retelele
de cercetare
europene si
internationale

d) Publicarea anuala
a lucrarilor stiintifice

-cresterea calitatii
diseminarii

2022-2030

Actualizarea
componentei
comitetului de
redactie al
publicatiilor anuale
prin atragere de
personalități
științifice

480 ore om

-clasificare anale
categ ,,B+” CNCSIS

-3 personalitati
stiintifice in
comitetul de
redactie, 2022

-

-publicarea a 40-50
articole stiintifice
annual;

