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10:00 -11:30 
Factorii schimbării la orizontul 2020 

 

 

 

 

 

Rezultat: Listă (în format Excel) cu factorii 
schimbării 
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10:00 -11:30 
• ~15 min. 

– membrii panelului propun cele mai semnificative 
tendinţe şi semnale la orizontul 2020 

– coordonatorul le notează pe toate pe flipchart – fara 
comentarii de conţinut 

• ~10 min. 

– comentarii pe factorii centralizaţi 

– eventual, modificarea factorilor  

– factorii similari, grupaţi pentru a elimina 
redundanţele 
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10:00 -11:30 
• Fiecare membru votează pe flipchart 

– 3 factori cu impactul cel mai ridicat (bulinele de o 
culoare)  

– 3 factori cu probabilitatea cea mai mare de a avea 
loc (bulinele de cealaltă culoare). 

• Raportorul centralizează voturile (model Excel). 
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10:00 -11:30 
• Panelul selectează factorii schimbării cu scorurile 

cele mai ridicate. 
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12:00 -13:00 
Punctele tari ale cercetării şi inovării  

în domeniul panelului 

 

 

 

 

Rezultat: Lista de puncte tari identificate 
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12:00 -13:00 
• Discuție liberă: „ce funcţionează” în domeniul 

panelului?  

– ce merge bine în momentul de faţă?  

– ce ar putea să meargă bine în viitorul anticipat 
(2014-2020)?  

– cum s-ar putea potenţa, în viitor, lucrurile care 
funcţionează astăzi cum trebuie? 

• Se notează pe flipchart afirmaţii privind punctele 
tari ale cercetării / inovării actuale. 
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12:00 -13:00 
 

• Se evaluează (informal) impactul potenţial al 
factorilor asupra punctelor forte. 
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14:00 -15:30 
Gruparea rezultatelor consultării exploratorii  

 

 

 

 

Rezultat: Listă de propuneri, nu mai mult de 20 
titluri de subdomenii 
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14:00 -15:30 
• Panelul dezbate gruparea propusă deja de 

coordonator. 

sau 

• Panelul grupează propunerile similare din lista 
primită (consultarea online) şi, eventual, le 
modifică sau extinde denumirea.  
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14:00 -15:30 
Pentru clusterizare, panelul utilizeaza… 

lista scurta (titluri) & lista lunga (descrieri) 
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9:00 -11:00 
Consolidarea setului de maximum 15 propuneri 

de subdomenii prioritare 

 

 

 

Rezultat: Lista de 15 propuneri  

(titlu şi descriere succintă) 
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9:00 -11:00 
• Dezbatere liberă: panelul selectează, din 

propunerile consolidate în ziua anterioară (max. 20 
clustere), pe cele 15 considerate cele mai relevante 
şi mai promiţătoare pentru intervalul 2014-2020. 

• Formularea propunerilor: 
– titlu scurt  

– descriere concisă, având forma unui obiectiv general, cu 
implicaţii sociale explicite, care poate fi atins de CDI 
românească până în 2020.  
De ex.: Pana in 2020, Romania poate sa devina un punct nodal al 
inovarii europene in domeniul echipamentelor electronice cu 
consum redus de energie, atat pentru piata de produse 
electronice mobile, cat si pentru piata auto. 
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11:15 -13:00 
Analiza multicriterială a propunerilor şi selectarea 

a min. 7 şi max. 10 dintre acestea 

 

 

 

Rezultat: Lista de 15 subdomenii ierarhizate (Excel) 
și 7-10 propuneri definitive 
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11:15 -13:00 
• Fiecare membru evaluează individual  

– fiecare dintre cele max. 15 propuneri 

– prin patru criterii predefinite 

– pe o scală de la 1 la 5 
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11:15 -13:00 
• Coordonatorul şi raportorul centralizează 

rezultatele (Excel) și le prezintă panelului. 
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11:15 -13:00 
• Membrii panelului dezbat rezultatele şi 

selectează primele 7-10 propuneri în funcţie de 
scorul final obţinut în urma analizei 
multicriteriale. 


