Raport intermediar: Implementarea platformei online customizate pentru
identificarea expertilor si a prioritatilor candidate

In contextul dezvoltarii formularului Delphi de tip web 2.0, a fost realizat formularul
online si metodologia de consultare integrata pentru identificarea expertilor si a
prioritatilor potentiale de CDI. Astfel, aceasta etapa initiala din fluxul de consultare
asupra prioritatilor va contribui la realizarea activitatii panelurilor de experti si la
implementarea ulterioara a consultarii Delphi.
Obiectivele operationale ale acestei etape de consultare online sunt:
a. Implementarea unui proces viral de nominalizare-conominalizare in vederea
identificarii expertilor cheie si a stakeholder-ilor asociati celor 13 domenii
strategice candidate identificate anterior. Listele de respondenti ai chestionarului
si persoanele nominalizate reprezinta input-ul necesar constituirii panelurilor
tematice de experti si a bazei de date pentru consultarea Delphi.
b. Colectarea optiunilor privind subdomeniile de cercetare relevante (ca posibile
prioritati) din cadrul celor 13 domenii strategice candidate. Aceste subdomenii
vor fi evaluate in cadrul activitatii panelurilor de experti si vor fi evaluate ulterior in
cadrul consultarii Delphi.
Chestionarul online (copie in Anexa 1) a fost lansat pe 28 iunie 2013.
Consultarea se afla in derulare, termenul limita al acestei etape fiind 7 iulie 2013.
In vederea cresterii gradului de acces la consultarea asupra prioritatilor nationale
de CDI, invitatia de participare nominala (Anexa 2) a fost transmisa catre 28.912
persoane: directori ai proiectelor de cercetare PNCDI II in perioada 2007-2013,
coordonatori de doctorat si fosti sau actuali doctoranzi inregistrati in cadrul platformei
www.doctoranzi-romania.ro, cercetatori inregistrati in platforma www.brainromania.ro,
autori romani de top inregistrati in platforma Thomson Reuters, precum si experti
nominalizati de catre partenerii institutionali ai consortiului alaturi de expertii implicati in
activitatile anterioare ale proiectului. In data de 2 iulie a fost trimisa o scrisoare de
reminder (Anexa 3) si a fost prelungita perioada de consultare.
In urma unei interogari intermediare a platformei de consultare (la momentul
realizarii acestui raport), numarul de respondenti care au finalizat chestionarul este
1322; 289 de chestionare completate partial au fost salvate de utilizatori si vor fi
inregistrate ulterior in baza de date a consultarii; sunt inregistrate alte 6041 chestionare
completate partial, inca nevalidate.

Raportul de cercetare ce va contine rezultatele finale ale consultarii va fi disponibil
ulterior redactarii acestui document.
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Anexa 1. Formularul chestionarului online.
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Anexa 2. Scrisoare de invitatie personalizata.
Stimata doamna/ stimate domn,
Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii
coordoneaza proiectul „Elaborarea Strategiei Nationale in domeniul cercetarii, dezvoltarii tehnologice si
inovarii pentru perioada 2014-2020” (http://www.cdi2020.ro/), al carui obiectiv principal este
realizarea unui pachet strategic complet pentru viitoarea Strategie Nationala de CDI. Proiectul este
implementat impreuna cu un consortiu format din 11 parteneri si 140 de parteneri asociati. Proiectul a
fost contractat de Ministerul Educatiei Nationale si va fi finalizat in luna octombrie, 2013.
{ATTRIBUTE_1}, va scriem pentru a va invita sa participati la procesul consultativ care se va derula in
perioada urmatoare. Aceasta etapa a procesului vizeaza identificarea, explorarea si definirea unor
domenii de cercetare-dezvoltare-inovare prioritare pentru perioada strategiei mentionate (20142020). Pana acum, expertii participanti au identificat un numar de 13 domenii candidate, menite sa
structureze dezbaterea privind prioritatile narionale de CDI. Domeniile urmeaza sa fie explorate de tot
atatea paneluri de specialisti si, in urma unei consultari largite, sa fie reformulate si restranse la un set
redus de prioritati strategice finale.
Consideram ca participarea dumneavoastra la proiect poate fi esentiala pentru a asigura un proces cat
mai impartial si mai bine argumentat de definire a prioritatilor viitoarei strategii de CDI. Participarea
presupune urmatorii pasi:
1. Asocierea dumneavoastra ca expert cu unul dintre cele 13 domenii candidate.
2. Propunerea, in cadrul domeniului de mai sus, a unui subdomeniu de cercetare/ inovare care
considerati ca ar putea, in mod realist, sa contribuie la competitivitate pe lanturile globale de valoare
si/ sau la cresterea bunastarii pe termen mediu si lung.
3. Recomandarea, pentru fazele urmatoare ale procesului, a altor specialisti in domeniul mentionat.

Daca acceptati sa fiti parte activa la proiectul de elaborare a Strategiei National de CDI 2014-2020, va
rugam sa completati chestionarul din acest link: {SURVEYURL}.
Deoarece chestionarul este nominal, link-ul de mai sus este personalizat. In cazul in care reaccesati
pagina chestionarului, trebuie sa utilizati codul dumneavoastra de acces: {TOKEN} (Va rugam sa
acordati atentie corectitudinii redactarii codului – majuscule sau litere mici – in momentul introducerii
acestuia.)
Chestionarul poate fi completat pana miercuri, 3 iulie 2013.
Chestionarul va ofera toate informatiile suplimentare necesare si va este accesibil doar din adresa de
e-mail pe care ati primit acest mesaj. Va rugam, de aceea, sa nu transmiteti mai departe invitatia de
participare. Expertii pe care ii veți putea nominaliza in cadrul chestionarului vor primi de asemenea
invitatia de participarea la consultare.
Mentionam ca toate informatiile oferite de dumneavoastra sunt confidentiale.
Daca ati mai primit aceasta invitatie si i-ati dat deja curs, ne cerem scuze si va rugam sa ignorati
acest mesaj.
Daca intampinati probleme tehnice la accesarea si completarea chestionarului, va rugam sa ne scrieti
la {ADMINEMAIL}.
Daca doriti sa nu mai participati la aceasta consultare, faceti clic pe urmatorul link: {OPTOUTURL}

In speranta unei colaborari fructuoase,
Cu deosebita stima,
Director general UEFISCDI,
Adrian Curaj
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Anexa 3. Scrisoare de reminder

Acesta este un reminder pentru participarea dumneavoastra la procesul consultativ din
cadrul proiectului pentru elaborarea Strategiei Nationale de CDI 2014-2020
Stimata doamna/ stimate domn,
Va retransmitem invitatia de a participa la procesul consultativ care se va derula in perioada
urmatoare in cadrul proiectului „Elaborarea Strategiei Nationale in domeniul cercetarii, dezvoltarii
tehnologice si inovarii pentru perioada 2014-2020” (http://www.cdi2020.ro/).
Aceasta etapa a procesului vizeaza identificarea, explorarea si definirea unor domenii de cercetaredezvoltare-inovare prioritare pentru perioada strategiei mentionate (2014-2020). Pana acum, expertii
participanti au identificat un numar de 13 domenii candidate, menite sa structureze dezbaterea privind
prioritatile narionale de CDI. Domeniile urmeaza sa fie explorate de tot atatea paneluri de specialisti
si, in urma unei consultari largite, sa fie reformulate si restranse la un set redus de prioritati strategice
finale.
Consideram ca participarea dumneavoastra la proiect poate fi esentiala pentru a asigura un proces cat
mai impartial si mai bine argumentat de definire a prioritatilor viitoarei strategii de CDI. Participarea
presupune urmatorii pasi:
1. Asocierea dumneavoastra ca expert cu unul dintre cele 13 domenii candidate.
2. Propunerea, in cadrul domeniului de mai sus, a unui subdomeniu de cercetare/ inovare care
considerati ca ar putea, in mod realist, sa contribuie la competitivitate pe lanturile globale de valoare
si/ sau la cresterea bunastarii pe termen mediu si lung.
3. Recomandarea, pentru fazele urmatoare ale procesului, a altor specialisti in domeniul mentionat.

Daca acceptati sa fiti parte activa la proiectul de elaborare a Strategiei National de CDI 2014-2020, va
rugam sa completati chestionarul din acest link: {SURVEYURL}.
Deoarece chestionarul este nominal, link-ul de mai sus este personalizat. In cazul in care reaccesati
pagina chestionarului, trebuie sa utilizati codul dumneavoastra de acces: {TOKEN} (Va rugam sa
acordati atentie corectitudinii redactarii codului – majuscule sau litere mici – in momentul introducerii
acestuia.)
Pentru a asigura un grad de participare cat mai ridicat in procesul de consultare, accesul la
chestionarul online va fi prelungit pana duminica, 7 iulie 2013.
Chestionarul va ofera toate informatiile suplimentare necesare si va este accesibil doar din adresa de
e-mail pe care ati primit acest mesaj. Va rugam, de aceea, sa nu transmiteti mai departe invitatia de
participare. Expertii pe care ii veți putea nominaliza in cadrul chestionarului vor primi de asemenea
invitatia de participarea la consultare.
Mentionam ca toate informatiile oferite de dumneavoastra sunt confidentiale.
Daca ati mai primit aceasta invitatie si i-ati dat deja curs, ne cerem scuze si va rugam sa ignorati
acest mesaj.
Daca intampinati probleme tehnice la accesarea si completarea chestionarului, va rugam sa ne scrieti
la {ADMINEMAIL}.
Daca doriti sa nu mai participati la aceasta consultare, faceti clic pe urmatorul link: {OPTOUTURL}

In speranta unei colaborari fructuoase,
Cu deosebita stima,
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Director general UEFISCDI,
Adrian Curaj
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