HOTĂRÂRE 583 22-07-2015

Fişă Act

Forme A.

08/06/16 13:31

Vizualizări

Căutări

Operaţii

Top

Închide



HOTĂRÂRE nr. 583 din 22 iulie 2015
pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare
pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III)
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 6 august 2015

Data intrării în vigoare: 06 August 2015
Istoric consolidări

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art.
45 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi
dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. 1
Dispoziţii generale
Se aprobă Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru
perioada 2015-2020, denumit în continuare PNCDI III, prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2
Principiile PNCDI III
(1) Principiile de bază ale constituirii şi implementării PNCDI III,
ale mecanismelor specifice de monitorizare, evaluare şi realocare a
fondurilor sunt următoarele:
a) asigurarea anuală a resurselor publice, conform planificării
multianuale;
b) antrenarea investiţiilor în activităţi de cercetare-dezvoltare din
partea sectorului privat;
c) respectarea domeniilor prioritare specificate în Strategia naţională
pentru cercetare, dezvoltare şi inovare 2015-2020 (SNCDI 2020);
d) consolidarea domeniilor de cercetare în care România are rezultate
vizibile;
e) predictibilitatea cadrului de reglementare;
f) sustenabilitatea investiţiei în resursa umană;
g) transparenţa şi accesibilitatea informaţiei;
h) evaluarea independentă, în interesul public.
(2) Principiile operaţionale ale PNCDI III sunt:
a) după obiective, planul este structurat pe programe şi subprograme;
b) instrumentele de finanţare şi tipurile de proiecte se proiectează în
funcţie de grupurile-ţintă şi de tipurile de activităţi;
c) pentru competiţii separate, conducătorul de program elaborează un
pachet de informaţii dedicat, pe care îl supune dezbaterii publice, prin
publicare pe pagina de internet proprie, cu cel puţin o lună înainte de
lansarea competiţiei şi care, după dezbatere, se aprobă de conducătorul
autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare;
d) alocarea fondurilor pe programe pe baza modelului investiţional,
prin aplicarea rezultatelor monitorizării şi evaluării;
e) limitarea la cel mult 5% din bugetul planului a sumelor alocate
pentru conducerea programelor din cadrul PNCDI III;
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