Titlul proiectului: « Promotion Sino-Romanian Cooperation in GovernmentFunded Innovation Projects »
Partener român: Centrul National de Management Programe
Partener străin: TORCH High Technology Industry Development Center
Durata proiectului bilateral : 24 luni
Obiectivele generale urmărite: Elaborarea unui „ Best practice handbook” privind
coordonarea de proiecte de CDI la nivel national
Obiectivele fazei de execuţie: Studiu de documentare pentru elaborarea unui „
Best practice handbook” si organizarea de sesiuni de comunicari intre parteneri
cu includerea potentialilor beneficiari (IPA Cifat Craiova, Universitatea
Transilvania si GEOECOMAR Constanta)
Cooperarea dintre CNMP si TORCH Center este urmareste imbunatatirea
finantarii, monitorizarii si implementarii rezultatelor proiectelor de CDI din cele
doua state.
In prima etapa a proiectului, partenerii chinezi au fost familiarizati cu activitatea
CNMP. S-au efectuate vizite de lucru atat la sediul CNMP cat si la contractori,
beneficiari ai activitatilor derulate de CNMP, precum si la agentii cu activitati
similare.
In perioada 7 – 14 septembrie 2009, Centrul National de Management Programe
a primit delegatia partenerului chinez TORCH Center formata din:
Dl. Ma Yanmin – Director General Adjunct
Dl. Zhang Jun – Director, Directia Evaluare Proiecte
Dl. Sun Jianxin – Director Adjunct, Directia Cooperari Internationale
Dl. Wang Yutong – Director, Directia Monitorizare Proiecte
Pe tot parcursul vizitei si intalnirilor care au avut loc, delegatia chineza a fost
insotita de reprezentantii CNMP: Serban Panaitescu, Nicolae Naum, Ecaterina
Gica, Nicoleta Dumitrache, Razvan Teodorescu, Mihai Florin.
Obiectivul principal al vizitei l-a reprezentat schimbul de informatii privind
activitatea de conducere a programului de cercetare-dezvoltare-inovare
“Parteneriate in domeniile prioritare”. Au fost prezentate si analizate activitatile
derulate de CNMP:
- lansarea competitiilor:
¾ metodologia lansarii pachetelor de informatii;
¾ practici de gestionare a activitatilor/serviciilor specifice
organizarii si desfasurarii competitiilor;
¾ motodologia elaborarii Planurilor de Actiune specifice

¾ practici de gestionare a efectelor post-competitie: analiza
contestatiilor, negocierea si angajarea contractelor de finantare,
concentrarea activitatilor rezultate din competitie intr-un sistem
on-line – au fost realizate inclisiv simulari privind functionarea
acestui sistem tehnic;
¾ criteriile de selectie a evaluatorilor si gestionarea activitatii
acestora pe toata perioada derularii competitiei;
- monitorizarea proiectelor de finantare:
¾ modulul de aplicare si adaptare a masurilor pe care le sugereaza un
Program/Proiect
¾ eficienta masurilor adoptate de Program/Proiect
¾ analiza tipurilor de activitati derulate de catre CNMP si compararea cu
activitatile similare derulate de catre TORCH, inclusiv prin prisma
bugetului, a numarului de proiecte angrenate, a numarului de cercetatori si
tineri cercetatori.

Pentru o mai buna cunoasterea a activitatii CNMP si a studierii efectelor activitatii
derulate de acesta prin rezultatele obtinute de contractori, delegatia TORCH a
efectuat o serie de vizite de lucru, concretizate si in sesiuni de comunicari la nivel
local Craiova, Brasov, Constanta, fiind insotita de un reprezentant al CNMP:
Pe 8 septembrie 2009, delegatia chineza a vizitat Societate Comercială pentru
Cercetare, Proiectare şi Producţie de Echipamente şi Instalaţii de Automatizare –
SC IPA SA sucursala Craiova. Aici, directorul general al TORCH a facut o
prezentare amanuntita a institutiei: misiune, activitati, modalitati de finantare. Toti
cei prezenti acolo au fost interesati de detaliile oferite si au pus intrebari despre
posibilitatile de cooperare intre parteneri locali si entitati de CD sin RP Chineza.

Pe 8 septembrie 2009, delegatia chineza a vizitat Societate Comercială pentru
Cercetare, Proiectare şi Producţie de Echipamente şi Instalaţii de Automatizare –
SC IPA SA sucursala Craiova. Aici, directorul general al TORCH a facut o
prezentare amanuntita a institutiei: misiune, activitati, modalitati de finantare. Toti
cei prezenti acolo au fost interesati de detaliile oferite si au pus intrebari despre
posibilitatile de cooperare intre parteneri locali si entitati de CD sin RP Chineza.
In vederea identificarii acestor posibilitati de cooperare, invitatii reprezentantilor
IPA SA au facut o scurta prezentare a institutiilor de unde proveneau si anume:
- SC ECOCERTEZ SA (tehnologii in apicultura),
- SC APTEGO SA din Targu Jiu (benzi de cauciuc de transport),
- SC HELCO SRL (solutii de ambalare),
- SC SIMTEC SRL (Producator in sectiunea Petrochimie & Combustibili &
Gaz & Prelucrare din domeniul Chimic),
- SC TRADEX Industrie SRL,
- Primaria Calafat.
Au fost purtate discutii cu privire la proiectele de cercetare finantate prin CNMP,
rezultatle obtinute si impactul economic asupra zonei.
In data de 9 septembrie, delegatia chineza a vizitat Universitatea „Transilvania”
din Brasob, dar si Centrul de Transfer Tehnologic din cadrul universitatii. Au fost
purtate discutii cu privire la modalitatea in care proiectele de cercetare
influenteaza aria curiculara, procentajul implicarii facultatilor (in functie de
domeniul de activitate) in proiecte de cercetare, prezenta doctoranzilor si a
masteranzilor, protejarea drepturilor de proprietate intelectuala.

Pe 10 septembrie 2009, delegatia chineza a vizitat Agenţia Manageriala de
Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic – AMCSIT. Directorul
general – dl. prof. Nicolae Vasiliu a facut o ampla prezentare a agentiei de
cercetare: misiune, obiective, activitati. Au mai luat cuvantul dna decan Iulia
Popescu si alti reprezentanti ai UPB.
In data de 11 septembrie, delegatia Chineza a efectuat o vizita de lucru la
institutele nationale situate pe platforma magurele, discutiile si prezentarile avand
loc la IFIN – HH.
Sambata, 12 sepetmbrie delegatia chineza a efectuat o vizita la GEOECOMAR,
la nava, unde au fost intimpinati de directorul general Gheorghe Oaie, impreuna
cu echipajul navei - "MARE NOSTRUM" Dupa vizitarea vasului, intregul echipaj
impreuna cu directorul general, au condus delegatia in sala principala unde a fost
prezentat un film documentar despre activitatile specifice desfasurate de nava"
Mare Nostrum" in apele Marii Negre, activitatea laboratoarelor de la bord,
precum si rezultatele obtinute pana in prezent.
In urma vizitelor si discutiilor purtate reprezentantii celor doua delegatii au stabilit
liniile directoare ale viitorului “Ghid de buna practica” tinand cont si de actualele
conditii socio-economice. Ghidul va urmari in principal imbunatatirea serviciilor
oferite de catre cei doi parteneri, sistemului de CDI din Romania si RP Chineza,
inclusiv inlesnirea cooperarii dintre contractorii celor doua agentii finantatoare.
CNMP si TORCH urmareasc sa-mi mentina si sa-si imbunatateasca continuu
procesele si Sistemul de Management, mentinandu-se astfel in topul centrelor de
management programe, prin calitatea serviciilor seriozitate, performanta si
loialitate fata de clienti si parteneri, in conditii de eficienta si profitabilitate.

