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ISTORIA


Infiintarea Consiliului National al Cercetarii Infiintarea Consiliului National al Cercetarii 
Stiintifice din Invatamantul Superior a constituit Stiintifice din Invatamantul Superior a constituit 
parte esentiala a reformei invatamantului parte esentiala a reformei invatamantului 
superiorsuperior


1994


Programul de granturi pentru proiecte Programul de granturi pentru proiecte 
multianuale de cercetare  stiintifica/creatie multianuale de cercetare  stiintifica/creatie 
artistica, finantate din bugetul de stat artistica, finantate din bugetul de stat -- tip Atip A


1995


Proiectul de Reforma a Invatamantului Superior si Proiectul de Reforma a Invatamantului Superior si 
Cercetarii RO Cercetarii RO -- 4096, co4096, co--finantat de Guvernul finantat de Guvernul 
Romaniei si Banca MondialaRomaniei si Banca Mondiala


1996
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ISTORIA
1997


1998


Proiectul de Reforma a Invatamantului Superior si Proiectul de Reforma a Invatamantului Superior si  
Cercetarii, ROCercetarii, RO-- 4096:4096:


- Programe majore de cercetare - tip C
- Programe de master-doctorat - tip D
- Baze de cercetare cu utilizatori multipli - BCUM


2000


1999


Crearea  UEFISCSU
Unitatea Executiva de


Finantare     a Invatamantului    
Superior   si a Cercetarii         


Stiintifice              
Universitare





 


RO RO -- 40964096
- Programe de cercetare pentru tineri cercetatori





 


Programul de granturi Programul de granturi 
- proiecte multianuale de cercetare pentru tineri -


tip AT



 


Premii CNCSIS:Premii CNCSIS:””OPERA OMNIAOPERA OMNIA”” si si ““IN HOC SIGNO IN HOC SIGNO 
VINCESVINCES””





 


Conferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul  Conferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul  
Superior, CNCSIS 2, Universitatea Politehnica din BucurestSuperior, CNCSIS 2, Universitatea Politehnica din Bucurestii


Crearea  CENAPOSS
Centrul National pentru Politica 


Stiintei si Scientometrie 





 


Planul National de cercetare Dezvoltare si Inovare      Planul National de cercetare Dezvoltare si Inovare      
(PNCDI 1)(PNCDI 1)





 


Prima Conferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Prima Conferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din 
Invatamantul Superior, CNCSIS 1, Universitatea  din Invatamantul Superior, CNCSIS 1, Universitatea  din 
BucurestiBucuresti
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ISTORIA
2001


2002





 


Procesul de identificare, evaluare si recunoastere a    Procesul de identificare, evaluare si recunoastere a    
centrelor de cercetare in vederea acreditarii centrelor centrelor de cercetare in vederea acreditarii centrelor 
de excelenta stiintifica /artisticade excelenta stiintifica /artistica





 


Conferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul  Conferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul  
Superior, CNCSIS 3, Universitatea Transilvania din BrasovSuperior, CNCSIS 3, Universitatea Transilvania din Brasov


2003
CNCSIS        membru     


ESF





 


Programul pentru acordarea burselor de cercetare Programul pentru acordarea burselor de cercetare 
stiintifica pentru tineri doctoranzi  stiintifica pentru tineri doctoranzi  -- tip BDtip BD





 


Burse post-doctorale acordate de Ministerul 
Educatiei, Culturii si StiinteiEducatiei, Culturii si Stiintei din Olanda din Olanda -- NWO Pilot NWO Pilot 
FellowshipFellowship





 


Conferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul  Conferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul  
Superior, CNCSIS 5, Universitatea Superior, CNCSIS 5, Universitatea ““OvidiusOvidius”” din Constantadin Constanta





 


Programul de granturiProgramul de granturi
- proiecte multianuale  individuale de cercetare pentru   


tineri doctoranzi - tip TD
- proiecte pentru echipamente de laborator- tip E





 


Conferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul  
Superior, CNCSIS 4, Universitatea din Pitesti
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ISTORIA
2004 


 


Programul de granturiProgramul de granturi
- proiecte multianuale de cercetare - tip A_consortiu





 


Conferinta EARMA 10, Conferinta EARMA 10, ““Research Management and Research Management and 
Administration in a Changing WorldAdministration in a Changing World””





 


Conferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Conferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul 
Superior, CNCSIS 6, USAMV TimisoaraSuperior, CNCSIS 6, USAMV Timisoara


2005 


 


Programul Programul ““Cercetarea de ExcelentaCercetarea de Excelenta””, CEEX, CEEX
- Modulul 2: Proiecte de dezvoltare a resurselor Modulul 2: Proiecte de dezvoltare a resurselor 


umane pentru cercetareumane pentru cercetare





 


Proiectul Proiectul ““Elaborarea strategiei nationale in domeniul Elaborarea strategiei nationale in domeniul 
CDI, pentru perioada 2007 CDI, pentru perioada 2007 -- 2013, bazata pe 2013, bazata pe 
elementele unei planificari strategiceelementele unei planificari strategice””





 


Conferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Conferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul 
Superior, CNCSIS 7, Academia de Studii Economice din  Superior, CNCSIS 7, Academia de Studii Economice din  
BucurestiBucuresti
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Cartea Alba a Cercetarii
Stiintifice din Universitatile


Romanesti 


White Book of Scientific
Research in the Romanian 


Universities







ISTORIA


2006 


 


Schema de finantare ESF pentru proiectele Schema de finantare ESF pentru proiectele ““A la A la 
CarteCarte”” si Eurocoressi Eurocores





 


Programul Programul ““Platforme / Laboratoare de formare si Platforme / Laboratoare de formare si 
cercetare interdisciplinaracercetare interdisciplinara””





 


Conferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Conferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul 
Superior, CNCSIS 8, Universitatea Superior, CNCSIS 8, Universitatea ““Al.I.CuzaAl.I.Cuza”” din Iasidin Iasi
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Universitatile Romanesti
Laboratoare de 


Cercetare


2007 


 


Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare si Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare si  
Inovare, 2007Inovare, 2007--20132013





 


Planul National de Cercetare, Dezvoltare si InovarePlanul National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare
-- Programul Programul ““RESURSE UMANERESURSE UMANE””
-- Programul Programul ““IDEIIDEI””





 


Cadrul de colaborare in cercetarea stiintifica Cadrul de colaborare in cercetarea stiintifica 
CNCSIS CNCSIS –– DFG (Fundatia Germana pt. Cercetare)DFG (Fundatia Germana pt. Cercetare)





 


Conferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Conferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul 
Superior, CNCSIS 9, Universitatea Tehnica din Cluj Superior, CNCSIS 9, Universitatea Tehnica din Cluj -- Napoca Napoca 







ISTORIA
2008





 


Cadrul de colaborare in cercetarea stiintifica Cadrul de colaborare in cercetarea stiintifica 
CNCSIS CNCSIS –– NSF (Fundatia Nationala pt. Stiinta, SUA)NSF (Fundatia Nationala pt. Stiinta, SUA)





 


ConferintaConferinta ““Diaspora in Cercetarea Stiintifica Diaspora in Cercetarea Stiintifica 
RomaneascaRomaneasca””





 


Conferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Conferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul 
Superior, CNCSIS 10, Universitatea  Transilvania  din  BrasovSuperior, CNCSIS 10, Universitatea  Transilvania  din  Brasov
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Povesti de succes, Ed.IPovesti de succes, Ed.I


Povestea revenirii mele, Ed.IPovestea revenirii mele, Ed.I


2009
Povesti de succes, Ed.IIPovesti de succes, Ed.II


Povestea revenirii mele, Ed.IIPovestea revenirii mele, Ed.II


Platforme/laboratoare de
formare si cercetare 
interdisciplinara





 


Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Programul Operational Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane Resurselor Umane –– FSEFSE--POSDRU POSDRU 


-- Doctoratul in Scoli de Excelenta Doctoratul in Scoli de Excelenta -- Evaluarea calitatii cercetarii din Evaluarea calitatii cercetarii din 
universitatii si cresterea vizibilitatii prin publicare universitatii si cresterea vizibilitatii prin publicare stiintificastiintifica


-- Studii Doctorale in RomaniaStudii Doctorale in Romania-- Organizarea Scolilor DoctoraleOrganizarea Scolilor Doctorale
-- Calitate si Leadership pentru Invatamantul Superior RomanescCalitate si Leadership pentru Invatamantul Superior Romanesc





 


Masa rotunda Masa rotunda ““Agricultura incotro?Agricultura incotro?””



 


Conferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Conferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul 
Superior, CNCSIS 11, Universitatea  Politehnica  din  Superior, CNCSIS 11, Universitatea  Politehnica  din  
TimisoaraTimisoara







Factori de risc, provocari si vulnerabilitatiFactori de risc, provocari si vulnerabilitati


• schimbari climatice, reducerea drastica a resurselor energetice,schimbari climatice, reducerea drastica a resurselor energetice, imbatranirea imbatranirea 
populatiei, lipsa hranei si apei in multe zone ale globului, populatiei, lipsa hranei si apei in multe zone ale globului, existenta si extinderea unor existenta si extinderea unor 
conflicte zonaleconflicte zonale


•• dezvoltarea inegala a tarilor, accesul limitat la educatie, stdezvoltarea inegala a tarilor, accesul limitat la educatie, stiinta si cultura in multe     iinta si cultura in multe     
zone  ale globuluizone  ale globului


•• criza economica si financiara a scos in evidenta fragilitatea criza economica si financiara a scos in evidenta fragilitatea economiei mondiale si economiei mondiale si 
lipsa politicilor de dezvoltare durabila globalalipsa politicilor de dezvoltare durabila globala


•• diminuarea resurselor alocate educatiei si cercetarii stiintifdiminuarea resurselor alocate educatiei si cercetarii stiintifice, lipsa unor politici   ice, lipsa unor politici   
robuste de restructurare a invatamantului superior si a sistemulrobuste de restructurare a invatamantului superior si a sistemului de ui de 


cercetare cercetare 
stiintifica stiintifica 


••spatiul educatiei si cercetarii stiintifice la nivelul Europei espatiul educatiei si cercetarii stiintifice la nivelul Europei este in continuare fragmentat, ste in continuare fragmentat, 
cu performanta slab competitiva la nivel mondialcu performanta slab competitiva la nivel mondial
•• grupuri de experti reevalueaza obiectivele agendei Lisabona sigrupuri de experti reevalueaza obiectivele agendei Lisabona si formuleaza noi politici  formuleaza noi politici  


pentru restructurarea si sustinerea educatiei, cercetarii si pentru restructurarea si sustinerea educatiei, cercetarii si inovarii ca factori inovarii ca factori 
determinanti ai societatii bazate pe cunoastere, ai dezvoltardeterminanti ai societatii bazate pe cunoastere, ai dezvoltarii durabile globaleii durabile globale







• globalizarea si aglomerarea cercetarii si inovarii, cerintele soglobalizarea si aglomerarea cercetarii si inovarii, cerintele societatii, excelenta in cietatii, excelenta in  
educatie si cercetare, retele globale pentru inovare deschisa educatie si cercetare, retele globale pentru inovare deschisa reprezinta provocari reprezinta provocari 
pentru elaborarea unor politici in sustinerea triunghiului cunpentru elaborarea unor politici in sustinerea triunghiului cunoasterii oasterii 


•• optimizarea procesului de alocare a resurselor avand la baza efoptimizarea procesului de alocare a resurselor avand la baza eficienta si criterii de  icienta si criterii de  
merit, excelenta si valoarea adaugata a produselor cercetarii merit, excelenta si valoarea adaugata a produselor cercetarii se impune ca o cerinta se impune ca o cerinta 
esentiala in procesul de elaborare a noilor modele investitionesentiala in procesul de elaborare a noilor modele investitionale in educatie, cercetare      ale in educatie, cercetare      


si inovaresi inovare


•• grupurile de experti la nivelul Comisiei Europene prefigureaza,grupurile de experti la nivelul Comisiei Europene prefigureaza, prin concluziile prin concluziile 
rapoartelor elaborate, o noua strategie 2020 focalizata pe trirapoartelor elaborate, o noua strategie 2020 focalizata pe triunghiul cunoasterii cu un unghiul cunoasterii cu un 
suport investitional de 5% (din care 2% pentru invatamant supesuport investitional de 5% (din care 2% pentru invatamant superior, 1% pentru rior, 1% pentru 
cercetare stiintifica din fonduri publice si 2% fonduri privatcercetare stiintifica din fonduri publice si 2% fonduri private)e)







a a Cercetarii impune o noua abordare a educatiei, cercetarii si inovarii la nivel national 


Concluziile unei analize sumare a starii cercetarii din universiConcluziile unei analize sumare a starii cercetarii din universitati evidentiaza:tati evidentiaza:
-- lipsa cronica de predictibilitate a finantarii din fonduri publlipsa cronica de predictibilitate a finantarii din fonduri publice a cercetarii pe termen      ice a cercetarii pe termen      


scurt si mediu, numai partial explicabila prin aparitia recesiunscurt si mediu, numai partial explicabila prin aparitia recesiunii si a crizei ii si a crizei 
economice  economice  de dupa 2008;de dupa 2008;


-- alocarea pe baza de competitie a fondurilor disponibile pe proialocarea pe baza de competitie a fondurilor disponibile pe proiecte ce pot fi ecte ce pot fi  
considerate, macar in mare parte, importante academic, dar cu puconsiderate, macar in mare parte, importante academic, dar cu putine sanse de tine sanse de 


coagulare strategica a rezultatelor la nivel national coagulare strategica a rezultatelor la nivel national 


-- aplicabilitatea restransa a rezultatelor cercetarii universitaraplicabilitatea restransa a rezultatelor cercetarii universitare, inclusiv a inovatiilor, in   e, inclusiv a inovatiilor, in   
sectorul practicilor economice efectivesectorul practicilor economice efective


-- existenta unor domenii ale cunoasterii cu vulnerabilitate ridicexistenta unor domenii ale cunoasterii cu vulnerabilitate ridicata cu impact major     ata cu impact major     
asupra calitatii instruirii universitare a viitorilor specialistasupra calitatii instruirii universitare a viitorilor specialisti, dar mai ales i, dar mai ales 


asupra asupra 
potentialului national de dezvoltarepotentialului national de dezvoltare


-- atractivitatea inca redusa a educatiei superioare si cercetariiatractivitatea inca redusa a educatiei superioare si cercetarii stiintifice pentru tinerii stiintifice pentru tinerii 
talentati a caror cariera se realizeaza fie in afara tarii, fie talentati a caror cariera se realizeaza fie in afara tarii, fie in mediul privat.in mediul privat.


O noua era in Aria Europeana a Cercetarii impune o noua abordareO noua era in Aria Europeana a Cercetarii impune o noua abordare a a 
educatiei, cercetarii si inovarii la nivel nationaleducatiei, cercetarii si inovarii la nivel national







CONCLUZII – MASURI – ACTIUNI 


Puncte tari:
-- procesul de alocare a fondurilor bazate pe evaluare peerprocesul de alocare a fondurilor bazate pe evaluare peer--reviewreview


-- crearea de colective de cercetarecrearea de colective de cercetare--inovare cu poteninovare cu potențțial competitiv la nivel national si ial competitiv la nivel national si 
internationalinternational


-- crearea, la nivel de universitate, a unor mecanisme si structurcrearea, la nivel de universitate, a unor mecanisme si structuri proprii pentru    i proprii pentru    
managementul cercetariimanagementul cercetarii


-- sistem unitar de masurare a performantelor obtinute in cercetarsistem unitar de masurare a performantelor obtinute in cercetarea stiintifica si ea stiintifica si 
evaluarea calitatii, prin indicatori de calitateevaluarea calitatii, prin indicatori de calitate


-- asigurarea mediului optim de cercetare, prin sustinerea tinerilasigurarea mediului optim de cercetare, prin sustinerea tinerilor cercetatori, acces la or cercetatori, acces la 
literatura de specialitate, crearea si dotarea laboratoarelor dliteratura de specialitate, crearea si dotarea laboratoarelor de cercetaree cercetare


-- cresterea vizibilitatii cercetarii romanesti prin valorificareacresterea vizibilitatii cercetarii romanesti prin valorificarea rezultatelor cercetarilor in rezultatelor cercetarilor in 
reviste cotate ISIreviste cotate ISI


-- revigorarea activitatilor de cercetare si elaborare unor produsrevigorarea activitatilor de cercetare si elaborare unor produse cu impact socioe cu impact socio-- 
economiceconomic







Puncte slabe:


-- fragmentarea sistemului de cercetarefragmentarea sistemului de cercetare


-- lipsa instrumentelor de sustinere a excelentei (centre de excellipsa instrumentelor de sustinere a excelentei (centre de excelenta, scoli si poli de enta, scoli si poli de 
excelenta)excelenta)


-- selectia expertilor pentru evaluarea proiectelorselectia expertilor pentru evaluarea proiectelor


-- lipsa de rezultate semnificative, cu impact major asupra dezvollipsa de rezultate semnificative, cu impact major asupra dezvoltarii cunoasterii, lipsa tarii cunoasterii, lipsa 
de produse inovativede produse inovative


-- incapacitatea universitatilor de a valorifica rolul lor in cadrincapacitatea universitatilor de a valorifica rolul lor in cadrul triunghiului cunoasterii si ul triunghiului cunoasterii si 
incapacitatea acestora de a deveni universitati inovativeincapacitatea acestora de a deveni universitati inovative


-- separarea cercetarii de inovare separarea cercetarii de inovare 







Masuri:


-- restructurarea sistemului de cercetare in universitati, identifrestructurarea sistemului de cercetare in universitati, identificand centre de cercetare, icand centre de cercetare, 
comunitati cognitive si inovative, scoli de excelenta, institucomunitati cognitive si inovative, scoli de excelenta, institute de cercetare, centre de te de cercetare, centre de 
transfer de cunostinte si tehnologiitransfer de cunostinte si tehnologii


-- redefinirea prioritatilor in cercetarea stiintifica, in contextredefinirea prioritatilor in cercetarea stiintifica, in contextul globalizarii si tinand seama ul globalizarii si tinand seama 
de provocarile societatiide provocarile societatii


-- sustinerea clusterilor de cunoastere si cercetare inter, multi sustinerea clusterilor de cunoastere si cercetare inter, multi si trandisciplinarasi trandisciplinara


-- evaluarea activitatilor de cercetare pe domenii si clasificareaevaluarea activitatilor de cercetare pe domenii si clasificarea acestora in functie de acestora in functie de 
performanteperformante


-- elaborarea unui program pentru sustinerea centrelor de excelentelaborarea unui program pentru sustinerea centrelor de excelenta si a universitatilor de a si a universitatilor de 
excelentaexcelenta


-- elaborarea unor instrumente si modele investitionale care au laelaborarea unor instrumente si modele investitionale care au la baza atat performanta baza atat performanta 
institutionala, cat si performanta stiintifica a clusterilor cinstitutionala, cat si performanta stiintifica a clusterilor cognitive si inovativeognitive si inovative


-- elaborarea unui sistem de selectie a expertilor pentru evaluareelaborarea unui sistem de selectie a expertilor pentru evaluarea proiectelor, luand ina proiectelor, luand in
considerare performantele stiintifice si probitate moralaconsiderare performantele stiintifice si probitate morala


-- sustinerea unor programe de cercetare pentru domenii cu vulnerasustinerea unor programe de cercetare pentru domenii cu vulnerabilitate ridica, cu  bilitate ridica, cu  
impact pe termen mediu si lung asupra dezvoltarii stiintei si impact pe termen mediu si lung asupra dezvoltarii stiintei si tehnologiei, care vizeaza tehnologiei, care vizeaza 
cercetarea fundamentala, ingineria, matematica si stiintele socercetarea fundamentala, ingineria, matematica si stiintele sociocio--umaneumane







Directii importante de actiune:


-- redefinirea competentelor si a statutului CNCSIS in concordantaredefinirea competentelor si a statutului CNCSIS in concordanta cu cerintele unei noi  cu cerintele unei noi  
politici in domeniul cercetarii stiintifice fundamentale si alpolitici in domeniul cercetarii stiintifice fundamentale si al formarii resurselor umane  formarii resurselor umane  
pentru cercetare si educatiepentru cercetare si educatie


-- revaluarea prioritatilor in domeniul cercetariirevaluarea prioritatilor in domeniul cercetarii--dezvoltarii si inovarii si racordarea dezvoltarii si inovarii si racordarea  
strategiei de dezvoltarea cercetarii si inovarii la strategia eustrategiei de dezvoltarea cercetarii si inovarii la strategia europeana 2020ropeana 2020


-- dezvoltarea si aplicarea unor modele investitionale pentru educdezvoltarea si aplicarea unor modele investitionale pentru educatieatie--cercetare si inovare cercetare si inovare 
flexibila, moderna si eficienta avand la baza criterii de merit,flexibila, moderna si eficienta avand la baza criterii de merit, performanta si performanta si 


excelenta cu excelenta cu reducerea majora a birocratieireducerea majora a birocratiei


-- adoptarea unor sisteme de evaluare a proiectelor si rezultateloadoptarea unor sisteme de evaluare a proiectelor si rezultatelor cercetarii orientate pe r cercetarii orientate pe 
impactul asupra dezvoltarii cunosterii si asupra dezvoltarii soimpactul asupra dezvoltarii cunosterii si asupra dezvoltarii societatiicietatii


-- concentrarea resurselor pentru rezolvarea unor probleme complexconcentrarea resurselor pentru rezolvarea unor probleme complexe si sustinerea e si sustinerea 
formarii unor comunitati cognitive si inovative intern si multidformarii unor comunitati cognitive si inovative intern si multidisciplinar si isciplinar si  


sustinerea sustinerea acestora pentru integrarea in retele globale inovative de exceleacestora pentru integrarea in retele globale inovative de excelentanta


-- pregatirea si lansarea unui program national pentru sustinerea pregatirea si lansarea unui program national pentru sustinerea unor domenii ale unor domenii ale  
cercetarii cu ridicata vulnerabilitate cum ar fi stiintele fundacercetarii cu ridicata vulnerabilitate cum ar fi stiintele fundamentale, ingineria, mentale, ingineria, 


stiintele stiintele sociosocio--economice si stiintele aplicate, pentru care atractivitatea esteeconomice si stiintele aplicate, pentru care atractivitatea este redusa iar redusa iar 
tentatiile tentatiile care sustin migrarea talentelor sunt maricare sustin migrarea talentelor sunt mari







Directii importante de actiune:


-- LansareaLansarea unuiunui program national program national pentrupentru dezvoltareadezvoltarea si si sustinereasustinerea unorunor centre de  centre de  
excelentaexcelenta si si universitatiuniversitati de de excelentaexcelenta


-- RestructurareaRestructurarea si si adaptareaadaptarea sistemuluisistemului de de invatamantinvatamant superior si al superior si al cercetariicercetarii stiintificestiintifice 
in in concordantaconcordanta cu cu nouanoua strategiestrategie 2020 de 2020 de edzvoltareedzvoltare a a EuropeiEuropei centratacentrata pepe 


triunghiultriunghiul EDUCATIEEDUCATIE--CERCETARECERCETARE--INOVAREINOVARE


-- RedefinireaRedefinirea sistemuluisistemului de de masuraremasurare a a performantelorperformantelor in in cercetarecercetare, , educatieeducatie si si inovareinovare 
care care sasa stimulezestimuleze contributiilecontributiile la la dezvoltareadezvoltarea cunosteriicunosterii, , contributiilecontributiile la la 


dezvoltareadezvoltarea uneiunei economiieconomii inovativeinovative, , contributiilecontributiile la la dezvoltareadezvoltarea problemelorproblemelor marimari ale ale 
societatiisocietatii, , contributiilecontributiile la la dezvoltareadezvoltarea patrimonuluipatrimonului national de national de devoltaredevoltare


Este Este momentulmomentul sasa constientizamconstientizam panapana esteeste preaprea tarziutarziu, ca , ca educatiaeducatia, , cercetareacercetarea si si 
inovareainovarea reprezintareprezinta pilonipiloni de de bazabaza a a uneiunei societatisocietati avansateavansate si in si in consecintaconsecinta alocareaalocarea 
fondurilorfondurilor pentrupentru sustinereasustinerea acestoraacestora trebuietrebuie facutafacuta cu cu responsabilitateresponsabilitate tinandtinand seamaseama de de 
impactulimpactul dezastrosdezastros al al subfinantariisubfinantarii cronicecronice asupraasupra dezvoltariidezvoltarii tatariitatarii pepe trementremen mediumediu si si 
lung.lung.
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Impactul infiinţării INCD asupra sistemului CDI din România 
  


Prof. dr. Doru PALADE,  
Director Adjunct Ştiinţific, INCDMTM, 
Bucureşti   


 
 
De unde am plecat?                         1989                          1995 
Total personal C/D (mii sal.)            170                            105 
   Cu studii superioare(mii sal.)          65                              40 
   Personal atestat(mii sal.)                  22                              20 
Comparativ, Ungaria raporta în 1993 personal C/D 22 mii, 
Slovacia în 1993 -25 mii, Bulgaria tot în 1993-26 mii, 
Polonia în 1994-75 mii, Cehia în 1994-38 mii. 
În perioada 1990-1992 au plecat din domeniul C/D cca 15mii 
salariaţi cu studii superioare, orientându-se către comerţ, bănci, 
consultanţă,etc.,iar la emigrări s-au înregistrat cca 900, din  
domenii de vârf(fizică, aeronautică, TI, componente electronice). 
 
Principalele sarcini ale domeniului C/D înainte de 1989: 
   ¤ Susţinerea prin know-how şi tehnologie a producţiei 
   ¤ Creştere exporturi 
   ¤ Reducere importuri, reduceri consumuri 
Lipseau parţial sau total din preocupări- mediul, problemele bio-
medicale, aerospaţiale, tehnologia informaţiei şi alte teme de  
proiecte, dezvoltate în programe comunitare. 
 
Evenimente 1990 cu impact C&D : 
   ¤ Desfiinţarea CNST  (cu implicaţii internaţionale) şi din luna    
      iunie 1990, înfiinţarea Departamentului Ştiinţă din cadrul  
      Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei, condus de un Secretar  
      de Stat, membru al Guvernului 
   ¤ Desfiinţarea Centralelor Industriale şi implicit a fondului de  
      tehnică nouă  
   ¤ Înfiinţarea Sindicatelor reprezentative din cercetare-    
      proiectare şi a Patronatului din domeniu 
   ¤ Primele manifestaţii de stradă organizate de sindicate şi patro- 
      nate pentru a cere Guvernului un dialog concret privind situa- 
      ţia domeniului C/D 







   ¤ Guvernul emite HG 1284/1990 prin care se crează fondul spe- 
      cial de 1% din cifra de afaceri a agenţilor economici, care va  
      permite în 1991, asigurarea la nivel de 0,61% din PIB a activi- 
      tăţii C/D; prin aceaşi hotărâre ia fiinţă Colegiul Consultativ 
      pentru Cercetare Aplicativă şi Dezvoltare  
 
Perioada 1991-1992 ‚începutul reformei: 
    ¤ În cadrul unui dialog productiv, Sindicatul, Patronatul şi  
      Guvernul trec la elaborarea primului proiect al Legii  
      Cercetării (vid legislativ din 1972!!) în care apare prima formă  
      de organizare a viitoarelor institute naţionale, o formă hibridă 
      între SC şi RA;proiectul va fi înaintat la Parlament în luna  
      septembrie 1991; în faţa politicii de transformare forţată în SC  
      a institutelor, Guvernul emite HG 100/1991 prin care se dă o  
      pauză de gândire... 
    ¤ Colegiul Consultativ, prin comisiile de specialitate elaborează 
       primele programe C/D ce se finanţează din fondul special  
    ¤ În sem.II 1992, un colectiv de experţi UE face prima evaluare  
       a sistemului C/D din România, pe cele 3 axe-cercetarea de  
       dezvoltare(90%din potenţial), cercetarea academică şi   
       cercetarea universitară, creionând primul proiect al reformei 
    ¤ În noiembrie 1992, în consensul tuturor forţelor politice se  
       înfiinţează Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, organ al    
       administraţiei publice centrale, care coordonează domeniul   
       C/D 
 
Perioada 1993-1996, vârful domeniului C/D: 
    ¤ Fondul special, anexă la bugetul de stat permite o creştere a  
       finaţării publice la nivelul a 0,55% din PIB în 1993, 0,59% în  
       1994, 0,57% în 1995 şi 0,56% în 1996; în acelaş timp, creşte- 
       rea economică permite agenţilor economici să alimenteze cu 
       oferte domeniul C/D, înregistrându-se în anul 1995 un vârf de 
       1,48% din PIB, cheltuieli totale C/D 
     ¤ O societate de consultanţă agreată de UE pe baza unei finan- 
        ţări Phare, trece la elaborarea programului de reformă a   
        sistemului C/D din România. 
     ¤ În luna martie 1993, Cabinetul Văcăroiu trimite Parlamentu- 
        lui, o nouă redactare a Legii Cercetării, cu mici diferenţe faţă 







        de varianta sept./1991, dar şi acest document intră la sertar. 
     ¤ În luna august 1995, Cabinetul Văcăroiu emite OG 25/1995,  
        prima reglementare legislativă în domeniul C/D, unde apare  
        noua formă de organizare-institutul naţional de cercetare- 
        dezvoltare, de inspiraţie UE şi cu mici adăugiri faţă de pro- 
        iectele de lege din 1991 şi 1993. 
 
      ¤ În perioada 1995-1996 se pune la punct o metodologie de  
         evaluare şi acreditare a INCDurilor şi se emit primele HGuri  
         de înfiinţare a acestora; unele institute nu renunţă la statutul 
         de SC şi vor avea mari probleme în viitor. 
      ¤ În anul 1996 , UE solicită ministerelor completarea unor  
         chestionare, la care MCT primeşte răspunsul „ în domeniul 
         C/D România nu va avea probleme la dosarul de negociere”. 
Forma, aşa cum a fost definită de OG 25/1995 şi Legea de aprobare 
51/1996 pentru INCDuri a fost păstrată în principiu până în 
prezent, cu unele precizări şi completări aduse de OG57/2002 dată 
de Cabinetul Năstase şi respectiv, Legea de aprobare 324/2003. Ca 
formă de organizare instituţională, pentru INCDuri, documentele 
legislative precizează: 
              ¤ este o formă de organizare specifică activităţii de 
cercetare-dezvoltare, cu scopul de a asigura desfăşurarea acestei 
activităţi, precum şi consolidarea competenţei ştiinţifice şi 
tehnologice în domeniile de interes naţional stabilite în acord cu 
strategia de dezvoltare a României; 
              ¤ este persoană juridică română care are ca obiect 
principal, activitatea de cercetare-dezvoltare şi care funcţionează pe 
bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează 
amortismente şi conduce evidenţa contabilă în regim economic; 
              ¤ are patrimoniu propriu şi administreză patrimoniul 
public şi privat al statului pentru asigurarea desfăşurării activităţii 
şi funcţionează în coordonarea unui organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale; 
              ¤ participă la elaborarea strategiilor de dezvoltare în 
domeniul specific, desfăşoară ativităţi de cercetare-dezvoltare 
pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Strategia naţională de 
cercetare, constitue baze de competenţă ştiinţifică şi tehnologică, de 







expertiză, de perfecţionare a resurselor umane şi de documentare 
ştiinţifică şi tehnică; 
               ¤ poate desfăşura în secundar , activităţi comerciale şi de 
producţie, conform regulamentului propriu şi se poate înregistra la  


                 registrulcomerţului ca INCD; 
               ¤ se înfiinţează prin HG pe baza rezultatelor evaluării privind 


îndeplinirea condiţiilor pentru acreditare, cu avizul autorităţii de 
stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea organului 
administraţiei publice centrale coordonator, în domeniul de 
activitate al unităţii; înfiinţarea şi acreditarea unui INCD trebuie să 
asigure concentrarea resurselor financiare şi umane în domeniile de 
cercetare, orientate spre obiective de interes major; 


               ¤ evaluarea capacităţii de cercetare-dezvoltare pentru acreditare 
ca INCD  se realizează de autoritatea de stat pentru cercetare-
dezvoltare, prin Colegiul Consultativ pentru cercetare-dezvoltare-
inovare; INCD face parte de drept, din sistemul C/D de interes 
naţional; 


               ¤ este sprijinit financiar de la bugetul de stat pentru realizarea 
unor investiţii, dotări cu   aparatură, echipamente, instalaţii; 


               ¤ prin actul de înfiinţare se stabilesc denumirea, sediul, obiectul 
de activitate, patrimoniul, organul administraţiei centrale 
coordonator şi se aprobă ROF; structura organizatorică se aprobă 
de ministrul coordonator; prin ROF se stabilesc organele de 
conducere-consiliul de administraţie, directorul general, comitetul 
director  


               ¤ tot prin actul de înfiinţare se stabilesc bunurile din domeniul 
public, bunurile din proprietatea privată a statului administrate de 
institut, precum şi bunurile proprii, dobândite în condiţiile legii sau 
realizate din venituri proprii; 


               ¤ întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, care se 
aprobă de ministerul coordonator, idem situaţiile financiare anuale; 
se reglementează modul de repartizare a profitului rămas după 
deducerea impozitului pe profit; poate contracta credite bancare în 
valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul 
precedent. 


              După crearea reţelei de INCDuri se impun următoarele 
concluzii:  







             - Înfiinţarea INCDurilor a fost cuprinsă în programul de reformă, 
program care a dus în anui 1999 la semnarea primului dosar de 
negociere pentru aderare la UE a României (dosar 17-Ştiinţă şi 
tehnologie). 


              -Crearea reţelei de INCDuri a salvat de la dispariţie, o pondere  
               semnificativă din potenţialul tehnico-ştiinţific al României, fiind  
               considerată una din cele mai importante măsuri luate în interes 


naţional. 
              -Acţiunea nu a fost finalizată, datorită sincopei intervenite în 


timpul Cabinetului Ciorbea şi astfel au rămas nereorganizate ca 
INCDuri mai multe institute; nu s-a reuşit să se acopere întregul 
spectru al economiei naţionale(transporturi,industria alimentară, 
metalurgie, construcţii de maşini, tehnică de calcul,etc), iar în alte 
domenii există prea multe (în fizică există 6 INCDuri). 


              -INCDurile acreditate în perioada 1995-1996 şi reacreditate în 
2001 au fost supuse în perioada 2007-2008 unei noi acreditări pe 
baza HG 551/2007, care trebuie revizuită, fiind contestată şi 
redactarea şi modul de aplicare. 
   -Nu a existat niciodată concret, o strategie viabilă de dezvoltare a  
    României, de unde să se poată deduce o strategie a domeniului 
C/D şi implicit domeniile de interes naţional; HG 217/2007 care 
aprobă proiectul „Strategiei naţionale în domeniul cercetării-
dezvoltării şi inovării pentru perioada 2007-2013” nu face decât să 
ne amintească existenţa unui act, remarcabil redactat, dar care în 
haosul politico- economic actual nu poate prezenta interes . 
-Se impune ca ANCS să finalizeze acţiunea începută în anul 2008 
privind analiza  organizării instituţionale a sistemului naţional C-D-
I, condiţie impusă şi de UE prin memorandumul de finanţare. 
 -ANCS să intre în rolul stabilit ca singura autoritate de stat în 
domeniu şi să tempereze zelul unor ministere, pline de funcţionari 
zeloşi dar incompetenţi,care confundă INCDurile cu entităţi 
bugetare , gata să fie reorganizate, pentru a salva anumite structuri, 
reprezentând diverse interese.  
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““Trebuie să Trebuie să îînnţţelegem elegem îîn mod clar că cele mai avansate n mod clar că cele mai avansate 
tehnologii care se produc tehnologii care se produc îîn lume nu sunt de vânzaren lume nu sunt de vânzare””





 
““Ideile noi sunt sufletul progresului naIdeile noi sunt sufletul progresului naţţional ional şşi sunt i sunt 
indispensabile pentru dezvoltarea oricărei naindispensabile pentru dezvoltarea oricărei naţţiuniiuni””





 
““Dacă nu vom avea abilitatea noastră autonomă de Dacă nu vom avea abilitatea noastră autonomă de 
acrea inovare acrea inovare şşi dacă doar vom depinde de tehnologiile i dacă doar vom depinde de tehnologiile 
de import vom fi de import vom fi îîntotdeauna o ntotdeauna o ţţară ară îînapoiatănapoiată””





 
Un popor care nu posedă puterea de a inova nuUn popor care nu posedă puterea de a inova nu--şşi va i va 
avea niciodată locul avea niciodată locul îîn cadrul nan cadrul naţţiunilor dezvoltate ale iunilor dezvoltate ale 
lumiilumii””


PrePreşşedintele Chinei Jiang Zemin, 1996  edintele Chinei Jiang Zemin, 1996  
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Toată lumea recunoaToată lumea recunoaşşte că te că şştiintiinţţa a şşi tehnologia sunt de i tehnologia sunt de 
o importano importanţţă vitală pentru dezvoltarea ă vitală pentru dezvoltarea şşi crei creşşterea terea 
economică economică 





 
Dar, nuDar, nu toată lumea  toată lumea şştie că tie că şştiintiinţţa a şşi tehnologia nu pot fi i tehnologia nu pot fi 
importate ca orice fel de marfă de pe pieimportate ca orice fel de marfă de pe pieţţele externe.ele externe.





 
Pentru ca o Pentru ca o ţţară să beneficieze pe deplin de rezultatele ară să beneficieze pe deplin de rezultatele 
şştiintiinţţei ei şşi tehnologiei acestea trebuie să fie considerate i tehnologiei acestea trebuie să fie considerate 
factori critici de realizare a bunăstării economice factori critici de realizare a bunăstării economice şşi i 
justijustiţţiei sociale, iei sociale, să fie integrate să fie integrate îîn structura de luare a n structura de luare a 
deciziei la nivel societal, deciziei la nivel societal, să fie sussă fie susţţinute de politici care inute de politici care 
să stimuleze capacităsă stimuleze capacităţţile naile naţţiunii iunii şşi talentele existente i talentele existente 
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De ce acest seminar?De ce acest seminar?



 
Criza economică actuală Criza economică actuală -- o nouă provocare  o nouă provocare 
pentru sistemele de CDI. pentru sistemele de CDI. 



 


Două viziuni diferite cu privire la susDouă viziuni diferite cu privire la susţţinerea inerea şşi i 
dezvoltarea sistemului de CDI dezvoltarea sistemului de CDI îîn perioadă de n perioadă de 
crizăcriză::
1) reducerea investi1) reducerea investiţţiei publice iei publice îîn CDI ,n CDI , ca  ca 
răspuns la reducerea deficitelor bugetarerăspuns la reducerea deficitelor bugetare;;
2) cre2) creşşterea sau păstrarea nivelului investiterea sau păstrarea nivelului investiţţiei in iei in 
sistemul de CDI ca suport pentru iesistemul de CDI ca suport pentru ieşşirea din irea din 
criză criză 
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Indiferent de opIndiferent de opţţiune , esiune , este necesară o te necesară o 
reformă a sistemului de CDIreformă a sistemului de CDI??



 


Sistemul instituSistemul instituţţional de CDI reprezintă ional de CDI reprezintă 
unul din  factorii cheie al creunul din  factorii cheie al creşşterii eficienterii eficienţţei ei 
investiinvestiţţiei iei îîn cercetare?n cercetare?
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Ce mai banală, dar încă crucială problemă din domeniul 
creşterii economice şi dezvoltării este:





 
De ce sunt unele ţări mult mai sărace decât altele? 





 
Modelele tradiţionale neoclasice privind creşterea 
economică, urmând pe  Solow (1956), Cass (1965) and 
Koopmans (1965),explică diferenţele în venitul per capita 
în termenii de căi diferite ai factorului de acumulare.  In 
aceste modele , diferenţele dintre ţări al factorului de 
acumulare sunt date fie de diferenţele în ratele de 
economisire  (Solow), fie de preferinţe (Cass-


 Koopmans), fie de alţi parametrii exogeni cum ar fi 
factorul productivităţii totale
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Teoriile mai noi ale creşterii economice Romer 
(1986) and Lucas (1988), endogenizează 
creşterea de stare stabilă şi progresul 
tehnologic, dar explicaţiile lor privind diferenţele 
de venit sunt similare ale teoriilor vechi. 



 


În ultimă instanţă, în modelul lui   lui Romer 
(1990), o ţară poate fi mai prosperă decât alta 
dacă ea alocă mai multe resurse pentru inovare, 
dar ceea ce determină acest lucru sunt 
preferinţele esenţiale şi proprietaţile tehnologiei 
pentru a crea ‘idei’.
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Deşi aceste teorii tradiţionale sunt încă vibrante în ştiinţe 
economice şi au oferit un suport real pentru înţelegerea 
mecanicii creşterii economice ele sunt de mult timp 
considerate incapabile să ofere o explicaţie 
fundamentală pentru creşterea economică 





 
Aşa cum afirmă North şi Thomas (1973, p.2) : “factorii 
pe care i-am enunţat (inovarea, economiile de scală, 
educaţia, acumularea de capital etc.) nu sunt cauzele 
creşterii; ele sunt creşterea”


 
.





 
Factorul de acumulare şi inovarea sunt numai cauze 
proxime ale creşterii





 
Din punctul de vedere al lui North şiThomas, explicaţia 
fundamentală a creşterii diferite este diferenţa 
instituţională. 
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Ce sunt instituţiile ? 



 
North (1990, p. 3) oferă următoarea definiţie:



 


“Instituţiile sunt regulile jocului într-o societate 
sau , mult mai formal,   constrângerile impuse  
ca formă de interacţiune umană.” 



 


El continuă să sublinieze implicaţiile cheie ale 
instituţiilor deoarece ele structurează şi 
stimulează schimburile umane atât politice, cât 
şi sociale şi politice.
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Extrapolând teoriile instituExtrapolând teoriile instituţţionaliste ale ionaliste ale 
crecreşşterii economice se poate pune terii economice se poate pune 
îîntrebarea fireascăntrebarea firească::



 


De ce unele De ce unele ţţări au performanări au performanţţă mai mare ă mai mare 
îîn cercetare n cercetare şşi inovare?i inovare?



 


Sunt instituSunt instituţţiile responsabile de această iile responsabile de această 
diferendiferenţţăă??
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Ce obiective avem?Ce obiective avem?



 
--


 
o dezbatere pe tema reformei politice a o dezbatere pe tema reformei politice a 


sistemului de CDI  sistemului de CDI  îîn ultimii 20 de ani, n ultimii 20 de ani, îîn n 
România România ––


 
leclecţţii ii îînvănvăţţate, consecinate, consecinţţe e 


neanticipate , oportunineanticipate , oportunitătăţţi ratate.i ratate.



 
--


 
o dezbatere asupra unei noi structuri o dezbatere asupra unei noi structuri 


instituinstituţţionale de CDI pentru o economie ionale de CDI pentru o economie 
performantăperformantă



 


-- idei noi asupra responsabilită idei noi asupra responsabilităţţii ii îîn n 
managementul sistemului de CDI managementul sistemului de CDI 







DezvoltareaDezvoltarea
 


institutionalinstitutionalăă
 


a a sistemuluisistemului
 


de CDI de CDI şşi i 
performanperformanţţa economica economicăă


--
 


O dezbatere asupra metodelor O dezbatere asupra metodelor şşi i 
instrumentelor de gestiune a relainstrumentelor de gestiune a relaţţiei cu iei cu 
mediul economic;mediul economic;


--
 


O analiză a metodelor de evaluare a O analiză a metodelor de evaluare a 
performanperformanţţei instituei instituţţionale;ionale;


--
 


Sistemul instituSistemul instituţţional de CDI ional de CDI şşi crearea i crearea 
unei pieunei pieţţe reale a cercetăriie reale a cercetării, cre, creşşterea terea 
competicompetiţţei pe această piaei pe această piaţţă ă şşi crei creşşterea terea 
performaperformaţţei ei 
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O problemă de reflecO problemă de reflecţţie:ie:



 
Dezvoltarea capacităDezvoltarea capacităţţii sistemului de CDI de a ii sistemului de CDI de a 
crea crea şştiintiinţţă  ă  şşi tehnologie pentru crei tehnologie pentru creşştere tere 
economică  necesită un accent special asupra economică  necesită un accent special asupra 
dezvoltării institudezvoltării instituţţiilor. Cerciilor. Cercetătorii individualietătorii individuali, , 
indiferent cât de geniali ar fi, nu pot crea indiferent cât de geniali ar fi, nu pot crea şşi  i  
funcfuncţţiona fără un cadru instituiona fără un cadru instituţţional performant, ional performant, 
fără acces la infrastructură de vârffără acces la infrastructură de vârf, apartanen, apartanenţţă ă 
la  colective performante la  colective performante şşi la transferul de i la transferul de 
tehnologie. tehnologie. 
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SUCCES SUCCES ŞŞI DEZBATERI INTERESANTE!I DEZBATERI INTERESANTE!
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		Dezvoltarea institutională a sistemului de CDI şi performanţa economică

		Dezvoltarea institutională a sistemului de CDI şi performanţa economică
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Puncte de vedere referitoare la 
evaluarea instituţională


şi conştientizarea societăţii asupra 
rolului şi importanţei C-DI


Autor: Prof. Univ. Dr. Ing. Gh. Ion Gheorghe –
 


Director General, 
INCD – Mecatronică şi Tehnica Măsurării Inteligente







• Privire de ansamblu 
CERCETAREA, reprezintă BAZA FUNDAMENTALĂ DE PROGRES ŞI 


ASIGURAREA PERMANENTĂ A EVOLUŢIEI POZITIVE A VIITORULUI 
SOCIETĂŢII


Noul statut al ROMÂNIEI EUROPENE are acum la bază legislaţiile şi 
reglementările aflate în compatibilitate, complementaritate şi reciprocitate cu cele 
ale UNIUNII EUROPENE în domeniul activităţilor de cercetare –


 
dezvoltare şi 


inovare, respectiv –
 


ARIA CERCETĂRII ROMÂNEŞTI ŞI ARIA 
CERCETĂRII EUROPENE.


Aceste puncte de vedere, doresc să semnaleze, până nu este prea 
târziu, efectele negative ireversibile în CERCETAREA ROMÂNEASCĂ, 
dar mai ales în EVOLUŢIA ŞI STAREA VIITOARE A SOCIETĂŢII 
ROMÂNEŞTI, în cazul când CERCETAREA ROMÂNESCĂ NU ESTE 
SUSŢINUTĂ FINANCIAR ŞI RECUNOSCUTĂ, ACUM ŞI ÎN VIITOR, CA 
MOTOR DE DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ, AŞA CUM ESTE 
SUSŢINUTĂ FINANCIAR ŞI RECUNOSCUTĂ ÎN TOATE ŢĂRILE DIN 
UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI DIN LUME.
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Din această cauză,
 


factorii de decizie în CERCETARE , 
trebuie să conştientizeze, punerea în pericol a continuării proiectelor 
de cercetare aflate în curs de derulare şi a fragmentării continuităţii 
activităţii de cercetare în România, prin nescoaterea competiţiilor 
naţionale ale programelor de CDI (în anii 2009 şi 2010) şi prin 
nefinanţarea corespunzătoare a CERCETĂRII ÎN ROMÂNIA.


De asemenea, factorii de decizie în CERCETARE, trebuie să 
conştientizeze şi angajamentele semnate ale României la nivelul 
Comisiilor Europene, privind finanţarea CERCETĂRII în


 
 


ROMÂNIA, la nivelul Strategiei Lisabona, precum şi 
angajamentelor naţionale, privind finanţarea CERCETĂRII în 
România, la nivelul 1% din PIB (vezi legea Educaţiei, Pactul 
Naţional al Educaţiei şi Cercetării, etc.)


Totodată, doresc enunţate, principalele efecte negative 
ale nefinanţării total necorespunzătoare, a CERCETĂRII în 
ROMÂNIA, astfel:
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fragmentarea continuităţii activităţii de cercetare şi crearea, deja, a 
pericolului existenţei instituţiilor de cercetare, începând cu anul 
2011, anul care precede lipsa competiţiilor din 2009 şi 2010;



 


pierderea definitivă a cercetătorilor români, prin plecarea lor spre 
alte domenii de activitate din România şi/ sau în alte ţări, 
reprezentând, pentru viitorul imediat, dispariţia Cercetării în 
România


 
– dacă se ia în seamă întregul SISTEM NAŢIONAL AL 


CERCETĂRII, şi respectiv dispariţia bazei fundamentale de 
dezvoltare şi progres a societăţii


 
;



 


accelerarea decalajului Ariei Cercetării Româneşti faţă de Aria 
Cercetării Europene şi Internaţionale şi respectiv a decalajului 
infrastructurii tehnice, tehnologice şi de laborator de cercetare 
românească faţă de infrastructura de cercetare europeană;
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pierderi mari financiare irecuperabile pentru formarea altor 
cercetători, avându-se în vedere că un cercetător se formează într-o 
perioadă de cca. 5÷10 ani;



 


încetinirea până la stagnare a evoluţiei şi dezvoltării societăţii 
româneşti, avându-se în vedere că la baza acestora, stă evoluţia şi 
dezvoltarea CERCETĂRII ROMÂNEŞTI;



 


agravarea neparticipării institutelor de cercetare în competiţiile 
Europene, datorită necompatibilităţii lor din punct de vedere 
ştiinţific, tehnic si tehnologic, situaţie creată deja, prin întreruperea 
competiţiilor naţionale ale Programelor Naţionale, în perioada 
2009÷2010, şi probabil în continuare şi totodată scăderea drastică a 
accesării fondurilor Europene de către acestea;
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anularea şanselor de ridicare la un nivel mediu
 


European a 


performanţelor Cercetării din România, cel puţin pentru o 


perioadă de 10÷15 ani;



 


derulare limitată a proiectelor şi contractelor de CDI, deja 


câştigate în competiţiile naţionale din anii 2007 şi 2008, în cadrul 


Programelor Naţionale CDI, datorită diminuării valorii acestora la cca. 


24%;



 


nerespectarea asumării obiectivelor Cercetării Româneşti  la 


nivelul U.E
 


pentru anul 2010 şi în continuare;



 


imposibilitatea asumării obligaţiilor
 


şi angajamentelor în cadrul
 


 


colaborărilor europene şi internaţionale.
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Este necesar:
În prezent, în condiţiile actualei crize


 
economico –


 financiare, CERCETAREA ROMÂNEASCĂ, trebuie susţinută 
financiar, mai mult ca oricând, asemeni politicilor şi strategiilor 
ţărilor dezvoltate şi nu numai, din Europa şi din lume, în scopul 
implementării CERCETĂRII APLICATIVE –


 
a rezultatelor 


acesteia, în mediul economic şi industrial al societăţii româneşti, în 
vederea dezvoltării şi multiplicării produselor / tehnologiilor şi 
serviciilor, avansate / competitive şi cu valoare adăugată înaltă pe 
pieţele naţionale şi europene, prin măsuri şi acţiuni concrete, 
astfel:


•
 


atribuirea unui procent de minim 0,5% din PIB
 


pe anul 
2010, prin rectificarea de buget a anului 2010;


•
 


lansarea în competiţia 3 a Programelor Naţionale C-D-I, pe 
anul 2010, cu încheierea contractării până în octombrie 2010;
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•
 


lansarea în competiţie pe anul 2010 a noi Programe Naţionale 
Strategice cu Aplicaţii Concrete în Industrie


 
cu încheierea 


contractării până la sfârşitul trimestrului al III-lea 2010;
•


 
susţinerea Programelor Europene


 
aflate în derulare în 


conformitate cu calendarul planificat de Uniunea Europeană şi 
accelerarea accesării de fonduri europene prin scurtarea perioadei 
de evaluare a proiectelor şi de reducere, la maxim o lună, a 
decontărilor europene pe proiecte către România;


•
 


susţinerea financiară a cofinanţărilor proiectelor europene
 câştigate de România în cadrul competiţiilor aferente Programelor 


Europene, în vederea atragerii intensive a fondurilor de la U.E;
•


 
susţinerea programelor de investiţii


 
în infrastructura cercetării 


româneşti, pentru dezvoltarea dotărilor tehnice şi tehnologice, 
pentru a se ajunge la un nivel mediu european;
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•
 


susţinerea financiară a absolvenţilor cu studii superioare pentru 
angajarea lor imediată în activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare, 
în vederea asigurării personalului de cercetare, reducerii şomajului 
în rândul tinerilor, scăderii sau stopării emigrării tinerilor, 
întineririi mediei de vârstă a personalului de cercetare şi asigurării 
continuităţii permanente a resurselor umane din cercetare.


•
 


CERCETAREA ROMÂNEASCĂ, prin institutele naţionale de 
cercetare-dezvoltare, trebuie să facă legătura reală cu 
INDUSTRIA şi ECONOMIA,


 
implicându-se direct


 
în 


TRANSFERUL TEHNOLOGIC al REZULTATELOR ÎN 
SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ, acestea trebuind să fie mult 
mai vizibile şi funcţionale în procesele industriale de fabricaţie.
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•
 


comparativ
 


cu situaţia finanţării cercetării pe plan european şi 
internaţional în condiţiile actualei crize economico-financiare 
mondiale, unde sunt deja luate măsuri permanente de creştere şi 
prevăzute în planurile naţionale anticriză ale principalelor ţări 
dezvoltate (S.U.A, Japonia, Germania, Franţa, Italia, Finlanda, 
Anglia, etc.), şi în România trebuie luate măsuri de creştere a 
finanţării CERCETĂRII.


•
 


reforma
 


Sistemului Naţional al Cercetării din România, având 
la bază recomandările din Raportul de ţară pe anul 2008 pentru 
România


 
şi din


 
Memorandumul de Înţelegere  dintre Comisia 


Europeană şi Guvernul României privind acordul de împrumut 
pentru asistenţa financiară din perioada de criză:
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>
 


evaluarea Sistemului Naţional al Cercetării din România;
>


 
elaborarea Planului de măsuri şi acţiuni


 
pentru 


eficienţă/eficientizarea Sistemului Naţional al Cercetării din 
România;


>
 


implementarea Planului de măsuri şi acţiuni
 


pentru 
eficienţa/eficientizarea Sistemului Naţional al Cercetării din 
România.


Având la bază documente oficiale:
(1) „Activitatea de Cercetare-Dezvoltare constituie prioritate 


naţională şi are un rol determinant în strategia de dezvoltare 
economică durabilă”;


(2)
 


„Guvernul României susţine, dezvoltă şi stimulează 
activitatea de Cercetare-Dezvoltare


 
în interes naţional, pentru 


care:
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(a) adoptă politici de stimulare şi coordonarea
 


la nivel naţional 
a activităţii de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare;


(b) asigură surse de finanţare şi instituie structuri 
organizatorice corespunzătoare pentru administrarea 
fondurilor respective;


(c) elaborează politici şi emite reglementări
 


pentru crearea în 
economie a unui mediu favorabil, protecţia patrimoniului 
ştiinţific naţional, pentru difuzarea, absorbţia şi valorificarea 
rezultatelor de cercetare-dezvoltare în scopul dezvoltării 
economice durabile, al creşterii bunastării şi calităţii vieţii, al 
îmbunătăţirii patrimoniului naţional şi internaţional al 
cunoaşterii”.
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(3)
 


Considerarea obiectivă şi bazată pe toate statisticile naţionale şi 
internaţionale în domeniu, care atestă importanţa şi locul 
instituţiilor de cercetare, cu precădere a institutelor naţionale 
de cercetare, care atestă stabilitate, progres sustenabil şi 
eficienţa cercetării româneşti, care atestă structuri similare şi 
comparative cu cele europene, euroatlantice şi internaţionale, 
care atestă tot mai multă eficienţă în acţiunile de inovare, 
educaţie şi formare profesională continuă şi care atestă 
progresul şi dezvoltarea europeană şi mondială a planetei;


(4)
 


Restructurarea Cercetării şi a Sistemului Naţional de 
Cercetare Ştiinţifică să se facă la NIVEL NAŢIONAL, cu 
responsabilitatea fundamentării dezvoltării ROMÂNIEI în prezent 
şi în viitor;
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(5)
 


Restructurarea Cercetării şi a Sistemului Naţional de 
Cercetare Ştiinţifică să ducă cu prioritate la crearea condiţiilor 
pentru creşterea eficienţei şi calităţii activităţii de cercetare în 
domeniile principale si strategice de activitate cu potenţial real 
de  dezvoltare a cunoaşterii, a economiei şi calităţii vieţii în 
România;


(6)
 


considerarea analizei politicilor din educaţie şi cercetare, a 
raportului Comisiei Prezidenţiale a României, care atestă 
reducerea fragmentării Sistemelor de CDI;


(7)
 


avantajul participării, în consorţii europene şi internaţionale, a 
institutelor naţionale de cercetare şi a celorlalte instituţii de 
cercetare, la competiţiile Programelor Europene şi Internaţionale, 
într-o recunoaştere reciprocă structurală, funcţională şi juridică, 
pentru accesarea şi asimilarea de fonduri europene şi 
internaţionale;
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Se propune:


1)
 


Crearea Procedurii de evaluare a Cercetării, cu o structură 
obiectivă, capabilă şi comparabilă cu procedurile similare europene 
şi internaţionale;


2)
 


Elaborarea Programului de evaluare a Cercetării, în termeni şi 
termene corespunzătoare documentelor şi reglementărilor europene 
şi internaţionale;


3)
 


Organizarea Structurii de Evaluare a Cercetării, pe baza 
performanţelor ştiinţifice recunoscute naţional şi internaţional şi a 
notorietăţii personalităţilor;


4)
 


Evaluarea Sistemului Naţional de Cercetare public şi de drept 
public:
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–
 


NEBUGETARE:
(4.1.1) coordonate de ANCS;
(4.1.2) coordonate de MINISTERE:


•
 


Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (19 
institute);
•


 
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (9 


institute);
•


 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (1 institut);


•
 


Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (2 institute);
•


 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (2 institute);


•
 


Ministerul Mediului şi Pădurilor (3 institute);
•


 
Ministerul Sănătăţii (2 institute);


•
 


Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (7 institute);


(4.1)
 


pentru Institutele Naţionale de Cercetare-
 Dezvoltare publice şi de drept public


 
-
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(4.2)
 


pentru Institutele de Cercetare-Dezvoltare 
publice şi de drept public –


-BUGETARE:
(4.2.1) coordonate de Academia Română;
(4.3.2) coordonate de Academii de Ramură;
(4.2.3) coordonate de Universităţi;
(4.2.4) coordonate de Societăţi Naţionale;
(4.2.6)


 
coordonate de


 
Regii Autonome de Interes


 
 


Naţional;
(4.2.7) coordonate  de Administraţii Publice şi locale;
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5)
 


Evaluarea Sistemului de Cercetare –
 


Dezvoltare de drept privat:
(5.1) pentru Institutele de cercetare, ca societăţi comerciale;
(5.2)pentru firme de cercetare cu o abordare europeană şi/sau 


internaţională
Privind:


a)
 


domeniile de activitate;
b)


 
calificările / certificările profesionale;


c)
 


rezultatele ştiinţifice:
(c1


 


) produse / tehnologii / servicii;
(c2


 


) modele / prototipuri / staţii pilot / unicate;
(c3


 


) documentaţii hardware şi software;
(c4


 


) proceduri / referenţiale / standarde;
(c5


 


) studii / strategii, etc.;
(c6


 


) articole ştiinţifice ISI / articole ştiinţifice 
internaţionale şi naţionale;
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(c7


 


) cărţi tehnice şi ştiinţifice, internaţionale şi naţionale;
(c8


 


) brevete / cereri de brevete , internaţionale şi 
naţionale;


(c9


 


) transferuri tehnologice ale rezultatelor cercetării;
(c10


 


) premii, diplome, medalii naţionale şi internaţionale;
(c11


 


) alte rezultate;


d)
 


calificare profesională: cercetători, doctori ingineri;
e)


 
proiecte de C-D naţionale, europene şi internaţionale;


f)
 


participări în infrastructuri naţionale şi internaţionale;


(f1


 


) Clustere ştiinţifice şi tehnologice; 
(f2


 


) Platforme tehnologice, ştiinţifice, industriale;
(f3


 


) Centre de Excelenţă naţionale şi internaţionale;
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(g) număr institute pe acelaşi domeniu;


(h) nivelul dotărilor HIGH-TECH în laboratoarele de C-D:


(h1


 


) privind echipamente / sisteme / produse / etc;


(h2


 


) privind tehnologiile avansate;


(h3


 


) privind Tehnologia informaţiei;


(h4


 


) etc.


i)
 


nivelul implicării în aplicaţiile directe
 


în economie, 


industrie şi societate;


j)
 


Etc.


în baza criteriilor tehnico –
 


ştiinţifice şi economice ale Procedurii de 


evaluare a Cercetării.
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Se are în vedere:


(1.1)
 


Evaluarea Naţională a CDI, şi bugetară (entităţile 
Academiei Române / entităţile Universităţilor) şi nebugetară 
(institutele naţionale de CDI, institutele de CDI, firmele cu 
CDI în activităţi principale şi / sau în activităţi secundare):


>
 


Capacitatea potenţială (infrastructură / dotare la nivel satisfăcător 
/ personal de cercetare (atestat / cu experienţă / inclusiv absolvenţii) 
/ expertiză / recunoaştere tehnico-ştiinţifică (cercetător / profesor / 
cercetător -


 
profesor atestat / brevete / articole ISI şi / sau articole 


ştiinţifice) lucrări ştiinţifice în alte categorii recunoscute / rezultate 
ştiinţifice-produse, tehnologii, servicii, etc.)


>
 


forma instituţională şi organizatorică;
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>
 


recâştigarea importanţei CDI, ca factor motor al dezvoltării 
societăţii şi în special al cercetării aplicative -


 
ca element de 


bază pentru relansarea şi dezvoltarea economică a unei ţări;
>


 
recunoaşterea şi vizibilitatea (procentuală) a entităţilor de CDI, 
cu rezultate aplicate concret în industrie şi economie;


>
 


legislaţia actuală, referitoare la sistemul CDI din România, pentru 
o compatibilitate şi complementaritate cu cea europeană;


>
 


finanţarea românească a CDI, în stadiul actual şi viitor, 
comparată şi transparentă cu finanţarea europeană;


>
 


echilibrarea reglementărilor, cât mai obiectiv şi transparent, 
privind competiţiile programelor naţionale de CDI, privind 
evaluările, privind evaluatorii, privind contestaţiile la ofertele de 
proiecte, privind consorţiile, etc.
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>
 


consultarea, la nivel naţional, a entităţilor de CDI;
>


 
echilibrarea finanţărilor pentru sistemul CDI bugetar – 
unităţile Academiilor şi Universităţilor şi pentru sistemul CDI 
nebugetar (prin competiţie) –


 
institutele naţionale şi 


institutele neacreditate. 
(1.2)


 
proiectarea sistemului CDI, în noile condiţii de eficienţă şi 


eficacitate, în vederea discutării, corectării şi finalizării unui 
sistem CDI similar european şi / sau internaţional, 
corespunzător întregii lumi a CDI şi a scopului de a 
fundamenta o dezvoltare durabilă şi bazată pe noua cunoaştere 
tehnico-ştiinţifică;


(1.3)
 


elaborarea unui plan de măsuri şi acţiuni (simultane şi succesive 
sau mix) pentru sistemul naţional CDI, în vederea creşterii 
eficienţei şi eficacităţii atât a cheltuielilor financiare cât mai ales a 
sistemului CDI corectat / completat / selectat / corespunzător  etc.;
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(1.4)
 


proiectarea unor variante de poziţionare structurală şi 
funcţională, privind instituţiile CDI -


 
institute naţionale (ca bază 


fundamentală pentru cercetarea aplicativă ca prioritate, dar şi ca 
parte procentuală, faţă de cercetarea fundamentală), institute 
naţionale universitare (care au pondere mai mică în cercetarea 
aplicativă (cca. 10÷15%), institute academice


 
(care au o pondere 


mai mare în cercetarea fundamentală) (cca. 85%), institute de 
cercetare cu activităţi principale de cercetare şi/sau cu 
activităţi secundare de cercetare


 
şi entităţi (firme) de cercetare 


aplicativă cu activităţi principale de cercetare şi/sau cu activităţi 
secundare de cercetare;


(1.5)
 


monitorizarea rezultatelor / progreselor
 


în aplicarea / 
implementarea măsurilor/acţiunilor din planul de măsuri şi acţiuni 
de eficienţă şi eficacitate a CDI în România, într-o convergenţă cu 
sistemul financiar al CDI în România, raportată şi la nivel 
european-internaţional al CDI;
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(1.6)
 


corectarea prin controlling şi feedback a sistemului naţional
 


CDI, dar mai ales al planului de măsuri şi acţiuni
 


care are drept 


scop fundamental eliminarea neconformităţilor şi asigurarea 


impactului asupra implementării reale şi finale;


(1.7)
 


implementarea totală şi completă a planului de reformă a 


sistemului naţional CDI şi a sistemului naţional de finanţare –
 


cu fonduri de la buget şi fonduri de la capital privat
 


(în raport 


de 1/3 pentru fonduri bugetare) şi măsurarea
 


progreselor în CDI a 


reformelor planificate şi implementate în CDI.
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•Este necesar, în continuare:



 
susţinerea continuă


 
a sistemului Naţională de Cercetare din 


România, ca factor
 


fundamental în creşterea productivităţii şi 
competitivităţii economice în România şi ca prioritate pentru U.E, în 
conformitate cu Strategia Lisabona;



 


promovarea permanentă a rezultatelor Cercetării şi a
 


 
Valorificării şi transferului tehnologic, în Economie, Industrie şi 
Societate, prin Oferte / Diseminări / Evenimente / Legături cu 
Industria şi Economia Românească;



 


promovarea şi dezvoltarea de noi direcţii de Cercetare
 


din 
domeniile HIGH-TECH –


 
Nanoştiinţe şi Nanotehnologii;



 


participarea CERCETĂRII Româneşti
 


la construcţia 
Programului Naţional


 
de Nanoştiinţe şi Nanotehnologii şi a 


Planului European de Acţiune pentru Nanotehnologii;
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participarea CERCETĂRII Româneşti
 


la dezvoltarea mediului de 
inovare şi de afaceri;



 


creşterea finanţării CERCETĂRII româneşti, prioritar din sursele:


1)
 


fonduri Europene;
2)


 
capital privat;


3)
 


fonduri bugetare;



 


creşterea vizibilităţii şi a gradului de conştientizare, privind 
CERCETAREA Românească, la nivel naţional şi mai ales la nivel 
european / internaţional;



 


creşterea transparenţei CERCETĂRII Româneşti, privind 
finanţarea şi privind viabilizarea rezultatelor ştiinţifice;



 


promovarea prin selectarea şi focalizarea proiectelor de 
investiţii în CERCETARE, cu efecte pozitive şi sustenabile asupra 
mediului de afaceri;


Seminarul
 


Naţional „Dezvoltarea Instituţională a Sistemului CDI şi Performanţă Economică”
7-8 iulie 2010








 


promovarea
 


strategiei de conştientizare a publicului larg, a mediului 
de afaceri şi a instituţiilor guvernamentale;



 


dezvoltarea şi îmbunătăţirea diseminării de informaţii şi a 
schimbului de bune practici precum şi a iniţiativelor tehnologice 
avansate europene;



 


dezvoltarea legăturilor şi comunicărilor la nivelul naţional şu 
european, cu instituţii naţionale şi europene, pentru eficientizarea 
mobilităţilor şi stagiilor de specializare;



 


dezvoltarea de reţele de cercetare şi de laboratoare la nivel 
naţional şi european;



 


dezvoltarea de clustere şi de reţele de clustere ştiinţifice / 
tehnologice şi industriale, pentru dezvoltarea zonelor şi regiunilor 
europene; 
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•
 


Recomandarea Comisiei Europene:



 
îmbunătăţirea şi consolidarea condiţiilor de atractivitate a 
domeniului pentru cercetători şi cercetătoare, pentru cariere mai 
susţinute şi mai atrăgătoare în domeniul Cercetării şi Dezvoltării;



 


dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice şi a dezvoltării tehnologice prin 
resurse umane suficiente şi bine pregătite prin domeniul 
Cercetării şi Dezvoltării, în vederea asigurării calităţii vieţii, 
bunăstării cetăţenilor europeni şi competitivităţii Europei;



 


dezvoltarea carierei cercetătorilor pentru toate ţările U.E., prin 
construirea unei atitudini pozitive a publicului faţă de profesia de 
cercetător.



 


evoluţia unei pieţe europene a muncii atractive, deschise şi 
sustenabile pentru cercetători într-un mediu care să conducă la 
obţinerea efectivă de performanţe şi la productivitate;
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creşterea mobilităţii geografice şi intersectoriale a cercetătorilor



 


aprecierea responsabilă şi profesională a cercetătorilor din partea 


societăţii,



 


dezvoltarea mecanismelor şi criteriilor de finanţare pentru schemele 


naţionale / regionale de finanţare şi adoptarea lor pentru procesele de 


audit / monitorizare / evaluare ale organizaţiilor publice;



 


implicarea cercetătorilor
 


în
 


sprijinirea naturii interdisciplinare a 


ştiinţei, ingineriei şi a ofertelor şi în ghidarea viitorilor lideri în 


confruntarea cu provocările societăţii globale, a cărei forţă motrice 


este tehnologia avansată; 
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sprijinirea prin cercetători şi prin sistemele europene de 
cercetare, a programului „Europa 2020”


 
–dezvoltarea unei 


economii competitive, bazate pe creştere şi o conducere mai bună a 
deciziilor politice între nivelul supranaţional şi cel naţional având în 
vedere distribuţia competenţelor, o educaţie solidă si permanentă şi a 
programului „Europa 2030”


 
–


 
remodelarea determinată de criza 


mondială, astfel încât Europa să devină un actor important al 
schimbării modelului de dezvoltare la nivel mondial;



 


susţinerea în trend crescător a finanţării CERCETĂRII la nivel 
European, plecându-se de la 1% din PIB şi 2% din capitalul privat;



 


susţinerea unei strategii europene pentru creştere inteligentă, 
ecologică şi favorabilă incluziunii, cu rol de a ghida dezvoltarea 
economică a U.E în următorii 10 ani şi a realiza obiectivul 
„20/20/20” pentru schimbări climatice şi energie.
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În loc concluzie: ●
 


 doresc analiză atentă la aceste 
puncte de valoare referitoare la 
“evaluarea instituţională şi 
conştientizarea societăţii asupra 
rolului şi importanţei C-DI”si


 
reactii


 pe
 


masura
●


 
doresc o amplificare şi 


multiplicare a acestei voci pentru a 
se crea la nivel naţional “forţa 
necesară de sprijinire şi 
recunoaştere a CERCETĂRII în 
România şi în Uniunea 
Europeană”
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Universities’ research and development strategy in the perspective of 
sustainable economy 


 


MARGA  ZHIVITERE 


Information Systems Management Institute, Department of Economies. 


91 Ludza str., LV-1019, Riga, Latvia, 


 e-mail: marga@isma..lv,  fax: +3717241591,  phone: +371 7100589 


 
Abstract – the paper deals with a private higher education institute, which planned a research and 


development strategy in the perspective of sustainable economy of Latvia. The objective of the present 
strategy is to increase the effectiveness of research carried out at Information Systems Management 
Institute (ISMA). To achieve this, the Institute must modernize its academic working environment to attain 
a level necessary for effective participation in the EU research area.  


Keywords – University’s research and development strategy, higher education, sustainable economy. 
 


Introduction 


Research, creation and exchange of knowledge and technology are at the heart of 
all university education. The performance of a university’s research staff represents a 
measure of that university’s quality.  


Our societies currently face the consequences of a global financial and economic 
crisis. In order to bring about sustainable economic recovery and development, a dynamic 
and flexible European higher education will strive for innovation on the basis of the 
integration between education and research at all levels. We recognize that higher 
education has a key role to play if we are to successfully meet the challenges we face and 
if we are to promote the cultural and social development of our societies1. 


Information Systems Management Institute (see Annex 1) Research and 
Development (R&D) Strategy specifies the aims and planned R&D activities set out in 
ISMA Strategic Plan for 2009–2015 as well as the trends of knowledge-based Latvia and 
the Lisbon strategy, as well as European University Association Prague Declaration, 
where the second part sets out a long-term strategic agenda for universities identifying 10 
factors that will determine our future success2. The common vision is of autonomous 
universities as dynamic, flexible institutions promoting excellence and innovation in 
teaching, research, and knowledge transfer. 


 


1. R&D Success Factors 


ISMA R&D success factors (for SWOT analysis, see Annex 2) are as follows: 


 ISMA is currently developing in Latvia recognized private higher institute, as 
well as lead researchers and research groups applying these; 


 integrated research in priority R&D areas and the more traditional IT fields in 
collaboration with the natural and social sciences permits ISMA to undertake 


                                                 
1 The Bologna Process 2020 - The European Higher Education Area in the new decade. Communiqué of 
the Conference of  European Ministers Responsible for Higher Education, Leuven and Louvain-la-Neuve, 
28-29 April 2009 
 
2 EUA. Prague Declaration from 18-21 Marc 2009. 







comprehensive development efforts in teaching and R&D activities crucial to the Latvian 
economy; 


 cooperation with the scientists and teaching staff of other countries and the ISMA 
is growing in all areas, in particular in priority R&D areas; 


 constant analysis and updating (taking into account the development trends in 
internal and external environments) of strategic plans elaborated at ISMA has become an 
established part of the Institute’s management. 


 


2.  Vision for 2015 


 increased the number of doctoral students successfully completing their degree to a 
level sufficient for ensuring replacement of the Institute’s teaching and research 
staff and creating the necessary preconditions for expanding R&D activities; 


 developed a comprehensive network of legal and organizational bases, as well as an 
effective incentive system required for successful collaboration with businesses; 


 established intelligent R&D support structures (Institute of Information technology, 
Institute of Business, Centre of the Business competences) whichever, among other 
things, must be conducive to science transfer; 


 established a research centre in its priority R&D areas, and as a repository and 
provider of know-how in production, having at its disposal the infrastructure and 
teaching and research staff required for engagement in effective cooperation; 


 developed, as a result of the evolution and integration of priority R&D areas, the 
economic research enhancing business environment and supporting economic 
growth. 


 


3. Objectives, development directions and performance indicators  
 


3.1. The objectives of scientific progress are: 


 -  using results of research conducted at ISMA as well as the achievements of 
international research to speed up Latvia’s development and provide better teaching and 
research services; 


-  continuity of research, topicality of research themes and the efficiency and quality of 
the work carried out. 


- important development directions and expected results:  


 


3.2. Continued development of priority R&D areas: 


 Scientific progress in all ISMA activity areas. ISMA will create preconditions and 
opportunities for the development of all R&D areas — technology, natural, economic and 
management sciences — among other things, using the opportunities accompanying 
participation in EU research area. 







 Development of new research areas and directions. ISMA will organize a 
competition to launch intra-university projects to shape new research areas and 
directions, employing EU funds and the Institute’s own endowments. 


 Supporting the sustainable development of R&D areas representing significant 
importance for Latvia. These areas are, in particular:  


 Increasing the size of research groups and integrating research themes. ISMA will 
increase the number of researchers (research and teaching staff and/or doctoral students) 
participating in research groups. 


 Increasing the number of research publications. ISMA aims to attain the level of 
up to 5 international peer-reviewed research publications per year by research theme or 
by fundamentals-oriented R&D project by 2015, the respective figures should be up to 
10. Increases in the quantity of research output should be accompanied by strenuous 
efforts to also raise its quality.  


 Enhancing R&D cooperation. By 2015, 50% of ISMA research themes should 
involve at least one partner from a Latvian or international university or other R&D 
institution, to involve partners from other universities or R&D institutions and 
corporations in the work on most of its research themes or collaboration projects. 


 Improving the evaluation performance of research areas and research units.  


 


3.3. Transfer of knowledge.  


The objectives of knowledge transfer are: 


 receiving and using scientific knowledge and innovative technologies to improve 
the competitiveness of Latvian economy; 


 providing quality research services, including applied research, to Latvian 
business sector. 


Important development directions and expected results: 


 Effecting the transfer of knowledge by teaching. ISMA will organize its formal 
studies and advanced training in a way conducive to effecting knowledge transfer to 
students in the course of their studies and to specialists in the course of their in-service 
training. 


 Defining the research services provided at ISMA and increasing the number of 
different services on offer. ISMA will define a list of know-how based activities 
(services) which can be performed when commissioned by businesses sector. 


 Significantly increasing the volume of testing, certification and laboratory 
services and in-service training.  


 Increasing the number and volume of collaboration projects (including 
collaboration agreements). ISMA will significantly increase the number and average 
volume of new R&D projects prepared and launched in collaboration with partners from 
businesses or the public sector by 2015. 


 Establishing a sound foundation for a support services system facilitating 
knowledge transfer. The system and the support services provided will be developed in 
accordance with the respective demand. Support services will be provided with the help 
of outside partners.  







3.4. Members  


The objectives of expanding ISMA membership are: 


 ensuring replacement and permanence at ISMA of researchers in technology, 
natural, economic and management sciences; 


 improving the performance of magisterial and doctoral studies and providing a 
sufficient number of graduating specialists to meet the needs of Latvian businesses and 
science. 


 


3.5. Important development directions and expected results: 


 creating new positions of research fellows and practitioners to surpass the number 
of teaching staff positions; 


 providing incentives for researcher replacement and permanence at ISMA and 
increasing the proportion of researchers and practitioners active in knowledge transfer; 


 setting up an R&D incentives system, showing flexibility in giving financial and 
other recognition to good performers; 


 creating relevant opportunities and conditions for employees’ continued 
education; 


 significantly increasing the intake of doctoral students, raising the performance of 
doctoral studies programmes and creating a system for managing and evaluating the 
quality of doctoral studies; 


 aiming to make doctoral studies curricula interdisciplinary; 


 expanding the involvement of promising Bachelor’s and Master’s students in 
research; among other things, regular competitions will be organized to select best ISMA 
student research papers; 


 disseminating knowledge transfer experience by means of internal and in-service 
training. 


 


3.6. Organization and management  


The objective of improving organization and management lies in creating a platform for 
raising the efficiency of R&D work. Important development directions and expected 
results: 


 Enhancing the role and responsibilities of academic structural units in R&D 
management and financial planning; academic structural units will be free to plan and 
finance R&D in their areas in accordance with their strategic plans. 


 ISMA will facilitate the creation of interdisciplinary research groups involving 
representatives of other universities and research institutions. It is important that 
infrastructure development be accompanied by the creation of such new research groups 
in all priority R&D areas.  


 ISMA research institutions will integrate closely with the University through 
interdisciplinary research groups, centre of excellence and the organization of doctoral 
studies.  







 


4. Implementing the Strategy 


The aims and activities envisaged in the Strategy at hand are specified in the following 
documents: 


 Strategic programmes of key ISMA R&D areas, to be approved; 


 the strategy for knowledge transfer and for enhancing cooperation with businesses 
and the public sector, dealing with provision of research services; 


 Strategic plans of ISMA structural units, to be drawn up together with the 
University’s new overall strategic plan every year; 


 at least once in every years the entire R&D Strategy will be revised. 


 


Annex 1 


 


Information Systems Management Institute (ISMA) is a private higher education 
institution that was founded in 1994 on the former Riga Aviation University base. ISMA 
is well known both in Latvia and abroad and possesses the permanent accreditation. 
ISMA offer the opportunity of education for Bachelor’s, Master’s and Doctor’s degree 
and Lifelong Learning programs in the sphere of business administration, 
entrepreneurship, information technologies and tourism management. Every year ISMA 
organizes international conferences on Open Learning and Distance Education, 
Information Technologies and Management and conferences on Student Practice. ISMA 
take part and also was the coordinator in some EU projects.  
 


Annex 2 


SWOT and critical success factors 


Internal environment strengths: 
long knowledge and skills base 


together with human resources embodying 
these; 


established research areas and groups, 
competence in ISMA traditional R&D areas; 


established contacts with researchers 
in other countries, international cooperation 
relations; 


strategic thinking and planning has 
taken root at ISMA in recent years; 


ISMA has accumulated to research 
needs of businesses sector; 


ISMA teaching and research staff have 
long-standing relationships with partners in 
businesses sector. 


 


Internal environment weaknesses: 
relatively high average age of research 


and teaching staff; 
limited career opportunities, lagging 


promotions; 
lack of funds to finance new research 


themes and groups; 
insufficient experience and poor 


performance in marketing research services; 
     relatively low salaries; 
      international recognition has been 
reached partly in certain research fields and 
priority R&D areas; 


. 







Opportunities presented by external 
environment:  


accession to the EU with its R&D 
support instruments enable ISMA to increase 
its participation in international R&D 
networks. 


the EU’s R&D priorities are conducive 
to the development of key ISMA R&D areas. 


the allocation of doctoral study places 
may favor ISMA. 


Threats emanating from external environment:  
government financing of R&D will not 


materialize; 
national R&D financing scheme will be 


unfavorable to the development of technology 
sciences; 


national R&D infrastructure 
modernization programme will not be 
implemented on the scale expected by ISMA;  


the number of state-commissioned 
doctoral study places and the approved 
expenditure for training one doctoral student 
will not be accessible;  


salaries in other sectors of the economy 
will grow faster than in higher education and 
R&D; 


constructive collaboration between 
Latvian R&D institutions and universities, as 
well as international collaboration, will fail; 


development of Latvian businesses 
continues to lag. 


 


 








Reflexii ale unei infrastructuri 
performante intr-o economie 


sustenabila


Dr. Roxana Savastru, 
Dr. Gabriela Pavelescu


Institutul National de C_D pentru Optoelectronica 
INOE 2000







Filiale: 
Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica, ICIA – 
Cluj Napoca
Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica, IHP - 
Bucuresti


Institutul National de C-D pentru 
Optoelectronica 


INOE 2000


INOE   68
 


cercetatori
 


5 departamente
 


2 laboratoare
IHP      44 cercetatori


 
5 laboratoare


ICIA    39 cercetatori
 


2 laboratoare
 


acreditate
 


pentru
 


analize
 


de mediu







Generic


Cercetari in domeniul proceselor fizice si tehnicilor specifice si 
complementare sistemelor care emit, moduleaza, transmit si 
receptioneaza radiatia optica. 


Aplicatii in:
•


 
Calitatea si protectia mediului (inclusiv schimbari climatice)


•
 


Restaurare/ conservare/ prezervare a patrimoniului mobil si imobil
•


 
Comumicatii prin fibre optice


•
 


Medicina
•


 
Industrie


•
 


Stiinta materialelor.


Activitate editoriala:   J. Optoel. Adv. Mater. ; 
Optoel. Adv. Mater. Rap. Comm.







Evolutie infrastructura


PNCDI 1
PNCDI 2  - Parteneriate, 


- Capacitati Modul 1
Fonduri de investitii
PC7   REG-POT
Programul de cooperare norvegian pentru crestere 
economica si dezvoltare durabila
EUREKA
Program ESTROM  (Romania – Elvetia)


Fonduri pentru investitii







Laboratoare
 


acreditate
 


RENAR Laboratoare
 


in curs de acreditare


Centre de excelenta


CERTO  si
 


ReCAST


Centru
 


de transfer tehnologic


CENTI


INFRASTRUCTURA


Laboratoare
 


mobile


LABORATOARE


STRUCTURI







LABORATOARE


Laboratoare acreditate Renar:
Laborator de Analize de Mediu, LAM
Laborator de Certificare a Calitatii Biocarburantilor, BIOCARO
Laborator INDICO -Infrastructura de caracterizare şi diagnoză prin 
metode optice şi complementare; 
Laborator de încercare a aparaturii


 
hidraulice


 
utilizate


 
la controlul


 presiunilor
 


inalte
Laborator de încercare a aparaturii


 
hidraulice


 
de presiune


 
medie


 
şi


 
mare.


Laborator de încercari ale sistemelor şi echipamentelor de ungere.


Laboratoare in curs de acreditare : 
•


 
LAST-Laborator pentru Studii de mediu utilizand tehnici de teledetectie


•
 


REZALIM
 


-
 


Laborator de determinare a reziduurilor chimice din produse 
alimentare


Laboratoare mobile : 
•


 
Laborator  mobil – Laborator pentru investigare/ diagnosticare/    
conservare artefacte


•
 


Laborator  mobil – Laborator de monitorizare a mediului prin 
tehnici de teledetectie si complementare







LABORATOARE mobile 
Laborator mobil – Investigare/Diagnosticare/Conservare artefacte


Prima Prima caravanacaravana europeanaeuropeana cu triple atributii
Investigare Diagnosticare Interventie
bazata


 


pe


 


metode


 


si


 


tehnici


 


optoelectronice


- Laborator  mobil – monitorizare a mediului


MonitoareMonitoare de gazede gaze (metode


 


standard)
StatieStatie meteometeo – Parametri meteorologici


SistemeSisteme lidarlidar Caracterizarea


 


aerosolului


 


atmosferic


MonitoareMonitoare de de particuleparticule (metoda


 


optica)







STRUCTURI


Centrul de Transfer Tehnologic CENTI



 
introducerea in circuitul economic a rezultatelor cercetarii, trintroducerea in circuitul economic a rezultatelor cercetarii, transformate ansformate 
in produse, procese si servicii noi sau imbunatatitein produse, procese si servicii noi sau imbunatatite;;





 
consolidarea si dezvoltarea in timp a unei retele nationale de cconsolidarea si dezvoltarea in timp a unei retele nationale de centre de entre de 
transfer in domeniile mediu, aparatura medicala, alimentatie si transfer in domeniile mediu, aparatura medicala, alimentatie si energii energii 
neconventionaleneconventionale;;





 
dezvoltarea economicodezvoltarea economico--sociala pe termen lung prin intarirea sociala pe termen lung prin intarirea 
segmentului IMsegmentului IMM.M.


Centre de excelenta
–


 
CERTO –CentrulCentrul


 
de de excelentaexcelenta


 
pentrupentru


 
restaurarerestaurare


 
prinprin


 
tehnicitehnici


 optoelectroniceoptoelectronice


–
 


ReCAST- CentrulCentrul
 


de de cercetaricercetari
 


avansateavansate
 


pentrupentru
 


procesareaprocesarea
 


si si 
analizaanaliza


 
suprafetelorsuprafetelor


 
prinprin


 
tehnologiitehnologii


 
de de vidvid







Servicii
In situ:


Analize de mediu /masuratori de mediu/analize obiecte de patrimoniu
Detectia


 


profilelor


 


verticale


 


ale poluantilor


 


atmosferici


 


(proprietati


 


optice


 


si


 
microfizice); 
Dinamica


 


stratului


 


limita


 


planetar;  
Profile DOM si


 


clorofila


 


(LIDAR); parametri


 


meteorologici;
Masurarea


 


concetratiilor


 


de gaze cu efect


 


de sera si


 


toxice


 


; 
Masurarea


 


concentratiilor


 


de particule


 


in suspensie


 


(la sol si


 


in atmosfera);
Descarcari


 


de sarcina


 


arheologica


 


cu GPR; 
Diagnosticarea


 


starii


 


de degradare


 


a artefactelor


 


-


 


analize


 


LIBS si


 


LIF pe


 


obiecte


 


de 
patrimoniu.


Ex situ:    
Analize chimice: mediu (apa, sol, aer, produse vegetale), biocarburanti, reziduuri 
chimice in produse alimentare; 
Certificarea calitatii carburantilor si biocarburantilor; 
Replici 3 D in format digital de mare rezolutie a obiectelor de patrimoniu;
Detectare de neetaseitati a sistemelor de vid inalt si ultrainalt;
Proiectare si realizare a sistemelor de monitorizare a micrclimatului in constructii de 
patrimoniu;
Interventii de curatare cu laser in operatii de restaurare a constructiilor de 
patrimoniu;
Servicii de masurare a parametrilor care definesc sisteme optice


 


si laseri 
Servicii legate de functionarea echipamentelor din domeniul pneumaticii si hidraulicii







Servicii de asistenta pentru agentii economici 


(IMM-uri)



 


Studii de piata si fezabilitate, planuri de afaceri; 



 


Accesare fonduri din programe nationale  si 
internationale; 



 


Identificare parteneri din mediul academic (universitati, 
institute de cercetare) ca furnizori de rezultate 
aplicabile ale cercetarii; 



 


Identificare cerinte piata industriala; 



 


Acces IMM-uri la bazele de date specializate ale CENTI







Consultanta
Fibra


 
optica


 
–


 
mediu


 
de transfer al informatiei


 
si


 
radiatiei


 
optice


Tehnologii
 


de reabilitare
 


a mediului, tehnologii
 


de filtrare
 


ape uzate
 


pe
 baza


 
de produse


 
minerale, metode spectrometrice pentru identificarea si 


urmarirea surselor si potentialului de poluare folosind analiza de urme de 
pamanturi rare


Metode moderne de evaluare la nivel de nanoscala a unor compusi cu 
activitate estrogenica si a metalelor grele in lant trofic


Metode analitice performante aplicabile in evaluarea calitatii mediului


Tehnologii de obtinere de biocarburanti de generatia
 


1 si
 


a 2-a


Analize
 


de evaluare
 


a calitatii
 


mediului
 


pentru
 


studii
 


de impact


Tehnologii
 


de vid


Achizitii
 


de echipamente
 


specializate
 


pentru
 


monitorizarea
 


calitatii
 atmosferei


 
–


 
sisteme


 
LIDAR


Aplicarea
 


tehnologiilor
 


de investigare
 


optica
 


a calitatii
 


infrastructurii
 


rutiere
Modelare, procesare


 
si


 
analiza


 
date







Reflexii ale unei infrastructuri performante 
intr-o economie sustenabila


Infrastructura din INOE contribuie la rezolvarea unor problematici la nivel national si 
international, cum ar fi:
Promovarea patrimoniului national, ca parte a unei Europe multiculturale;
Supravegherea calitatii mediului prin dezvoltarea unei retele nationale de sisteme 
LIDAR (ROLINET) si includerea datelor de pe teritoriul Romaniei in cadrul reteleor 
europene si mondiale (EARLINET, AERONET);
Realizarea unui Observator Atmosferic 3D, in care se va corobora teledetectia laser cu 
cea satelitara si se vor promova actiuni in vederea reconcilierii stiinta -societate;
Promovarea tehnicilor moderne in atestarea calitatii echipamentelor optice la standarde 
internationale (INDICO laborator unic in tara cu metode de masurare specifice, atestate RENAR);
Utilizarea unor tehnologii ecologice in dezvoltarea de materiale biocompatibile; 
Dezvoltarea de echipamente bazate pe tehnologii de investigare optica a calitatii 
infrastructurii rutiere;
Promovarea tehnologiilor moderne si inovative de obtinere a biocarburantilor si crearea 
de start-up-uri;
Certificarea metodelor de determinare a reziduurilor chimice din produse destinate 
consumului uman, in scopul cresterii sigurantei alimentare.







Intarirea capacitatii de cercetare - element 
definitoriu pentru relansarea si progresul economic


-cresterea gradului de utilizare a infrastructurii existente;
(o mai buna mediatizare a facilitatilor institutului; promovarea proiectelor cu parteneri IMM- 
uri camijloare Expresii de interes, abstracte ale proiectelor in baze de date internationale – 
ERANET, SEE, EUREKA, etc.)


-


 


asigurarea suportului financiar si material necesar “exploatarii” 
bazei materiale 


(lansari de competitii la nivel national care sa promoveze cercetarea aplicativa: INOVARE, 
PARTENERIATE)


- dezvoltarea infrastructurii existente
( Fonduri structurale, PC7 CE, lansarea competitiilor program Capacitati Modul I)


-


 


personalul atestat pentru activitatea de cercetare
-Atragerea tinerilor studenti in anii terminali
-Lucrari de licenta, masterat si doctorat realizate in laboratoare din institute de cercetare;
-Efectuarea de stagii de lucru in laboratoare din strainatate cu care unitatea are cooperari


-Sustinerea doctoratelor in cotutela si trecerea “brain drain” la “brain gain”







Ganduri pentru viitor


Lansarea de competitii in conformitate cu Strategia Nationala  
pentru cercetare stiintifica, care sa asigure un minim suport 
financiar pentru functionarea infrastructurii;


Motivarea personalului de cercetare sa ramana in institut;


Recunoasterea Centrelor de excelenta; 


Indicatori pentru infrastructura in punctajul pentru 
acreditarea institutelor, care  sa stimuleze realizarea de lucrari 
stiintifice in tara, si nu in laboratoare din strainatate.







Aplicarea
 


tehnologiilor
 


moderne
 


si 
inovative


 
reprezinta


 
calea


 
spre


 
o 


economie
 


sustenabila
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ConsolidareaConsolidarea economicaeconomica a IMMa IMM--urilorurilor din din 
electrotehnicaelectrotehnica prinprin dezvoltareadezvoltarea culturiiculturii 


organizationaleorganizationale si si aplicareaaplicarea managementuluimanagementului 


inovariiinovarii
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MetodeMetode si si instrumenteinstrumente in in 
relatiarelatia cu cu mediulmediul economic (1)economic (1)


--DezvoltareaDezvoltarea
 


contactelorcontactelor
 


intreintre
 


reprezentantiireprezentantii
 


cercetariicercetarii
 


si si 
reprezentantiireprezentantii


 
mediuluimediului


 
economic direct economic direct sausau


 
prinprin


 intermediulintermediul
 


infrastructuriiinfrastructurii
 


de transfer de transfer tehnologictehnologic;;
--FinantareaFinantarea


 
de de temeteme


 
de de cercetarecercetare


 
proveniteprovenite


 
din din mediulmediul


 economic;economic;
--ContinuareaContinuarea


 
eforturiloreforturilor


 
dupadupa


 
finalizareafinalizarea


 
cercetarilorcercetarilor;;


--InregistrareaInregistrarea
 


brevetelorbrevetelor
 


si si marcilormarcilor
 


rezultaterezultate
 


din din cercetarecercetare;;
--ValorificareaValorificarea


 
rezultatelorrezultatelor


 
cercetariicercetarii


 
panapana


 
la la obtinereaobtinerea


 
de de 


profit profit prinprin
 


vanzareavanzarea
 


produselorproduselor
 


sausau
 


tehnologiilortehnologiilor
 


noinoi
 obtinuteobtinute







MetodeMetode
 


si si instrumenteinstrumente
 


in in relatiarelatia
 


cu cu 
mediulmediul


 
economic (2)economic (2)


--ParticipareaParticiparea
 
la la PlatformelePlatformele


 
NationaleNationale


 
OglindaOglinda


 
a a 


PlatformelorPlatformelor
 


TehnologiceTehnologice
 


EuropeneEuropene;;
--ConsultareaConsultarea


 
RapoartelorRapoartelor


 
de de vegheveghe


 
tehnologicatehnologica


 
din din 


domeniudomeniu;;
--ConsultareaConsultarea


 
ObservatoarelorObservatoarelor


 
din din domeniudomeniu..


In In situatiasituatia
 


candcand
 


in in anumiteanumite
 


domeniidomenii
 


nu nu existaexista
 


,,initiatiinitiati
 consortiiconsortii


 
care care sasa


 
le le infiintezeinfiinteze..







ConjuncturaConjunctura
 


de de piatapiata
 


in in domeniuldomeniul
 inginerieiingineriei


 
electriceelectrice


 
la la nivelnivel


 
mondialmondial


--FocalizareaFocalizarea eforturiloreforturilor sprespre domeniiledomeniile energieenergie si si 
mediumediu provenitaprovenita din din principiileprincipiile dezvoltariidezvoltarii 
durabiledurabile in in directiiledirectiile::
--economisireaeconomisirea energieienergiei;;
--sursesurse regenerabileregenerabile de de energieenergie;;
--tehnologiitehnologii si si seviciisevicii nepoluantenepoluante;;







EconomisireaEconomisirea
 


energieienergiei


--UtilizareaUtilizarea
 
magnetilormagnetilor


 
permanentipermanenti


 
in in constructiilorconstructiilor


 electrotehniceelectrotehnice;;
--TrecereaTrecerea


 
seriilorseriilor


 
de de motoaremotoare


 
de de uzuz


 
general de la general de la tipultipul


 
asincronasincron


 la la tipultipul
 


sicronsicron
 


cu cu magnetimagneti
 


permanentipermanenti;;
--UtilizareaUtilizarea


 
pompelorpompelor


 
cu cu turatieturatie


 
reglabilareglabila


 
in in aplicatiileaplicatiile


 
hidrohidro;;


--IluminatulIluminatul
 


cu ledcu led--uriuri;;
--UtilizareaUtilizarea


 
inteligenteiinteligentei


 
artificialeartificiale


 
inglobateinglobate


 
pentrupentru


 
controlulcontrolul


consumurilorconsumurilor
 


energeticeenergetice;;







SurseSurse
 


regenerabileregenerabile
 


de de energieenergie


--GeneratoareGeneratoare
 


eolieneeoliene
 


cuplatecuplate
 


la la retearetea
 


sausau
 


independenteindependente;;
--GeneratoareGeneratoare


 
solaresolare


 
cuplatecuplate


 
la la retearetea


 
sausau


 
independenteindependente;;


--PompePompe
 


termicetermice
 


pentrupentru
 


incalzireaincalzirea
 


cladirilorcladirilor;;
--MicrohidrocentraleMicrohidrocentrale


 
pepe


 
cursulcursul


 
raurilorraurilor


 
sausau


 
cu cu barajbaraj;;







TehnologiiTehnologii si si serviciiservicii 
nepoluantenepoluante


--AutomobilulAutomobilul electric;electric;
--IncalzireaIncalzirea electricaelectrica a a cladirilorcladirilor;;
--TehnologiiTehnologii industrialeindustriale bazatebazate pepe utilizareautilizarea energieienergiei 
electriceelectrice;;
--InlocuireaInlocuirea unorunor tehnologiitehnologii caldecalde cu cu tehnologiitehnologii recireci 
similaresimilare--presari,deformari,etcpresari,deformari,etc..







ConjuncturaConjunctura de de piatapiata la la nivelnivel 
nationalnational


--ToateToate elementeleelementele de de conjuncturaconjunctura de de piatapiata la la nivelnivel mondialmondial 
se se manifestamanifesta pozitivpozitiv si la si la nivelnivel national si in plus:national si in plus:
--ExistentaExistenta panapana in 2013 a in 2013 a posibilitatilorposibilitatilor de de finantarefinantare din din 
fondurifonduri structuralestructurale a a proiectelorproiectelor din din aproapeaproape toatetoate directiiledirectiile 
prioritareprioritare mentionatementionate din din domeniiledomeniile energieenergie si si mediumediu;;
--ExistentaExistenta unuiunui potential potential eolianeolian important ,important ,putinputin exploatatexploatat;;
--ExistentaExistenta unuiunui potential solar important ,potential solar important ,neexploatatneexploatat;;
--ExistentaExistenta unuiunui potential potential geotermalgeotermal important,putinimportant,putin 
exploatatexploatat;;
--ExistentaExistenta unuiunui potential potential hidroenergetichidroenergetic ,,incainca neexploatatneexploatat..







DezvoltareaDezvoltarea culturiiculturii 
organizationaleorganizationale la la nivelnivel de firmade firma


--ElaborareaElaborarea uneiunei strategiistrategii a a firmeifirmei cu cu politicipolitici actualizateactualizate 
annual ,annual ,corelatacorelata cu cu conjuncturaconjunctura de de piatapiata;;
--DeterminareaDeterminarea pozitieipozitiei firmeifirmei pepe piatapiata specificaspecifica;;
--IncadrareaIncadrarea in in reteleleretelele de de domeniudomeniu si si domeniiledomeniile 
adiacente(patronate,asociatiiadiacente(patronate,asociatii profesionaleprofesionale););
--ElaborareaElaborarea de de rapoarterapoarte de benchmarking;de benchmarking;
--PromovareaPromovarea produselorproduselor reprezentativereprezentative;;
--PromovareaPromovarea persoanelorpersoanelor reprezentativereprezentative;;
--RespectareaRespectarea programelorprogramelor de de perfectionareperfectionare a a salariatilorsalariatilor;;
--EfectuareaEfectuarea de de proiecteproiecte de teambuilding.de teambuilding.







AplicareaAplicarea managementuluimanagementului 
inovariiinovarii


Aplicarea inovarii in sensul larg:
-Inovarea structurala;
-Inovarea in servicii;
-Inovarea in marketing;
-Inovarea tehnica,in produsele si tehnologiile 
dezvoltate si/sau produse;
-Inovarea in management.







StudiuStudiu de de cazcaz--incalzireincalzire electricaelectrica


 Parter:  Parter:  Camera de zi + buCamera de zi + bucătăriecătărie:    :    30 m30 m2  2  
 


2121÷÷2323ººCC
DuDuşş:                                       3 :                                       3 mm2          2          


 
2233÷÷2255ººCC


 Etaj:     Etaj:     Dormitor 1: Dormitor 1: 22 m22 m2         2         
 


2020÷÷2222ººCC
Dormitor 2:                          12 mDormitor 2:                          12 m2         2         


 
2020÷÷2222ººCC


Baie:                                      9 mBaie:                                      9 m2         2         
 


2233÷÷2255ººCC
Holuri:                                   7 mHoluri:                                   7 m2          2          


 
1155÷÷1177ººCC


 Mansardă Mansardă: : 50 m50 m2              2              
 


1010÷÷1212ººCC
 Scări Scări: : 3x8 m3x8 m2       2       


 
1144÷÷1166ººCC


 Subsol: Subsol: 16 m16 m2                 2                 
 


1122÷÷1155ººCC
TOTAL:     173 mTOTAL:     173 m22


Date locuinDate locuinţţă ă şşi nivele de temperaturăi nivele de temperatură







IarnaIarna
 


2006     2007     2008     20092006     2007     2008     2009
 ConsumConsum


 
25.1      21.4      17.0      16.725.1      21.4      17.0      16.7


 [[MWhMWh]       ]       --
 


ZZ--
 


8.1   Z8.1   Z--
 


5.5  Z5.5  Z--
 


5.45.4
 --


 
NN--13.3  N13.3  N--11.5  N11.5  N--11.311.3


 CosturiCosturi
 


985       846        657      645985       846        657      645
 [Lei/[Lei/lunaluna


 
de de iarnaiarna


 
octombrieoctombrie--aprilieaprilie]]


ConsumuriConsumuri si si costuricosturi
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Impactul crizei financiare asupra cheltuielilor de 
Cercetare-Dezvoltare în companiile româneşti


The impact of financial crisis on R&D spending in 


Romanian companies.


Sociolog


Ionela Şufaru – CURS


Center for Urban and Regional Sociology-CURS,


21 Tudor Arghezi, Sector 2, Bucharest, Romania


Tel/fax: +4021 317 88 88, www.curs.ro







Aproximativ 90% dintre firmele româneşti au fost afectate 
de criză în 2009


Conform unui studiu realizat de CURS 
în iunie-iulie 2009, circa 90% dintre 
reprezentanţii firmelor intervievate 
apreciază că firma lor a fost afectată 
de criza economică. Prin urmare, 
putem spune că doar una din zece 
firme nu resimţea, în niciun fel, la 
momentul realizării sondajului, 
impactul crizei economice, aşa cum 
rezultă din graficul următor.


Studiul CURS a fost realizat la cererea 
FNGCIMM, pe un eşantion de 600 firme 
reprezetnative pentru segmentul IMM-
urilor din România; marjă maximă de 
eroare de +/-4%, la un nivel de încredere 
de 95%. Instrument: chestionar semi-
structurtat, aplicat faŃă în faŃă. 


Firma dvs. este afectată de criza economică?
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În medie, vânzările firmelor afectate de criză au scăzut cu 
circa 38%.


• Cel mai direct şi vizibil efect major al crizei este legat de 
diminuarea vânzărilor produselor sau serviciilor firmei. Astfel, 
conform aprecierilor efectuate de repretentanţii IMM-urilor, 
vânzările lor au scăzut în prima jumătate a anului 2009 
cmparativ cu cu un an în urmă, aceeaşi perioadă, cu procente 
diferite care variază de la 1% până la 100%; cele mai multe 
dintre ele având o diminuare a vânzărilor de circa o treime.


• În medie, vânzările firmelor afectate de criză au scăzut cu 
circa 38%.







Firmele inovative au raportat cu o probabilitate mai mare 
declinul vânzărilor


• O analiză a Băncii Mondiale a arătat că firmele inovative, cele 
care au raportat că au introdus produse/servicii noi în 
perioada 2005-2007, au raportat o scădere a vânzărilor, în 
medie, cu 0,29%, mai mare decât în cazul companiilor 
noninovative. 


• Mai mult, în funcţie de domenii de activitate, număr de 
salariaţi, activitate de export şi inovativitate, acest ecart este 
şi mai mare ajungând la 7,1%, in medie, sădere a veniturilor în 
companiile inovative comparativ cu cele noninovative. Astfel 
de rezultate au fost înregistrate mai ales în Letonia, Lituania şi 
Turcia. (a se vedea: http://www.enterprisesurveys.org)







Deşi reducerea cheluielilor a fost măsura luată de cele mai 
multe firme pentru a reduce efectele crizei, bugetele de 
marketing au fost şi ele diminuate în 14% dintre companii.


Pentru a diminua efectele negative ale 
crizei economice, firmele au luat 
diferite măsuri, dintre care cele mai 
importante sunt: reducerea 
cheltuielilor administrative - 36%; 
reducerea numărului de angajaţi –
19%, reducerea activităţii – 15%, 
reducerea bugetului de marketing şi 
publicitate – 14%, reducerea 
veniturilor personalului – 9%. În fapt, 
majoritatea firmelor au luat mai multe 
măsuri de diminuare a impactului crizei 
economice.


Ce măsuri a luat firma dvs. pentru a diminua impactul crizei 
economice?
răspuns multiplu
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Aproape jumătate dintre manageri nu ştiau ce ar trebui 
făcut în continuare pentru depăşirea situaţiei de criză.


Managerii considerau că
pentru a depăşi situaţia de 
criză va fi în continuare
nevoie şi la alte măsuri decât
cele amintite, cum ar fi: 
strategii noi de 
management, scăderea
preţurilor unor
produse/servicii, 
reprofilarea strategică, etc. 
Este invocată, de asemenea, 
necesitatea unor măsuri
guvernamentale în acest
sens. Din păcate, aproape
jumătate dintre
reprezentanţii firmelor nu
ştiu ce ar trebui să facă în
continuare pentru a depăşi
situaţia de criză.


Ce credeŃi că ar trebui să faceŃi în continuare pentru a depăşi situaŃia 
de criză?


45%


2%


6%


1%


2%


2%


2%


2%


2%


2%


2%


3%


4%


7%


18%


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


NS/NR


Nimic


Altele


Creşterea lichidităŃilor


Publicitatea agresivă


Mai multă muncă


Reprofilare


Restrângerea activităŃii


Relaxare fiscală


Deblocarea creditelor


Reducere personal


Măsuri guvernamentale


Ieftinirea produselor


Strategii de management


Reducere cheltuieli







Circa 3 din 10 firme româneşti şi-au redus bugetul de 
Cersetare-Dezvoltare în 2009.


• Deşi investirea în Cercetarea-
Dezvoltarea ar trebui să fie una 
dintre strategiile companiilor 
pentru depăşirea crizei financiare –
noi idei, noi produse adaptate la 
noile condiţii ale pieţei -, circa 3 din 
10 firme româneşti au redus 
bugetele de cercetare-dezvoltare în 
2009 comparativ cu 2008.   


• E drept că politicile anticriză ale 
guvernului/guvernelor nu au fost în 
sensul încurajării dezvoltării ci mai 
degrabă împotriva unui sprijin 
pentru readaptarea economiei 
reale la un nou comportament de 
consum. 


Ceheltuielile cu Cercetarea Dezvoltarea în ultimele 12 luni comparativ cu anul 


2008
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Tendinţa de reducerea a cheltuielilor cu Cercetarea –
Dezvoltarea este o tendinţă înregistrată în toată zona de 
Sud-Est a Europei.


• Nu este o situaţie specifică numai 
României, ci este o tendinţă a 
companiilor din ţările din 
regiune.  


• Turcia este singura ţară din 
regiune unde un procent mai 
mare de companii (32%) au decis 
să crească anul trecut cheltuielile 
cu Cercetarea –Dezvoltarea.   


• Ungaria si Letonia fiind ţările cu 
cel mai mic procent al 
companiilor (numai 2%-3%) care 
au luat o astfel de măsură anul 
trecut, comparativ cu 2008. 


Ceheltuielile cu Cercetarea-Dezvoltarea în ultimele 12 luni comparativ cu anul 
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Cercetarea-Dezvoltarea nu reprezintă o prioritate nici 
pentru viitorul apropiat în companiile româneşti.


Previziunile pentru viitorul 
apropiat, nu sunt 
încurajatoare, acelaşi 
studiu pentru Banca 
Mondială, realizat în marie 
2010, arăta că 5 din 10 
companii se aşteaptă să 
păstreze aceleaşi bugete 
pentru cercetare-
dezvoltare în următoarele 
6 luni, în timp ce 3 din 10 
intenţionează să reducă 
aceste cheltuieli/investiţii şi 
în viitorul apropiat. 


Ce credeţi că se va întâmpla cu cheltuielile de Cercetare-Dezvoltare în compania 


dvs. în următoarele 6 luni?
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În concluzie, este nevoie de sprijin public/din partea 
guvernelor pentru revigorarea sectorului de Cercetare-
Dezvoltare


• Aşa cum am văzut, companiile reduc cheltuieli, reduc 
personal şi nu mai investesc în Cercetare-Dezvoltare. Acest 
lucru, pe termen lung, nu poate duce decât la adâncirea crizei 
în ţările în care acest domeniu abia începuse să 
înnmugurească. 


• O dată cu depăşirea crizei la nivel mondial, aceste ţări se vor 
afla din nou în urma celor puternic dezvoltate şi perioada de 
recuperare va fi şi mai lungă dacă guvernele nu vor veni cu 
măsuri în sprijinul dezvoltării şi investiţiilor în mediul privat.








Investiţia în cercetare –
 


dezvoltare, 
premisa unei creşteri inteligente


Conf. univ. dr.
 


Daniela Paşnicu  -
 


I.N.C.S.M.P.S, 
Prof. univ. dr. Liana Son –


 
Universitatea de Vest Timişoara, 


Drd. Magda Velciu –
 


I.N.C.S.M.P.S 







Structura intervenţiei


•
 


Soluţii pentru stimularea intensităţii activităţilor de C&D, astfel 
încât să răspundă provocărilor cu care se confruntă societatea noastră. 


    Capacitatea sporită de C&D,
 


inovare
+


    utilizarea mai eficientă a resurselor


•
 


Analiza surselor investiţiilor în C&D, subliniază necesitatea 
îmbunătăţirii condiţiilor pentru investiţii a  sectorului privat,


 
în 


vederea consolidării lanţului inovării de la cercetare fundamentală la 
comercializare. 


- îmbunătăţirea competitivităţii;
- accelerarea creării de locuri de
  muncă; 
- redresarea economică.







Cercetarea-
 


dezvoltarea 
în viziunea Strategiilor Lisabona şi Europa 2020


•
 


Creşterea economică inteligentă
 


-
 


consolidarea cunoaşterii şi 
inovării


 
= element motrice ale creşterii


 
viitoare sustenabile


 
(Strat


 
dezv a UE)


• � UE recunoaște importanţa activității
 


de C&D pentru o creştere economică 
sustenabilă


•
 


Aceasta necesită: 
-


 
îmbunătăţirea calității sistemelor de învăţământ, 


- întărirea performanţei în cercetare, 
             - promovarea inovării şi transferul de cunoştinţe în cadrul UE,


-
 


folosirea pe deplin a tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor, 
-


 
transpunerea idei inovatoare în noi produse şi servicii generatoare


 
de


creştere, locuri
 


de muncă de calitate. 
•


 
REUȘITA


 
implică corelarea cu spiritul antreprenorial + resursele bugetare 


•
 


intensificarea dezvoltării sectorului: țintă = 3% din PIB finanţare C&D;
•


 
îmbunătăţirea


 
condiţiilor


 
pentru investiţiile sectorului privat în C&D


 
–


 
ţintă-


 finanţarea a două treimi din cheltuielile aferente.
•


 
Rezultat: 


-
 


în 20 state UE % chelt cu C&D în buget a crescut în 2000-2007. 
-


 
în unele state membre, %  chelt. C&D în PIB a crescut marginal, 
de la 1,82% în 2000 la 1,9%, în 2008. 


•
 


Cheltuielile cu C&D (2008):
-


 
SUA: 2,6%


-
 


Japonia: 3,4%, în principal, 
-


 
Europa:


 
sub 2%: CAUZA:


 
nivelul redus al investiţiilor private. 


(% mai redus în UE a firmelor high-tech justifică 1/2 din decalaj față de SUA)







Cheltuielile cu C&D, pe surse de finanțare în UE, % din PIB2000-2008  


Europa trebuie: 
         - să se concentreze pe impactul şi componența cheltuielilor cu


 
C&D


         - să îmbunătăţească condiţiile pentru investiţiile sectorului privat în C&D. 







Investiţia în C&D
 


în țările UE-27


Cheltuielile cu C&D, % din PIB, 2008


Strategia Europa 2020: 
•


 
priorităţi o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, 


•
 


se propune:
-


 
păstrarea obiectivului de 3% din PIB


 
= chelt activit de C&D, și


- dezvoltarea unui indicator care să reflecte intensitatea C&D şi inovării.  
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Investitorii din C&D


Chelt de C&D, 
pe surse de 
finanțare, %


Strategia Europa 2020: 
•


 
Obiectivul de 3% din PIB a atras atenţia asupra necesităţii ca atât sectorul 
public, cât şi cel privat, să investească în C&D.


•
 


Îmbunătăţirea condiţiilor de investiţii ale sectorului privat în C&D din statele 
membre este necesară pt creșterea rolului și contribuției sectorului privat în C&D. 


•
 


Abordarea comună a C&D şi a inovării ar lărgi gama de cheltuieli care ar putea 
fi alocată secorului cercetării.
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Finanţarea activităţii de C&D de către mediul de afaceri


Cheltuieli cu C&D (%) finanțate de sectorul de afaceri, în EU-
 27 și state selectate, 2007
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Cercetarea -
 


dezvoltarea 
în contextul crizei economice actuale


Criza globală a impus: 
•


 
reevaluarea situaţiei şi resurselor disponibile + 


•
 


o gestionare corectă a resurselor 
•


 
valorificarea potenţialului resurselor insuficient exploatate până acum: 


oameni, valori, strategii. 


•
 


Noua abordare poate conduce la valorificarea noilor resurse de creștere 
durabilă, în cadrul unor programe bazate pe: 


-
 


oameni și 
                  - responsabilizarea tuturor actorilor societății. 


•
 


Consecința: o capacitate sporită de C&D
 


şi inovare în toate sectoarele 
economiei, combinată cu o utilizare mai eficientă a resurselor va îmbunătăţi 
competitivitatea şi vor accelera crearea de locuri de muncă.







În pofida crizei economice, investiţiile corporative în C&D
 


au crescut: 


Creșterea
•


 
pe plan mondial: cu 6,9% în 2008 față de 2007. 


•
 


în UE-27:
 


cu 8,1%
 


(130412,32 mld. €
 


(2009)
•


 
în SUA: cu 5,7%


•
 


în Japonia: cu
 


4,4%
Topul


 
primelor 1000 companii investitoare în C&D în 2008: 


•
 


în UE-27:
-


 
Volkswagen (Germania) = locul 1 (loc 3 mondial): 5,926


 
mld. €, 


-
 


Nokia (Finlanda) = locul 2 (loc 8 mondial): 5,321 miliarde €, 
-


 
Sanofi-Aventis (Franța) = locul 3: 4,408 miliarde €. 


•
 


plan mondial:
 


Toyota Motor = cel mai mare investitor: 7,61 miliarde €


•
 


În paralel cu această creștere a companiilor din țări dezvoltate (europene, 
americane, asiatice), cea mai mare creştere a investiţiilor în C&D


 
au 


înregistrat-o companiile din ţările emergente.


Investiţiile în Cercetare -
 


dezvoltare 
în contextul crizei economice actuale







Concluzii
•


 
Obiectivul iniţiativei „O Uniune a inovării”


 
(Agenda Europa 2020): a recentra 


politica din domeniul C&D
 


şi inovării spre provocările cu care se confruntă 
societatea noastră, precum schimbările climatice, energia şi utilizarea 
eficientă a resurselor, sănătatea şi schimbările demografice. 


• � se impune consolidarea fiecărei verigi din lanţul inovării, de la cercetarea 
fundamentală la comercializare, prin măsuri:


La nivelul UE
–


 
definirea spaţiului european de cercetare, promovând o cooperare mai 
mare între statele membre şi industrie, elaborarea unei agende strategice de 
cercetare concentrată pe provocări;


–
 


îmbunătăţirea condiţiilor contextuale pentru a permite intreprinderilor să 
inoveze (o piaţă unică puternică care să elimine blocajele, crearea unui brevet 
european unic şi a unei instanţe specializate în materie de brevete, modernizarea 
cadrului de protejare a drepturilor de autor şi a proprietăţii intelectuale, instituirea 
unor standarde interoperabile, îmbunătăţirea accesului la capital etc.);


–
 


întărirea triunghiului cunoaşterii
 


(cunoştinţe, educaţie, inovaţie) care se 
adresează incapacităţii de a aduce inovaţia pe piaţă şi transformarea noilor idei în 
câştiguri de productivitate;


–
 


folosirea regularizării şi standardizării ca instrumente care să 
stimuleze cererea pieţei pentru servicii şi produse inovative


 
(sistemul 


de standardizare este fragmentat şi prea lent comparativ cu dezvoltările tehnologice rapide);
–


 
lansarea de parteneriate europene în domeniul inovării;


–
 


promovarea parteneriatelor în materie de cunoaştere şi 
consolidarea legăturii dintre educaţie, întreprinderi şi CD şi inovare.







Concluzii


La nivel naţional


•
 


reformarea sistemelor de C&D
 


şi inovare pentru a promova excelenţa şi 
specializarea inteligentă;


•
 


prioritizarea cheltuielilor destinate cunoaşterii, inclusiv prin folosire 
stimulentelor fiscale şi a altor instrumente financiare pentru a promova 
investiţiile private semnificative în C&D;


•
 


axarea programele şcolare pe creativitate, inovare şi spirit antreprenorial;
•


 
consolidarea cooperării între universităţi, cercetare-dezvoltare şi 
întreprinderi;


•
 


o mai mare implicare a sectorului de afaceri în finanţarea C&D.
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SISTEMUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ŞI INOVARE
= COERENŢĂ, CONSISTENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ INSTITUŢIONALĂ =


 CADRU INSTITUŢIONAL GENERAL


 COMPONENTE -


 


1


 COMPONENTE -


 


2


TIPURI DE COMPONENTE  ŞI RELAŢII INSTITUŢIONALE


 SISTEMUL NAŢIONAL DE C-D şi I –


 


AGENDA “EUROPA 2020”


 REFORMARE ŞI PRIORITATEA CHELTUIELILOR DESTINATE CUNOAŞTERII


 EVOLUŢIE / DEZVOLTARE AUTO/SUSTENABILĂ


________________________________________________________________________________


      Dr. ing. Ion Stănciulescu
07.07.2010                                         
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SISTEMUL NAŢIONAL DE C-D şi I
=


 


CADRU INSTITUŢIONAL GENERAL


 


=


BAZA LEGALĂ: Ordonanţa  Guvernului nr.57/2002,  aprobată prin Legea nr.324/2003
- Autoritatea de Stat pentru Cercetare-Dezvolare ≡


Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului


prin


  (Hotărârea Guvernului nr.1499/2005/2009) Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică


ATRIBUŢII
• Elaborarea şi actualizarea


 


Strategiei naţionale în domeniu
• Asigurarea cadrului instituţional pentru aplicarea Strategiei naţionale
• Coordonarea la nivel naţional a politicilor guvernamentale
• Stimularea, susţinerea, dezvoltarea şi modernizarea activităţii de Cercetare-Dezvoltare
• Conducerea unor programe de Cercetare-Dezvoltare


-Ordonatorii principali de credite, care au alocate prin buget fonduri pentru cercetare, 
finanţează programele proprii, corelate cu Strategia şi politicile naţionale în domeniu


N.B:


 


Cercetarea ştiinţifică, Dezvoltarea tehnologică


 


şi Inovarea


 


= Cercetare-Dezvoltare (C-D)
______________________________________________________________________________


Dr. ing. Ion Stănciulescu
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SISTEMUL NAŢIONAL DE C-D şi I


 = COMPONENTE =


 
- 1 -


* UNITĂŢI DE DREPT PUBLIC


• Institute Naţionale de C-D


• Institute, Centre sau Staţiuni de C-D ale Academiei Române                 Sistemul de C-D


şi ale Academiilor de ramură                 de interes


• Instituţii de învăţământ superior acreditate sau structuri                         naţional


ale acestora 


* UNITĂŢI ŞI INSTITUŢII DE DREPT PUBLIC


• Institute, Centre de C-D, organizate ca instituţii publice


• Institute, Centre de C-D, organizate în cadrul Societăţilor Naţionale, Companiilor Naţionale ,


Regiilor Autonome  sau Administraţiilor Publice centrale/locale


• Centre internaţionale de C-D


• Instituţii publice sau structuri ale acestora, care au ca obiect de activitate şi C-D
________________________________________________________________________________
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SISTEMUL NAŢIONAL DE C-D şi I


 = COMPONENTE =


 - 2 -


* UNITĂŢI ŞI INSTITUŢII DE DREPT PRIVAT
•  Unităţi de C-D organizate ca Societăţi Comerciale/structuri ale acestora, 


care au ca obiect de activitate şi C-D 
• Instituţii de învăţământ superior private acreditate sau structuri ale acestora
• Organizaţii neguvernamentale care au ca obiect de activitate şi C-D


*  Forme asociative prevăzute de lege
• Persoane fizice autorizate individual, în regim economic


*  ENTITĂŢI DE FINANŢARE ŞI MANAGEMENT PROGRAME/PROIECTE C-D şi I
*  ENTITĂŢI DE INFORMARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC


____________________________________________________________________________________
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SISTEMUL NAŢIONAL DE C-D şi I


 = TIPURI DE COMPONENTE ŞI RELAŢII INSTITUŢIONALE =


BAZA LEGALĂ: Legislaţia română aplicabilă şi Reglementările Uniunii Europene în materie
STRATEGIA NAŢIONALĂ DE CERCETARE-DEZVOLTARE


STRATEGIA NAŢIONALĂ PENTRU INOVARE


   Unităţi de cercetare-dezvoltare/


 


Întreprinderi
Organizaţii de cercetare                                             - Entităţi cu personalitate juridică 
• De drept public sau privat, cu                                  -


 


Desfăşoară activitate economică
       personalitate juridică                           de producere şi/sau distribuţie
• Au în obiectul de activitate                                        de bunuri şi servicii pe piaţă


Cercetare-Dezvoltare                                                                 (Cercetare de firmă)
• Unităţile de drept public se găsesc           sunt calificate
în coordonare sau subordonare                  ca întreprinderi                     


                                    dacă: desfăşoară o activitate
                                               economică, constând în


Entităţi  de Finanţare şi Management Programe/Proiecte       oferirea de bunuri şi/sau
      Entităţi   de Informare şi Transfer Tehnologic                                servicii pe


 


o piaţă dată
__________________________________________________________________________________
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SISTEMUL NAŢIONAL DE C-D şi I


 şi


 = AGENDA “EUROPA 2020”


 


=


PILONI DE BAZĂ


* Creştere “inteligentă”


* Creştere sustenabilă


* Creşterea “inclusivă”


• Uniunea Inovativă


CĂI PRINCIPALE DE ACŢIUNE


• Inovarea


• Educaţia, formarea profesională şi


învăţarea pe tot parcursul vieţii active


• Societatea digitală


- La nivelul U.E., Comisia va acţiona ca:


 


………….


- La nivel naţional, statele membre vor trebui:





 


să reformeze sistemele naţionale (şi regionale), de C-D şi I





 


să asigure un număr suficient de absolvenţi din domeniul 


ştiinţei, matematicii şi ingineriei





 


să asigure prioritatea cheltuielilor destinate cunoaşterii


INIŢIATIVE PRIORITARE


•   Uniunea Inovativă


• Tineretul în mişcare 


•   O agendă digitală pentru Europa


________________________________________________________________________________________
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SISTEMUL NAŢIONAL DE C-D şi I


 = REFORMARE


 


şi  PRIORITATEA CHELTUIELILOR DESTINATE CUNOAŞTERII


 


=


PENTRU:


• Stimularea  excelenţei şi specializare inteligentă


• Reîntărirea  cooperării dintre unităţi, cercetare şi afaceri


• Implementarea programării comune


• Întărirea cooperării transfrontaliere comunitare în domenii cu valoare adăugată


• Ajustarea procedurilor de finanţare naţională, în vederea asigurării difuzării tehnologiei pe


întreg teritoriul U.E.


• Întărirea fiecărei verigi din lanţul inovaţional, de la cercetarea iniţială la comercializare


INCLUSIV PRIN UTILIZAREA:


• Stimulentelor fiscale                       pentru promovarea de


 


investiţii C-D


• Altor instrumente financiare                              mai mari în sectorul privat


_______________________________________________________________________________
Dr. ing. Ion Stănciulescu
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SISTEMUL NAŢIONAL DE C-D şi I


 = EVOLUŢIE / DEZVOLTARE  AUTO/SUSTENABILĂ =


“CEL MAI BUN MOD DE A 


PREZICE VIITORUL ESTE 


DE  A-L INFLUENŢA”
Alan Kay –


 


Pionier al 
calculatoarelor personale


* SESIZAREA ŞI MODELAREA TENDINŢELOR DEZVOLTĂRII 
GENERALE


*  IDENTIFICAREA  CERINŢELOR ECONOMICE ŞI SOCIALE 
VIITOARE


* INTERACŢIUNEA ŞI INTERCORELAREA CU SISTEMUL ECONOMIC 
ŞI SOCIAL


*  ARMONIZAREA CU TENDINŢELE DEZVOLTĂRII GLOBALE
• ASIGURAREA COERENŢEI SISTEMULUI PRIN COMPONENTE ŞI RELAŢII CU GRAD


ÎNALT DE CORELARE
• ASIGURAREA CONSISTENŢEI SISTEMULUI PE BAZA COMPONENTELOR ŞI 


RELAŢIILOR CU CONŢINUT
*  RIDICAREA PERFORMANŢEI INSTITUŢIONALE A SISTEMULUI DE INSTITUŢII ŞI RELAŢII


** INTEGRAREA ÎNTR-O EVOLUŢIE ASCEDENTĂ ≡ DEZVOLTARE AUTO/SUSTENABILĂ **
 


        VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE!
_____________________________________________________________________________


Dr. ing. Ion Stănciulescu
07.07.2010                                           8/8
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MODELE DE EVALUARE A   EXCELENTEI CERCETARII STIINTIFICE   UNIVERSITARE


Prof. Dr. Ion Gh. ROSCA,
Prof. Dr. Constanta‐Nicoleta BODEA, 


Academia de Studii Economice din Bucuresti







Introducere
• Preocupari de evaluare si clasificare a cercetarii stiintifice din 


 universitati (in plan international si national).


• Reflecta recunoasterea rolului cheie detinut de universitati in 
 asigurarea 


 
competitivitatii 


 
si 


 
dezvoltarii 


 
cunoasterii 


 
(formare 


 specialisti 
 


cu 
 


inalta 
 


calificare, 
 


cercetare 
 


stiintifica, 
 


rol 
 


in 
 comunitatile locale si regionale). 


• Sistemele 
 


de 
 


invatamant 
 


superior 
 


performante 
 


au 
 


multiple 
 modele 


 
institutionale: 


 
universitati 


 
de 


 
cercetare, 


 
consortii 


 universitare, 
 


institutii 
 


ale 
 


comunitatilor 
 


locale, 
 


“open 
 university”


 
(World Bank Report, 2002). 


• Universitatile de cercetare detin un rol semnificativ







Excelenta in cercetarea   universitara
• „Excelență” vs „World class university”


 
(universitate de 


 relevanță mondială). 


• Este identificata la universități care au ca priorități în 
 dezvoltare crearea de cunoaştere de înalt nivel, implicare 


 în viața economico‐socială prin aceasta şi acordă o 
 importanță deosebită creşterea rolului cercetării, inclusiv 


 dezvoltarea doctoratelor.







Model de excelenta


(Dupa Jamil Salmi, 2009)







Cadrul  de realizare a excelenței


(dupa Brent Ruben, 2007)







• personal academic de cea mai înaltă calitate;


• încurajarea inovației şi a cercetărilor excepționale, 
 infrastructură adecvată (de la infrastructura fizică până la 


 biblioteci şi acces la date); 


• o guvernanță


• finanțarea diversificată şi suficientă care să permită


• libertatea academică şi o atmosferă care să încurajeze 
 emulația intelectuală







Rolul evaluarii in realizarea   excelentei







Indicatori pentru evaluarea   excelenței







Programe specifice de promovare   a excelenței în  cercetare
• Research Assessment Exercise (Marea Britanie) – elemente 


 de promovare a excelenței în cercetare.
Nivel  Descriere  


5* Calitate care echivalează cu un nivel de excelelnţă internţională în mai mult de jumătate din 
activitatea de cerecetare depusă spre evaluare şi nivel de excelenţă naţională pentru restul 
activităţii de cercetare.  


5  Calitate care echivalează cu un nivel de excelenţă internaţională a maximum jumătate din 
activitatea de cercetare supusă evaluării, şi nivel de excelenţă naţională pentru restul activităţii 
evaluate.  


4 Calitate care echivalează cu excelenţă naţională a întregii activităţi de cercetare evaluare, cu o 
oarecare relevanţă la nivel internaţional  


3a Calitate care echivalează cu excelenţă naţională pentru peste două treimi din activitatea de 
cerecetare evaluată, cu o posibilă relevanţă la nivel internaţional  


3b  Calitate care echivalează un nivel de excelenţă naţională pentru mai mult de jumătate din 
activitatea de cercetare evaluată  


2 Calitate care echivalează un nivel de excelenţă naţională a maximum jumătate din activitatea de 
cercetare evaluată 


1 Calitate care echivalează un nivel de excelenţă naţională pentru nici una din activităţile de 
ceercetare evaluate.  


 







• Exzellenzinitiative (Germania)


Linii
 


de finanțare:


– Şcoli
 


pentru
 


cercetători
 


(Graduate
 


Schools) 


– Clustere
 


de Excelență
 


pentru
 


promovarea
 


cercetării
 


de top  (37  de 
 clustere


 
selectate


 
în


 
cadrul


 
programului)


– Strategii
 


Instituționale
 


pentru
 


cercetarea
 


avansată
 


de top în
 universități (9 universități de top selectate


 
)







Exercițiul Național pentru Evaluarea Calității Cercetării 
Științifice din Universități


Proiectul Strategic „Doctoratului în Școli de Excelență – 
Evaluarea calității cercetării în universități și creșterea vizibilității 
prin publicare științi







Metodologia  de evaluare


• Toate universitatile, pentru toate domeniile 
 declarate


• Etapa I
• Etapa II 







Criterii de evaluare


• Rezultate obținute în activitatea de cercetare 
științifică/creație artistică –


 
50-70%, 


• Mediul de cercetare științifică/creație artistică –
 10-30%, 


• Recunoașterea în comunitatea academică –
 


5-15%, 


• Resurse financiare atrase pentru cercetare/creație 
 artistică – 5‐15%. 







Dificultati


• Evaluarea cercetarilor inter‐
 


si multi‐
 disciplinare


• Evaluarea cercetarilor inter‐institutionale
• Tratarea factorului de scara
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ZAGĂR


MANAGEMENTUL RISCULUI, PARTE 
INTEGRANTĂ


 
A UNUI MANAGEMENT 


PERFORMANT IN CDI


Seminar DIS CDI, 
Bucureşti, 7-8 iulie 2010







CUPRINS


 CE ESTE MANAGEMENTUL RISCULUI?



 


CUM SE INTEGREAZĂ
 


MANAGEMENTUL 
RISCULUI IN MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII DE CDI?


 CE RISCURI POT SĂ APARĂ
 


IN ORGANIZAŢIILE 
DE CDI?


 CUM SE POT
 


CONTROLA
 


RISCURILE?


 BUNE
 


PRACTICI


Seminar DIS CDI, 
Bucureşti, 7-8 iulie 2010







În societatea actuală bazată pe cunoaştere, deosebit 
de dinamică, în transformare şi permanentă căutare de noi 
metode de exploatare, valorificare şi transmitere a 
informatiei, se impune:



 


menţinerea standardelor de performanţă şi 
competitivitate, 


 o adaptare dinamică la mediu,


 asocierea unui număr din ce în ce mai mare de 
factori, într-un context tot mai internaţionalizat. 


A
 


genera, a transmite, a difuza,
 


a valorifica
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CE ESTE MANAGEMENTUL RISCULUI
 


?


Managementul
 


riscului (M.R.) a
 


apărut încă de la 
constituirea


 
colectivităţilor


 
umane, manifestându-se sub 


diferite
 


forme de conservare sau înfruntare
 


şi
 


s-a dezvoltat 
treptat, până la acţiuni


 
deliberate de tratare a riscului, de 


prevenire a atacurilor sau de amendare a
 


vulnerabilităţilor.
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CE ESTE MANAGEMENTUL RISCULUI
 


?


ISO 31000:2009, Managementul
 


riscului. Principii
 şi


 
linii


 
directoare


 
va


 
ajuta


 
organizaţiile


 
de toate


 tipurile
 


şi
 


de toate
 


mărimile
 


să
 


gestioneze
 


în
 


mod 
eficace


 
riscurile.
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CE ESTE MANAGEMENTUL RISCULUI
 


?
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CE ESTE MANAGEMENTUL RISCULUI
 


?


Seminar DIS CDI, 
Bucureşti, 7-8 iulie 2010


Audit intern


Obiectivele


 


strategice


 


ale organizatiei


Evaluarea


 


riscului
Analiza riscului


Identificarea riscului
Descrierea riscului
Estimarea


 


riscului


Aprecierea


 


riscului


Raportarea


 


riscului
Amenintari


 


si


 


oportunitati


Decizii


Tratamentul


 


riscului


Raportarea


 


riscului


 


rezidual


Monitorizare


Modificare







CUM SE INTEGREAZĂ
 


M.R.
 


IN 
MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII DE CDI


 
?


Obiectivele
 


strategice
 


ale unei organizaţii de CDI:



 


îmbunătăţirea
 


eficientă
 


a
 


activităţilor
 


de cercetare
 dezvoltare


 optimizarea
 


resurselor


 intensificarea colaborărilor internaţionale
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CUM SE INTEGREAZA M.R.
 


IN 
MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII DE CDI?


Seminar DIS CDI, 
Bucureşti, 7-8 iulie 2010


MANAGEMENTUL GENERAL


MANAGEMENTUL RISCULUI


SUPORTUL LOGISTIC


MANAGEMENTUL 
OPERATIONAL


MANAGEMENTUL 
ACTIVITATILOR 


ESENTIALE
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A


M


E


N


I


N


T


A


R


I


UMANE


FINANCIARE


ORGANIZAREA


PROTECTIEI


MANAGEMENTUL 
RISCULUI


CUM SE INTEGREAZA M.R.
 


IN 
MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII DE CDI?
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RISCURI FINANCIARE


Rata dobanzii
Schimb valutar
Credite


RISCURI STRATEGICE
Competitie


Schimbari


 


in regim vamal
Schimbari 


in economie
Cererile


clientilor


Recrutare
Sistem de 
distributie


Controale contabile
Sisteme informationale


RISCURI OPERATIONALE


Accesul public
Angajati
Proprietati
Produse si servicii


Contracte
Fenomene naturale


Furnizorii
Mediu


RISCURILE HAZARDULUI


lichiditati


 


& 
fluxul


 


de lichiditati
cercetare&dezvoltare


capital intelectual


control financiar
sisteme


 


informationale







PUNCTE TARI



 


existenţa
 


resursei
 


umane
 


dedicate, cu experienţă
 


şi bine
 pregătită



 


existenţa
 


unor
 


domenii
 


de activitate
 


cu potenţial
 


de 
dezvoltare, inclusiv


 
prin


 
inovare


 
şi


 
interesul


 
pentru


 direcţii
 


noi
 


de dezvoltare



 


concentarea
 


unui
 


număr
 


mare de instituţii
 


implicate în
 activitatea


 
de CDI (universităţi, institute de CD, instituţii


 publice, administraţie
 


centrală, firme
 


cu activitate
 


de 
CDI)


Seminar DIS CDI, 
Bucureşti, 7-8 iulie 2010








 


potenţial ridicat pentru CDI în domeniul privat



 


existenţa ofertelor de mobilităţi la nivel internaţional



 


existenţa
 


infrastructurii
 


de bază
 


pentru
 


cercetare, 
dezvoltare, inovare


 
şi


 
transfer tehnologic



 


utilizarea tehnologiilor moderne de comunicaţii şi 
informatice 


Seminar DIS CDI, 
Bucureşti, 7-8 iulie 2010


PUNCTE TARI







PUNCTE SLABE



 


număr redus de tineri cercetători şi lipsa de motivare şi 
de stimulare


 
a personalului



 


nerealizarea transferului tehnologic şi know-how către 
companii


 
-


 
număr redus de brevete aplicate de către 


IMM-uri



 


finanţare insuficientă
 


a sectorului CDI din surse publice 
şi private
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PUNCTE SLABE



 


accesarea insuficientă
 


a finanţărilor disponibile (credite, 
granturi)



 


comunicare şi colaborare între institute, centre de 
cercetare / universităţi, mediu de afaceri,


 
nevalorizată



 


implicarea potenţialului privat din CD în domenii strict 
definite



 


nivel redus al investiţiilor în modernizare, dotare -
 capacitate redusă


 
de cofinanţare a proiectelor de CDI
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OPORTUNITĂŢI



 


importanţa cercetării
 


-
 


dezvoltării
 


-
 


inovării
 


recunoscută
 în


 
cadrul


 
politicilor


 
europene



 


oportunităţi
 


de finanţare
 


a proiectelor
 


de CDI prin
 fonduri


 
europene: Programul


 
FP7, fonduri


 
structurale



 


constituirea
 


de consorţii
 


la nivel european
 


şi 
internaţional



 


dezvoltarea
 


de parteneriate
 


public-private
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OPORTUNITĂŢI



 


creşterea
 


gradului
 


de conştientizare
 


a companiilor
 


în
 ceea


 
ce priveşte


 
rolul


 
sectorului


 
CDI în


 
dezvoltarea


 
lor


 economică



 


apariţia parcurilor industriale ştiinţifice şi a 
incubatoarelor de afaceri



 


posibilitatea
 


de dezvoltare
 


a infrastructurii
 


de CDI prin
 implementarea


 
proiectelor
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AMENINŢĂRI



 


migraţia fortei de muncă specializată şi
 


calificată din CDI 
către domeniul privat sau către ţări din UE, SUA, etc.



 


pensionarea personalului cu experienţă



 


posibilitatea scazută a companiilor de a
 


finanţa domeniul 
CDI



 


reducerea fondurilor bugetare prevăzute pentru cercetare
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AMENINŢĂRI



 


lipsa de coordonare între diferitele politici sectoriale cu 
implicaţii in sectorul CDI



 


criza financiară internaţională



 


competiţia internatională



 


riscul de a nu putea valorifica rezultatele cercetării



 


pierderea
 


/ desfiinţarea
 


unor
 


capacităţi
 


de CDI datorită
 lipsei


 
de fonduri


 
/ restructurărilor


 
etc.
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CUM SE POT
 


CONTROLA
 


RISCURILE?


Transferarea riscului către altă organizaţie:


 asigurarea
 


pentru anumite riscuri



 


transferarea riscului de costuri prin plata costurilor 
suplimentare către client (ex: bănci, construcţii)



 


garanţie
 


de la furnizor pentru produsele/serviciile 
achiziţionate


Seminar DIS CDI, 
Bucureşti, 7-8 iulie 2010







CUM SE POT
 


CONTROLA
 


RISCURILE?


Diminuarea probabilităţii de apariţie a
 


riscului


 alegerea
 


unor furnizori stabili, recunoscuţi


 acceptarea
 


unor redundanţe


 realizarea
 


unor teste mai complete


Seminar DIS CDI, 
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Acceptarea riscului 


 realizarea unor planuri de rezervă ce vor fi
 


luate
 


în 
considerare în cazul apariţiei riscului


CUM SE POT
 


CONTROLA
 


RISCURILE?


Seminar DIS CDI, 
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BUNE PRACTICI


Atragerea
 


tinerilor
 


in activitatea
 


de CDI 


Tinerii
 


-
 


sursă inepuizabilă de creativitate şi
 


dinamism, 
doresc să fie implicaţi în viaţa comunităţii din care fac 
parte, au dorinţa de a schimba lumea, au credinţa că totul 
e posibil.


Actori, jucători, parteneri şi catalizatori strategici, tinerii pot 
contribui la dezvoltarea şi reînnoirea societăţii umane.


Seminar DIS CDI, 
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BUNE PRACTICI


Modernizarea
 


infrastructurii IT


Implementarea
 


unui
 


proiect
 


POS CCE
 


în vederea 
valorizării rezultatelor din cercetare şi optimizarii


 
accesarii


 instrumentelor financiare naţionale şi internaţionale
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BUNE PRACTICI


Cresterea vizibilităţii instituţiei şi îmbunătăţirea ofertei 
de servicii


Implementarea unui proiect POS DRU de diseminare a 
informaţiilor în domeniul SSM pentru sectoarele HORECA 
şi construcţii.
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CONCLUZII


Situaţiile financiare captează doar o parte a riscurilor 
cu care se confruntă instituteleda CDI,


 
echilibrul 


derivând de la factori intangibili, cum ar fi strategia, 
inovaţia în domeniul produselor/serviciilor, gestionarea 
reputaţiei, eficienţa utilizării energiei/resurselor, 
diminuarea riscului comercial şi a celui de mediu şi 
social. 


Seminar DIS CDI, 
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CONCLUZII


Reuşeşte o organizaţie, pe măsură ce tinde să îşi 
construiască misiunea şi viziunea, să adauge valoare şi 
societăţii care îi înlesneşte existenţa?


Seminar DIS CDI, 
Bucureşti, 7-8 iulie 2010


responsabilitate, transparenta şi implicare







MULŢUMIM
 


PENTRU ATENTIE !


Seminar DIS CDI, 
Bucureşti, 7-8 iulie 2010


www.inpm.ro


snisipeanu@protectiamuncii.ro


laboratorrcb@yahoo.com



http://www.inpm.ro/
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“Quality Assurance in Research Organisations”


Dr. Stefan Echinger
Helmholtz Zentrum München
German Research Center for Environmental Health


Institutional Development of the R&D System
Bucharest, 07.- 08. July 2010
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Helmholtz Association


Helmholtz Zentrum München
German Research Center for Environmental Health


Types of Evaluation


Examples


- Programme-oriented Funding


- Evaluation of Institutes


Outline
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PAGE 3


16 (+1) research centres 
with 240 institutes


27.913 staff


• 9.043 scientists


• 4.400 PhD students


• 1.620 apprentices


2.8 billion € budget


• 1.9 bn € institutional funding


• 0.9 bn € third party funding


Branch of a Helmholtz Centre
Helmholtz Head Office


List


Helgoland


Bremerhaven GeesthachtHamburg


Greifswald


Braunschweig
Wolfenbüttel-


Remlingen


Göttingen


Magdeburg


Potsdam


Berlin


Zeuthen
Teltow


Niemegk


Halle


Leipzig
Bad 


Lauchstädt
Köln


Jülich


Bonn


Darmstadt


Heidelberg
Lampoldshausen


Karlsruhe


Stuttgart


München


GarchingNeuherberg


Oberpfaffenhofen


Helmholtz Centre


Facts and Figures


Energy


Earth & Environment


Health


Key Technologies


Structure of Matter


Aeronautics, Space


and Transport


Collaboration and partnership 


with universities


Promotion of young researchers


Participation and leadership 


in international projects 


Cooperation with industry 


and technology transfer


Major Strategic Lines
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Founded in 1960


23 Institutes
3 Core Facilities
13 Clinical Cooperation 
Groups


1.740 employees


153 Mio. € total budget
(30% third-party)


340 PhD students with 
50 PhD graduations p.a.


676 publications in   
peer-reviewed    
scientific journals


Hämatologikum


Research Farm Scheyern Life & Science Center (CPC)


Campus Neuherberg


Helmholtz Zentrum München 


Climate & Ecosystems
Global Economy
Socioeconomics & 
Demographics
Behavior & Life style


Well Being
Health
Diseases?


Impact of Global Change
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PAGE 7


Outline


Helmholtz Association


Helmholtz Zentrum München
German Research Center for Environmental Health


Types of Evaluation


Examples


- Programme-oriented Funding


- Evaluation of Institutes


Ex Ante Evaluation: - Establishment of new research fields


- Decision on research proposals


- Appointments of leading scientists


Ex Post Evaluation: - Evaluation of existing research
institutes, centers, programs


Systemic Evaluation: - Organisational Performance of a 
research institution or system


Types of Evaluation


P e e r – R e v i e w!







5


Instrument for:


- ensuring high scientific quality 


- assessment of the research 


- discussion of research content and research strategy


- appropriate allocation of resources 


- justification of the budget


Importance of Evaluation


PAGE 10


Outline


Helmholtz Association


Helmholtz Zentrum München
German Research Center for Environmental Health


Types of Evaluation


Examples


- Programme-oriented Funding


- Evaluation of Institutes
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Research policy requirements


Structure of the research field and budget framework


General objectives and criteria for the programme evaluation


Principles of support policy 


Cooperation across institutional and disciplinary borders


Competitions for research funds


Programme-oriented funding
Programme Development


Comprehensive description of 


• Programme strategy


• Future Research proposed for individual topics


• Previous achievements / competences of the participating centres


Planning of annual resources (5-year period)


Identification of concepts for significantly improving/extending
the potential of scientific approaches


Guidelines for the Programme Proposals
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Scientific Quality 


Strategic Significance 


Cost Effectiveness


Programme Evaluation Criteria


Review panels with 350 international and independent experts.


28 review panels’ votes. 
Generation of differentiated initial funding and scientific 
recommendations.


The senate commission, which includes the chairs of the review 
panels, compares the programmes and their developmental 
perspectives. 
From this, specific funding recommendations are derived.


The senate allocates the available budget (including the increase 
for the research field).


Decision Making Procedure
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Regular international peer review:


I - Programme Oriented Funding Review (5-year period)


Programme-level 


Focus on overall scientific performance and strategy


Focus on future programme planning


Assurance of Scientific Excellence (I)


PAGE 16


Outline


Helmholtz Association


Helmholtz Zentrum München
German Research Center for Environmental Health


Types of Evaluation


Examples


- Programme-oriented Funding


- Evaluation of Institutes (general aspects)
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Regular international peer review:


II - Intermediate Evaluations of Research Topics/Institutes


Research Centre level 


Focus on detailed scientific performance 


Focus on previous achievements


Assurance of Scientific Excellence (II)


ensuring high scientific quality 


assessment of the research 


discussion of research content and research strategy


appropriate allocation of resources 


justification of the budget


Importance of Evaluation


P e e r – R e v i e w!
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Ex Post Evaluation


Regulations – Transparent Procedure:


Authority


Nommination and appointment of members
(independent international experts)


Timeframe


Self-evaluation


Meeting of the SAB


Report of the SAB


Receptor


Consequences


Criteria


Importance of the institute compared to national and international 
standards


Evaluation of the scientific work programs, personnel, and structure


Prospects for the research field


Appropriate allocation of funding (incl. third-party funding)


Cooperation within the institute, with national and international
partners 


Transfer into application 


Promotion of junior researchers and equal opportunities


Awards, job offers (young) scientists receive


Ex Post Evaluation
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The use of bibliometrics and indicators:


„Administrators need to understand what the various metrics
can and cannot tell them“ (nature, June 17, 2010)


Evaluation 


I n f o r m e d  P e e r – R e v i e w!


Ex Post Evaluation


The Status Report - Self-Evaluation:


Research concept


Highlights of the research


Publications/Patents


Junior scientits and guest scientists


Cooperations (national & int´l)


Budget


Third-party funds


Personnel structure


Research equipment and 


infrastructure


Teaching activities


Development of young scientists


(appointments, awards, etc.)


Interaction with business, 


politics and society


Public relation work
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Meeting of the SAB


Meeting of the SAB:


Participation of a representative of the authority/receptor


Interaction with all kinds of institute members


Lectures from individual departments


Poster presentation


Closed sessions


written report of the SAB should be drafted


most important results are disclosed to the representative


Chairman writes the report in coordination with the other 
members 


Discussion of the institute’s standing in a national and 
international context


Evaluation of the scientific results and research performance


Evaluation of the scientific importance in relation to the 
allocation of funds incl. third-party funds 


Opinion on future endeavors and concentrations


Assessment of the cooperation within the institute and with 
external colleagues


Contains proposals for changes and restructuring


Recommends continuing or closing of an activity


Report of the Scientific Advisory Board
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Consequences


Recommendation on research portfolio of departments
and institutes


Influence on financial endowment


Influence on personal salary


Ex-post Evaluation


Thank you for your attention!


Dr. Stefan Echinger
Helmholtz Zentrum München
Head of the Department
Scientific Organisation Development


Tel.: +49 - 89 3187-4650
Fax: +49 - 89 3187-3372 
E-mail: stefan.echinger@helmholtz-muenchen.de
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MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, 
TINERETULUI ŞI


 
SPORTULUI


 


Autoritatea
 


Naţională
 


pentru
 


Cercetare
 Ştiinţifică


 
(ANCS)


Evolutia
 


sistemului
 


CDI in Romania –
 


analiza
 comparativa


 
la nivel


 
international: Finlanda


 
si Coreea


 


SEMINAR << DEZVOLTAREA INSTITUTIONALA A SISTEMULUI CDI SI 
PERFORMANTA ECONOMICA >>


 BUCURESTI, 7 IULIE 2010
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I.
 


IPOTEZE


II.
 


REZULTATE COMPARATIVE


III.
 


CONCLUZII


IV.
 


ANEXA: CARACTERIZAREA 
“SISTEMELOR”


 
CDI


CUPRINS
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IPOTEZE


1.
 


Abordare limitata (variabile putine): 
concentrare pe impact


 
Comparatie


 
doar cu Finlanda si Coreea


 
Abordare critica (accent pe neajunsuri)


 
Perioada: 1990 -


 
2010
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Capacitatea sistemului: resurse
 


umane
 


pentru
 


cercetare


Ponderea cercetatorilor la mia de
persoane ocupate


3.52%o


 


in Romania <<
 


9.2%o
 


UE 27


Ponderea personal CD la mia de
persoane ocupate


4.79 %o


 


in Romania <<15.5%o


 


UE 27
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Performanta: competitivitatea
 


economica
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Performanta
 


CDI (eficacitatea
 


sistemului): brevete


Brevete
 


triadice 1991 1996 2002 2008
Romania 1 2 1 3
Finlanda 178 357 273 318
Coreea 87 313 1208 2488


Brevete
 


EPO (cereri) 1991 1996 2002 2007
Romania 3 3 11 36
Finlanda 431 851 1259 1400
Coreea 118 460 2284 5029
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HiTech Exports
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Ponderea exporturilor IT in total exporturi
3.80% in Romania <<


 
15.96% UE 27


 
…~ 1/4


Ponderea personalului avand educatie tertiara lucrand in domenii
 


ST 
in total forta de munca ocupata 


22.97% in Romania <<
 


39.25% UE 27. …~ 1/2


Ponderea personalului angajat in IT si MedT in total forta de munca 
ocupata


5.66% in Romania <
 


6.69% UE 27
 


… relativ apropiat


Ponderea personalului angajat in servicii cu cunoastere intensiva in 
total forta de munca ocupata


14.40% in Romania <<
 


32.94% UE 27. …~ 1/2


Alti
 


indicatori
 


CDI comparativ
 


cu media UE 27
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CONCLUZII
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GERD Expenditure (%GDP)
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BERD Expenditure (%GDP)
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BERD: dimensiune antreprenoriala


1.
 


Cercetarea
 


este
 


supusa
 


legilor
 


producţiei
 


şi
 


concurenţei, 
deoarece costă.


Consecinte: cercetarea este un
 


mijloc, nu un scop in sine


Resurse
materiale
Resurse 
umane creative
Proceduri


CERCETARE


Tehnologii
noi


COMERCIALIZARE
Valoare


economică
şi socială


Valoare
adăugată


 
pentru 


dezvoltare


+


Sistem
 


CDI: zona
 


de 
responsabilitate


 
a


 
ANCS


Zona de responsabilitate guvernamentală 
(mix


 
coerent de politici economice)


INOVARE
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BERD: dimensiune antreprenoriala


2.
 


Cercetarea
 


(inclusiv
 


fundamentalǎ) înţeleasǎ
 


ca:
Cercetare cu scop


 
…: beneficiul (public, privat)


… măsurabil:
 


valoare adaugatǎ
 


(VA) socialǎ, 
preferabil


 
prin VA economicǎ


Consecinta: echilibrul
 


termen scurt
 


/ termen lung


3.
 


Cercetarea este
 


riscantǎ


Consecinta:
 


problema
 


investitorilor
(risc


 
cuantificat,


 
controlat).
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Aggregated IEF
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SOLUTIE: nivel institutional


In Romania, decizia este doar
 


la nivelul ANCS
 


(secretar
 


de stat), care 
este doar parte a ministerului educatiei. Prin urmare, forta


 decizionala
 


este mult redusa
 


in raport cu situatiile
 


din Finlanda
 (decizie


 
la nivel


 
de ministru)


 
si, mai ales, Coreea de Sud


 
(decizie


 
la 


nivelul
 


primului
 


ministru).


Aria
 


de cuprindere
 


este redusa la cercetarea tehnologica, si, oarecum, 
inovarea, restul zonelor de politica ST, precum, de exemplu, 
resursele umane pregatite/ocupate in domenii ST fiind descoperite. 


Solutie: 
Consiliul


 
National


 
pentru Politica


 
Stiintei


 
si Tehnologiei


(CNPST)
-


 
Decizie strategica la nivel de prim-ministru


-
 


Mix
 


de politici pentru cercetarea
 


de firma,
 


facilitati
 


fiscale,
educatie







16


Sursele
 


datelor


Eurostat
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/science_technology_innovation/ 


data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/science_technology_innovation/


introduction


OECD 
http://www.oecd.org/statsportal/0,3352,en_2825_293564_1_1_1_1_1,00.html 
http://oberon.sourceoecd.org/vl=7429652/cl=50/nw=1/rpsv/dotstat.htm


UNESCO Institute for Statistics
http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=143&IF_ 


Language=eng


Index of Economic Freedom
 


2010 
http://www.heritage.org/index/Ranking.aspx
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook


Central Intelligence
 


Agency
 


–
 


The
 


World
 


Factbook
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
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Vă 


mulţumesc !
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Romania –
 


Finlanda
 


–
 


Coreea


Cercetare subfinanţată
Cercetare decuplata de politica economica


Faza Obiectiv Planificare Institutii
 


principale
Inertie
(1990-1992)


Supravietuire Lipsa planificare Institute CD nationale
Universitati


 
publice


Tranzitie
(1993-2000)


Schimbare tip de 
management 


Preluare repere 
(“benchmarking”)


INCD 
Companii in lohn
(difuzie tehnologie)


Recuperare
(2001-2006)


Infrastructura mat.


Structurare Aria 
Ro


 
de Cercetare


Planificare sus-jos


Plan National


INCD (achizitii)


Companii transnat. 
(inv. straine


 
directe) 


Integrare
 ERIA-UE


(2007-2013)


CRIZA 2009


Defragmentare
 (retelizare)


Eficienta chelt. CD


Strategie & Plan 
National


Planificare 
integrata UE


INCD, ReNITT
IMM inovative


Companii competitive
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Romania
 


–
 


Finlanda
 


–
 


Coreea


Faza Obiectiv Planificare Institutii
 


principale


Maturizare
(1991-1995)


Competitivitate econ.
la nivelul tarilor OECD
dezvoltate.


Res.
 


umane nationale
profesionalizarea 


decidentilor.


Decizii
strategice:


 sistemul 
national


 
de 


inovare.


Universitati
 


publice
Scoli politehnice 
Companii nationale


Integrare
 UE


(1995-2006)


Competitivitate si 
calitate


Cooperare
 internationala


Concentrare pe TIC.


Decizii 
strategice: 
economia 
bazata pe 
cunoastere


Universitati
 


publice


Parteneriate 
Univ


 
–


 
Industrie


Politehn. –
 


Industrie


Expansiune
(2007-2013)


Regionalizarea sist. de 
inovare


Planificare 
colaborativa


 cu UE


IMM inovative
Centre locale de 


excelenta


Concepte
 


cheie: SNI, EbC
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Romania –
 


Finlanda
 


–
 


Coreea


Faza Obiectiv Planificare Institutii
 


principale
Maturizare
(1991-2001)


Fixare tehnologii 
strategice  


Infrastructuri 
nationale


Studii
 prospective 


ST
 


& model 
japonez


Institute guv.
 


CD -
 


GRI
Universitati


 
publice, 


parcuri ST
Companii trans-nat.
(investitii


 
straine


 
in 


Coreea)
Expansiune
(2002-2006)


Competitivitate 
economica


Colaborare cu 
industria


Decizii strategice
Servicii si 


productie
 


ind. 
cu aport 
intensiv de 
cunoastere


Companii coreene
 transnationale


 (investitii
 


coreene in 
strainatate)


Repliere
 


&
consolidare
(2007-2013)


Dezvoltare 
regionala


Cercetare creativa 
Resurse umane


Studii 
prospective 
ST


Clustere
 


inovative







21


”Manualul Oslo” (OECD, 1997a): Manualul inovării


Defineşte
 


tipurile de inovare (de produs,
 


de proces
 


etc.)


“An innovation is if it has been
introduced on the


 
market


(product innovation) or used within a production 
process (process innovation).”


“Innovation involves a series of scientific, 
technological, organizational, financial and 


commercial
 


activities.”
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Proprietatea industrială, profitul 
firmei şi valorificarea producţiei 
intelectuale
SEMINAR NAŢIONAL


DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ A SISTEMULUI C-D-I SI PERFORMANŢA ECONOMICĂ


8 IULIE 2010







Structura
1.


 
Introducere. Context


2.
 


Identificarea (auditul) activelor de proprietate industrială


3.
 


Evaluarea activelor de proprietate industrială


4.
 


Valorificarea producţiei intelectuale prin intermediul 
activelor de proprietate industrială


5.
 


Concluzii







1. Introducere. Context





 
proprietatea industrială reprezintă o parte importantă a 
capitalului intelectual al firmei alături de alte elemente,  
precum capitalul uman 





 
indiferent de forma pe care o îmbracă (brevet, marcă sau 
desen/model) activele de proprietate industrială permit 
organizaţiilor să acceseze şi să creeze noi pieţe precum şi să 
blocheze concurenţa în a obţine o poziţie privilegiată pe o 
anumită piaţă 





 
în contextul unei economii a cunoaşterii globalizate, bazată din 
ce în ce mai mult pe angajarea resurselor intelectuale în cadrul 
proceselor de afaceri, firmele sunt nevoite să utilizeze 
resursele oferite de proprietatea industrială în scopul unei 
poziţionări competitive pe piaţă, în raport cu concurenţa







Importanţa proprietăţii industriale la 
nivelul firmei







Procesul de extragere a beneficiilor 
asociate activelor de proprietate 
industrială







2. Identificarea (auditul) activelor de 
proprietate industrială





 
procesul prin care sunt determinate şi analizate activele de 
proprietate industrială produse, utilizate sau achiziţionate de 
către firmă 





 
rezultatul auditului va furniza, în mod ideal, o imagine cât mai 
clară a situaţiei activelor de proprietate industrială la nivelul 
firmei astfel încât să poată fi identificate acele elemente cu 
potenţial de valorificare







Auditul mărcilor



 


Proceduri:



 


Analiza tuturor produselor  şi/sau serviciilor firmei, a modului în 
care acestea sunt exploatate din punct de vedere comercial





 


Efectuarea de cercetări pentru descoperirea unor posibile situaţii în 
care dreptul la marcă al firmei este încălcat de un terţ sau, 
dimpotrivă, al situaţiilor în care firma încalcă dreptul la marcă al 
altei entităţi





 


Analiza eventualelor contracte de licenţă prin care firma cesionează 
sau utilizează o marcă cu titlu temporar





 


Analiza îndeplinirii de către firmă a procedurilor necesare pentru 
menţinerea în vigoare a mărcii, precum şi a eventualelor litigii sau 
controverse juridice având ca subiect o marcă





 


Analiza globală a politicilor firmei în legătură cu protecţia, 
menţinerea caracterului distinctiv şi a calităţii mărcii/lor proprii, 
precum şi eventuale strategii de exploatare a acestora







Auditul mărcilor



 


Beneficiile comerciale ale auditului:





 


Identificarea unor potenţiale noi mărci 





 


Optimizarea potenţialului mărcilor existente 





 


Extinderea protecţiei în alte state/regiuni





 


Crearea unui sistem de monitorizare a mărcilor 







Auditul brevetelor



 


va trebui să determine dacă în cadrul unei firme sunt 
desfăşurate activităţi cu caracter inovativ/inventiv sau 
care pot duce la producerea unor rezultate inovative



 


o analiză atentă va identifica eventualele brevete 
deţinute de organizaţie şi, pe baza obiectivelor strategice 
declarate, se va putea acorda un verdict în sensul 
oportunităţii păstrării sau renunţării la respectivul activ







Auditul brevetelor



 


Proceduri:



 


Efectuarea unor cercetări interne şi externe pentru a verifica dacă 
firma este proprietara unor brevete sau dacă a solicitat eliberarea 
unor brevete. În acest context trebuie analizată şi relaţia 
contractuală de muncă între firmă şi angajaţii săi cu privire la 
prevederile referitoare la aşa-numitele invenţii de serviciu





 


Determinarea semnificaţiei economice a brevetelor deţinute de 
societate sau pentru care a fost cerută eliberarea unui titlu de


 protecţie, în funcţie de strategia de afaceri a firmei



 


Analiza unor eventuale contracte de licenţă încheiate de firmă cu 
terţe entităţi, fie pentru a-şi valorifica propriile active, fie pentru a 
beneficia de rezultatele inovative ale altor firme





 


Analiza cadrului legal şi de conformitate la nivelul firmei necesar 
protecţiei juridice a invenţiilor precum şi identificarea eventualelor 
litigii având ca obiect brevetele







Auditul brevetelor





 
identificarea unor destinaţii comerciale pentru un brevet sau 
brevete deţinute de firmă (şi neutilizate) precum şi 
oportunitatea obţinerii unor brevete pentru invenţii create în 
cadrul firmei (invenţii pentru care este întrevăzută o exploatare 
comercială profitabilă) vor avea ca efect, într-o etapă ulterioară 
efectuării auditului, implementarea unei strategii de 
management a brevetelor şi a activelor intangibile aferente







3. Evaluarea activelor 
de proprietate industrială





 
Proces prin care se încearcă determinarea valorii prezente a 
fluxului de beneficii viitoare generate de aceste active





 
Evaluarea pleacă de la premisa că un activ de proprietate 
industrială trebuie să genereze un beneficiu economic 
măsurabil care poate fie să ia forma unui profit suplimentar fie 
să presupună reducerea unui cost 





 
Independent chiar de strategia exploatării activelor de 
proprietate industrială, prin atribuirea unei valori monetare 
unui astfel de activ, imaginea unei firme poate deveni mai 
atractivă pentru potenţialii investitori sau chiar cumpărători







Evoluţia exploatării proprietăţii 
industriale şi a necesităţii de evaluare 
a acesteia







Metode de evaluare



 


Metode calitative 



 


Metode cantitative:



 
Metoda costului



 


Metoda venitului



 


Metoda pieţei







Rezultatele evaluării



 


Rezultatul unei evaluări menite a releva potenţialul 
exploatării comerciale a unui activ de proprietate 
industrială va trebui să analizeze fezabilitatea unui astfel 
de demers precum şi posibilele costuri şi beneficii 
asociate







4.Valorificarea producţiei intelectuale 
prin intermediul activelor de 
proprietate industrială 



 


Este necesar ca demersul valorificării să se bazeze pe o 
strategie de afaceri coerentă, strategie care va trebui să 
răspundă invariabil la următoarele întrebări:



 


Cum poate fi exploatat activul de proprietate industrială astfel


 încât să conducă la o creştere a veniturilor firmei?



 


Cum se poate alinia într-un mod cât mai optim utilizarea unui 
astfel de activ cu obiectivele de afaceri ale firmei şi ale pieţei pe 
care activează?





 


Poate fi folosit activul în cauză ca instrument ofensiv în 
confruntarea cu concurenţa?





 


Care dintre utilizările activului de proprietate industrială va furniza 
cel mai puternic stimulent pentru crearea şi aproprierea de noi 
active intangibile potenţial valoroase?







Modalităţi de exploatare 
a proprietăţii industriale


 Vânzarea activelor de proprietate industrială





 
Avantajul acestei metode de valorificare (prin comparaţie cu 
licenţierea sau exploatarea internă) este acela că se obţine un 
preţ


 
garantat imediat





 
Dezavantajul constă în faptul că profitul maxim pe care firma îl 
va putea obţine se va rezuma la acest preţ şi la eventuale 
bonusuri de performanţă comercială agreate de părţi





 
Vânzarea reprezintă totuşi o măsură extremă în acest 
domeniu, deoarece există posibilităţi de valorificare mult mai 
profitabile, precum încheirea de contracte de licenţă







Modalităţi de exploatare 
a proprietăţii industriale (2)



 


Licenţierea activelor de proprietate industrială



 
una dintre cele mai eficiente metode de valorificare: firma va 
păstra în continuare proprietatea asupra activului în cauză, 
cedând licenţiatului doar dreptul de


 
folosinţă;


 
în acelaşi timp, 


firma îşi asigură un venit constant de natură să stimuleze noi 
investiţii în crearea de astfel de active.





 
Licenţele pot fi:





 
Exclusive/neexclusive





 
Limitate/nelimitate teritorial





 
Totale/parţiale





 
O strategie de licenţiere aparte şi larg utilizată o reprezintă 
licenţierea reciprocă (cross-licensing)







Modalităţi de exploatare 
a proprietăţii industriale (3)



 


Înfiinţarea de alianţe sau parteneriate 



 
Deţinerea unui activ de proprietate industrială valoros, atât în 
ce priveşte potenţialul de valorificare industrială sau comercială  
cât şi valoarea sa monetară, va oferi posibilitatea unei firme să 
se orienteze către şi să opteze pentru înfiinţarea de alianţe sau 
parteneriate





 
alianţele şi parteneriatele se bazează adesea pe principiul 
conform căruia punerea în comun a unor active de proprietate 
industrială, alături de know-how-ul specific, va aduce tuturor 
părţilor implicate profituri ridicate  precum şi o creştere 
sinergică. Mai mult decât atât, punerea în comun  a acestor 
active poate duce la o exploatare comercială mai eficientă a 
acestora







Modalităţi de exploatare 
a proprietăţii industriale (4)


 Atragerea de surse de finanţare



 


Din ce în ce mai mult la nivel internaţional, firmele îşi 
exploatează activele de proprietate industrială (în special 
brevetele) ca mijloc de obţinere a unor finanţări externe



 


Activele de proprietate industrială pot juca un rol 
primordial în atragerea de capital de risc. Cercetările au 
indicat, spre exemplu, faptul că brevetele de valoare 
ridicată sunt printre cei mai importanţi factori (alături de 
calitatea managementului) pe care investitorii  în capital 
de risc îi iau în considerare în adoptarea deciziilor 
investiţionale







5. Concluzii





 


în contextul unui mediu concurenţial acerb, unde diferitele firme ce 
acţionează în domenii de activitate identice sau similare posedă 
capacităţi tehnologice sau de marketing sensibil egale, angajarea 
resurse intangibile de natura proprietăţii industriale poate face 
diferenţa





 


organizaţiile au şansa de a transforma  proprietatea industrială într-un 
instrument integrat al managementului organizaţiei. Aceasta presupune 
planificarea şi implementarea unui proces specific care va include, 
alături de schimbări specifice la nivel operaţional şi strategic, 
parcurgerea unor etape precum auditul activelor de proprietate 
industrială, evaluarea şi valorificarea acestora 







Vă mulțumesc!
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mailto:victor.iancu@gawab.com



		Proprietatea industrială, profitul firmei şi valorificarea producţiei intelectuale

		Structura

		1. Introducere. Context

		Importanţa proprietăţii industriale la nivelul firmei

		Procesul de extragere a beneficiilor asociate activelor de proprietate industrială

		2. Identificarea (auditul) activelor de proprietate industrială

		Auditul mărcilor

		Auditul mărcilor

		Auditul brevetelor

		Auditul brevetelor

		Auditul brevetelor

		3. Evaluarea activelor �de proprietate industrială

		Evoluţia exploatării proprietăţii industriale şi a necesităţii de evaluare a acesteia

		Metode de evaluare

		Rezultatele evaluării

		�� ����4.Valorificarea producţiei intelectuale prin intermediul activelor de proprietate industrială 

		Modalităţi de exploatare �a proprietăţii industriale

		Modalităţi de exploatare �a proprietăţii industriale (2)

		Modalităţi de exploatare �a proprietăţii industriale (3)

		Modalităţi de exploatare �a proprietăţii industriale (4)

		5. Concluzii

		Vă mulțumesc!






Dezvoltarea sistemului de cercetare şi 
performanţă economică, 


văzută
 


prin
 


ochii
 


unuia
 


care a activat
 


în
 acest


 
domeniu, mai bine de 50 de ani


 


Dezvoltarea sistemului de cercetare Dezvoltarea sistemului de cercetare şşi i 
performanperformanţţă economicăă economică, , 


văzutăvăzută
 


prinprin
 


ochiiochii
 


unuiaunuia
 


care a care a activatactivat
 


îînn
 acestacest


 
domeniudomeniu, mai bine de 50 de , mai bine de 50 de aniani


Prof.dr.ing Florin Teodor Prof.dr.ing Florin Teodor TĂNĂSESCUTĂNĂSESCU







Fig.1







Fig.2







Fig.3







Fig.4







Vă mulţumesc pentru atenţie !


prof.dr.ingprof.dr.ing. . Florin Teodor Florin Teodor TĂNĂSESCUTĂNĂSESCU





		Dezvoltarea sistemului de cercetare şi performanţă economică, �văzută prin ochii unuia care a activat în acest domeniu, mai bine de 50 de ani��

		Fig.1

		Fig.2

		Fig.3

		Fig.4

		Slide Number 6






Instrumente de stimulare Instrumente de stimulare 
a investia investiţţieiiei  privatprivate e îîn n CDICDI
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NecesitateaNecesitatea
 


intervenintervenţţieiiei
 


publicpublicee
 


îîn n 
sussusţţinerea inerea C&D din C&D din sectorulsectorul


 
privatprivat


••
 


CorectCorectareaarea
 


eeşşecurilor pieecurilor pieţţei datorită caracterului ei datorită caracterului 
de bun public al rezultatelor C&D de bun public al rezultatelor C&D ;;


••
 


Beneficiile obBeneficiile obţţinute din activităinute din activităţţile de C&D sunt ile de C&D sunt 
mai mari decmai mari decâât celet cele


 
îînsunsuşşitite de firme (spille de firme (spill--over) over) 


••
 


Nivelul Nivelul insuficientinsuficient,,
 


îîn raport cu utilitatea n raport cu utilitatea 
economicoeconomico--socialăsocială,,


 
al investial investiţţiilor private iilor private îîn Cn C&&DD, , 


mai ales mai ales îîn condin condiţţii de crizăii de criză..







• Eficienţa
 


economică şi socială


• Suportul public să fie complementar nu
substitutiv


•Pachet de instrumente de stimulare


•Evaluarea impactului  


Intervenţia
 


publică







Tipuri de efecte


•Efectul de stimulare
 


a
 


eforturilor de CD ale firmei
 


;


•Efectul de productivitate, sau schimbarea modului de acţiune al 
firmei


 
;


•Efectul  spill-over , sau schimbări în rezultatele obţinute la nivelul 
industriei


 
;


•Efectul
 


global, care reprezintă
 


impactul
 


asupra
 


economiei
 


în
 


întregul
 ei.







Studii teoreticeStudii teoretice


Nivele de 
analiză


Complemen-
 taritate


Nesemnifi-
 cativ


Substituţie Total 


Firma 17 10 11 38


Industrie 8 3 1 12


Ţară 13 6 5 24


Total 38 19 17 74


Sursa


 


: Jose Garcia-Quevedo, Jose Garcia-Quevedo


 


:


 


“Evaluation of government funded 
R&D activities.


 


Do public subsidies complement business R&D? 
A meta-analysis of the econometric evidence”


 


, ZEW, May 15-16, 2003. Vienna







Efectul de complementaritateEfectul de complementaritate


••
 


Danemarca (1998Danemarca (1998--2005):2005):


••
 


1% cre1% creşşterea cheltuielilor publice terea cheltuielilor publice =>=>0,080,08--
 0,011% 0,011% cre;tereacre;terea


 
cheltuielorcheltuielor


 
private cu CDprivate cu CD







ÎÎn România:n România:
 --  efect de substituefect de substituţţie ie ??


Distributia fondurilor pentru cercetare, dezvoltare dupa surseleDistributia fondurilor pentru cercetare, dezvoltare dupa sursele
 


de finantarede finantare


0,18
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0,17


00,03
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0,01
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0,18
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0,010,02


0,15


0,22


0,02
0,02


0,14


0,29
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In 2008In 2008


••
 


% surselor publice % surselor publice îîn totalul cheltuieli ale n totalul cheltuieli ale 
sectorului privat era de 40%sectorului privat era de 40%


••
 


Sectorul intreprinderi reprezenta 23,26% Sectorul intreprinderi reprezenta 23,26% 
îîn cheltuielilke totale pentru CD n cheltuielilke totale pentru CD 







Uniunea EuropeanăUniunea Europeană::
--


 
20062006


 
::


 
““TowardsTowards


 
a more effective use of a more effective use of taxtax


 
incentivesincentives


 
in in favourfavour


 of R&Dof R&D””
 


--
 


SS--au definit liniile directoare ale unui sistem de stimulenete au definit liniile directoare ale unui sistem de stimulenete 


fiscale mai eficient, mai stabil fiscale mai eficient, mai stabil şşi axat mai mult pe i axat mai mult pe C&D C&D europeanăeuropeană
--


 
un ghid privind :un ghid privind :


••
 


elaborarea, implementarea elaborarea, implementarea şşi evaluarea stimulenetelor fiscale pentru CDI; i evaluarea stimulenetelor fiscale pentru CDI; 
••


 
conformitatea stimulentelor fiscale naconformitatea stimulentelor fiscale naţţionale privind CD cu legile ionale privind CD cu legile 
comunitare;comunitare;


••
 


elaborarea elaborarea şşi implementarea unor impozite pentru următoarele grupuri i implementarea unor impozite pentru următoarele grupuri ţţintăintă


--
 


2010 : 2010 : îîn Agenda n Agenda Europa 2020Europa 2020  se recomandă   se recomandă 
intensificarea intensificarea utiliutilizării stimulentelor fiscale pentru zării stimulentelor fiscale pentru 
atingerea obiectivului 3%atingerea obiectivului 3%







••
 


ÎÎnn
 


reformulareareformularea
 


politicilorpoliticilor
 


lorlor
 


privindprivind
 stimulentelestimulentele


 
fiscale, Comisia fiscale, Comisia EuropeanăEuropeană


 recomandărecomandă
 


::
••


 
asigurareaasigurarea


 
căcă


 
stimulentelestimulentele


 
fiscale fiscale suntsunt


 usorusor
 


accesibileaccesibile
 


pentrupentru
 


o o serieserie
 


mare de mare de 
firme de CDfirme de CD


 
;;


••
 


săsă
 


aibăaibă
 


elementeelemente
 


de de simplificaresimplificare
 


şşii
 


costuricosturi
 adminstrativeadminstrative


 
redusereduse


••
 


săsă
 


existe existe principiiprincipii
 


si si metodemetode
 


pentrupentru
 evaluareaevaluarea


 
efectelorefectelor


 
stimulentelorstimulentelor


 
fiscale fiscale 


••
 


săsă
 


fie la fie la timptimp, , eficienteeficiente
 


şşii
 


predictibilepredictibile







BuneBune
 


practicipractici
 


recenterecente
 


privindprivind
 


stimulentelestimulentele
 


fiscale fiscale pentrupentru
 


cercetarecercetare--dezvoltaredezvoltare


FRANTAFRANTA: : îînfiinnfiinţţat at îîn 1983, CIR (credit dn 1983, CIR (credit d’’impotimpot
 


rechercherecherche) r) reprezintă eprezintă 
reducerea impozitului pe profit cu 30% reducerea impozitului pe profit cu 30% din din volumul cheltuielilor eligibile volumul cheltuielilor eligibile 
pentru Cpentru C&&DD ( (respectiv, rambursarespectiv, rambursarea lui după trei ani de la data efectuării rea lui după trei ani de la data efectuării 
cheltuielilor, cheltuielilor, îîn caz de profituri nule)n caz de profituri nule). . 


CheltuielileCheltuielile
 


eligibileeligibile: personal : personal şşi echipamente necesare cercetării ini echipamente necesare cercetării in--house; house; 
subonctractare activităsubonctractare activităţţi de C&D; asisteni de C&D; asistenţţă tehnologicăă tehnologică; ob; obţţinerea inerea şşi i 
protejarea patentelorprotejarea patentelor


ÎÎn condin condiţţii de crizăii de criză, , îîncepând cu 2008, Cncepând cu 2008, CIR:IR:
-- se alocă un buget aproape dublu fa se alocă un buget aproape dublu faţţă de ă de 2006,2006,


 
(3 mld euro vs  1,4 mld)(3 mld euro vs  1,4 mld)


--
 


plafonul pentru cheltuielile eligibile a crescut de la 16 mil Eplafonul pentru cheltuielile eligibile a crescut de la 16 mil Euro la 100 mil uro la 100 mil 
Euro. Pentru cheltuieli eligibile Euro. Pentru cheltuieli eligibile > 100 mil., CIR > 100 mil., CIR reprrepr. 5%. 5%
--


 
CIR mai mare pentru firmele care nu au beneficiat anterior (50%CIR mai mare pentru firmele care nu au beneficiat anterior (50%


 
pt primul pt primul 


an, 40% pt al doilea an)an, 40% pt al doilea an)
--


 
termene de atermene de aşşteptare pentru aprobare diminuate de la 6 luni la 3 luniteptare pentru aprobare diminuate de la 6 luni la 3 luni


--
 


baza de calcul baza de calcul îîn funcn funcţţie de vol cheltuielilor curente, nu de dinamica lorie de vol cheltuielilor curente, nu de dinamica lor
-- plata imediată plata imediată, , îîn 2009, a creditului acumulat n 2009, a creditului acumulat îîntre 2005 ntre 2005 ––


 
20082008


--
 


firmelefirmele
 


noinoi, start, start--upup--urileurile, IMM, IMM--urileurile
 


pot pot solicitasolicita
 


şşi i îîncasa imediat valoarea ncasa imediat valoarea 
credituluicreditului







Marea Britanie:Marea Britanie:


Creditul fiscal pentru CCreditul fiscal pentru C&D &D (tax credit for R&D) (tax credit for R&D) --
 


instrument principal instrument principal pentrupentru
 crecreşşterea investiterea investiţţiei private iei private îîn C&n C&D. D. 


--
 


Sondaj febr. 2009Sondaj febr. 2009 relevă impactul instrumentului relevă impactul instrumentului: : 
--


 
-- acoperă  acoperă 8% din cheltuielile firmelor cu C&D; 8% din cheltuielile firmelor cu C&D; 


--
 


--
 


37% dintre firmele intervievate 37% dintre firmele intervievate şşii--au intensificat efortul pentru C&D au intensificat efortul pentru C&D 


ÎÎn condin condiţţii de crizăii de criză::
--


 
deductibilitatea cheltuielilor cu C&D credeductibilitatea cheltuielilor cu C&D creşşte, pentru IMM, de la 150% la te, pentru IMM, de la 150% la 


175% 175% şşi, pentru firmele mari, de la 125% la 130%i, pentru firmele mari, de la 125% la 130%
--


 
IMMIMM--urile cu pierderi pot urile cu pierderi pot îîncasa 24% din cheltuielile pentru C&D eligibilencasa 24% din cheltuielile pentru C&D eligibile


--
 


eliminarea condieliminarea condiţţiei ca IMM să deiei ca IMM să deţţină drepturi de proprietate intelectuală ină drepturi de proprietate intelectuală 
asociate cheltuielilor lor cu C&Dasociate cheltuielilor lor cu C&D







OLANDA:OLANDA:
Actul WBSO pentru stimularea C&D prin diminuarea, pe cale fiscalActul WBSO pentru stimularea C&D prin diminuarea, pe cale fiscalăă, a, a  


costurilor salariale asociate activităcosturilor salariale asociate activităţţilor de cercetareilor de cercetare


ÎÎn condin condiţţii de crizăii de criză: bugetul WBSO cre: bugetul WBSO creşşte temporar cu 150 mil. Euro te temporar cu 150 mil. Euro 
pentru 2009 pentru 2009 şşi 2010i 2010


NORVEGIA: scheNORVEGIA: schemă de credit fiscalmă de credit fiscal
--


 
Bugetul pentru schema de credit fiscal pentru C&D intramural câtBugetul pentru schema de credit fiscal pentru C&D intramural cât


 
şşi pentru i pentru 


cercetarea extramural a crescut considerabilcercetarea extramural a crescut considerabil


--
 


Plafonul anual pentru cheltuieli eligibile de C&D a crescut cu 2Plafonul anual pentru cheltuieli eligibile de C&D a crescut cu 25%5%







PORTUGALIAPORTUGALIA: : 
Din 29 Din 29 ianuarie 2009, noianuarie 2009, noua schemă de stimulente fiscale ua schemă de stimulente fiscale 
––


 
se extinde plafonul creditului fiscal la 82,5% din se extinde plafonul creditului fiscal la 82,5% din 
cheltuielile cu C&Dcheltuielile cu C&D


--
 


2 componente:2 componente:
--


 
 rata fixă de  rata fixă de 32,5% cheltuieli totale 32,5% cheltuieli totale 


--
 


50% din cre50% din creşşterea anuală a cheltuielilorterea anuală a cheltuielilor


ITALIA:
-Credit fiscal de 10% din cheltuielile cu C&D, până la 15 milioane Euro 
cheltuieli anuale, pentru 2008 şi 2009


-Sistemul regional de impunere a venitului permite deducerea integrală a 
costurilor salariale cu personalul din C&D (comparativ cu doar 4600 euro 
deductibili în cazul personalului non-R&D)







UNGARIAUNGARIA
 


--  schemă complexă de stimulente schemă complexă de stimulente 
fiscale pentru C&D. Ex.fiscale pentru C&D. Ex.::


••
 


1. Deductibilitatea cheltuielilor firmei cu cercetarea 1. Deductibilitatea cheltuielilor firmei cu cercetarea şşi dezvoltarea i dezvoltarea 
tehnologică tehnologică îîn proporn proporţţie de 10ie de 100% 0% (inclusiv (inclusiv pentru activităpentru activităţţile de C&D ile de C&D 
subcontractate dacă partenerul este un centru de cercetare publisubcontractate dacă partenerul este un centru de cercetare public sau nonc sau non--


 profit).profit).


••
 


2. Deductibilitatea cheltuielilor firmei cu CDT 2. Deductibilitatea cheltuielilor firmei cu CDT îîn proporn proporţţie de 30ie de 300% 0% dacă dacă 
laboratorul companiei este localizat laboratorul companiei este localizat îîntrntr--o universitate sau institut public de o universitate sau institut public de 
cercetare .cercetare .


••
 


3. Oportunitatea de a forma rezerve pentru investi3. Oportunitatea de a forma rezerve pentru investiţţii ii îîn C&n C&D, D, fără fără 
impozitare.impozitare.


••
 


4. Deductibilitatea dona4. Deductibilitatea donaţţiilor efectuate de firme către organizaiilor efectuate de firme către organizaţţii de interes ii de interes 
public ce suspublic ce susţţin activităin activităţţi de C&D.i de C&D.


••
 


5.Credite fiscale pentru donatori individuali ce sus5.Credite fiscale pentru donatori individuali ce susţţin activităin activităţţi de C&D. i de C&D. 


••
 


6. Credite fiscale acordate prin Fondul pentru Cercectare 6. Credite fiscale acordate prin Fondul pentru Cercectare şşi Inovare i Inovare 
Tehnologică Tehnologică îîn vederea acoperirii contribun vederea acoperirii contribuţţiei firmei la proiecte de cercetare iei firmei la proiecte de cercetare 
şşi inovare.i inovare. Instrumentele Fondului favorizează micro Instrumentele Fondului favorizează micro--companiile companiile şşi, i, îîntrntr--o o 
măsură mai micămăsură mai mică, IMM, IMM--urile. urile. 







AUSTRALIA :AUSTRALIA :
Până la Până la 1 iulie 2010:1 iulie 2010:
--


 
Cheltuieli deductibile Cheltuieli deductibile ––


 
125% din volumul curent 125% din volumul curent şşi 175% din crei 175% din creşşterea terea 


cheltuielilor de C&D cheltuielilor de C&D 


După După 1 iulie 2010:1 iulie 2010:
--


 
taxtax--credit credit --


 
cheltuieli rambursabile cheltuieli rambursabile --


 
45% pentru firmele cu cifra de af. 45% pentru firmele cu cifra de af. < < 


20 mil AUD 20 mil AUD 
--


 
--


 
taxtax--credit credit ––


 
cheltuieli cheltuieli nerambursabilenerambursabile


 
--


 
40% 40% pentrupentru


 
firmelefirmele


 
marimari


CANADA:


-
 


tax-credit federal -
 


20% din cheltuielile totale de C&D, curente şi de 
capital. 


- echipamentele de C&D pot fi integral amortizate accelerat


-În multe provincii, tax-credit variază între 10% şi 20%







JAPONIAJAPONIA::
--


 
taxtax--credit credit îîntre 8 ntre 8 şşi 12 procente din totalul cheltuielilor de C&D (i 12 procente din totalul cheltuielilor de C&D (îîn n 
funcfuncţţie de raportul dintre cheltuielile cu C&D ie de raportul dintre cheltuielile cu C&D şşi vol.i vol. Vânzărilor Vânzărilor))


--
 


Plafon stabilit la 20% din valoarea impozituluiPlafon stabilit la 20% din valoarea impozitului
--


 
Pentru perioada 2008Pentru perioada 2008--2010 se s2010 se suplimentează creditele de Cuplimentează creditele de C&D &D 
pentru stimularea cercetării pe termen scurtpentru stimularea cercetării pe termen scurt..


CHINA:
-În 2007, centrele naţionale de C&D sunt exonerate de la plata 
taxelor vamale la importul unor echip. C&D


-În 2009: se extinde tratamentul preferenţial la centrele de C&D 
înfiinţate cu investiţii străine.


-TVA recuperabil pentru achiziţia unor echipamente de C&D 
produse local.







Evaluarea efectelor stimulentelor fiscale:Evaluarea efectelor stimulentelor fiscale:


Literatură vastăLiteratură vastă, studii teoretice , studii teoretice şşi empirice bazate pe i empirice bazate pe 
metodologii diverse (calitative metodologii diverse (calitative şşi cantitative)i cantitative)


CvasiCvasi--consens: efecte favorabile asupra creconsens: efecte favorabile asupra creşşterii terii 
cheltuielilor private de C&Dcheltuielilor private de C&D


Studii empirice relevă:
-


 
Rezultate diferite în funcţie de tipul de scheme fiscale, specificul local, 


etc
- În general, reducerea fiscală a costurilor asociate C&D cu 10% =>
creşterea


 
cheltuielilor


 
private cu cercetarea de 1% pe termen scurt (2,3 


ani) 
şi de 10% pe termen lung (Bloom et al. 2002) sau, 1 dolar facilitate 
fiscală 
Antrenează 1 dolar de investiţie privată în C&D (Hall et al., 2005)


- Canada: 1 dolar facilitate fiscală =>
 


creştere de 1,38 dolari
- Brazilia: 1 dolar facilitate fiscală =>


 
3,58 dolari


 
investiţie nou generată







ROMÂNIA...ROMÂNIA...??







Ţările % GERD in PIB % BERD in 
GERD


% GBOARD în 
total 
chelt.guv


Cereri patente 
EPO / mil


 
populaţie


EU27 1,95 55,0 1,52 118,3


Austria 2,78 46,3 1,44 201,42


Bulgaria 0,49 ... 0,84 3,97


Danemarca 2,72 61,1 1,65 216,08


Finlanda 3,75 70,3 2,01 250,59


Franţa 2,02 50,5 1,43 137,13


Germania 2,63 67,9 1,81 301,95


Norvegia 1,62 45,4 (2007) 1,82 122,78


Olanda 1,52 205,52


Regatul Unit 1,88 47,2 1,34 84,81


România 0,58 23,3 1,06 1,87


Slovenia 1,66 62,8 1,15 64,57


Spania 1,35 45,5 (2007) 2,43 1,0


Suedia 3,75 64,0 1,53 287,03


Ungaria 1,01 48,3 ... 15,15


Japonia 3,44 77,7 1,88 166,5


Sursa: Eurostat Database, 2009







MulMulţţumim  pentru  atenumim  pentru  atenţţie!ie!
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Cifrofilia şi nevoia de creare a unei 
pieţe a cercetării în ştiinţele sociale 
şi umaniste în România


Dr. Cătălin GHINĂRARU
Secretar ştiinţific INCSMPS


Bucureşti, ROMÂNIA, U.E., N.A.T.O., 
O.N.U….FMI, etc, etc, etc


-
 


iulie 2010







De curând a încetat din viaţă cel mai mare cifrofil al planetei, 
specialistul american în istorie economică – ANGUS MADDISSON


 Această prezentare este în memoria lui…
 şi el ca şi Marx, Keynes etc. a fost PASIONAT DE ROMÂNI ŞI 


ROMÂNIA!







Ce Este Cifrofilia?


Simplu – pasiunea pentru cifre, adică 
pentru ... STATISTICĂ;
Necesitatea de a CREA ISTORIE;
Nu o Istorie Narativă, ci o ISTORIE 
CUANTIFICATĂ!
Exact ceea ce lipseşte în ROMÂNIA!







La ce FOLOSEŞTE?


Atunci când planificăm şi mai ales când 
planificăm pentru dezvoltare avem nevoie 
de…. PERSPECTIVĂ;
Singurul izvor al PERSPECTIVEI  este 
TRECUTUL;
Cu cât trecutul este mai BINE PUS LA 
PUNCT…..cu atât mai clară 
PERSPECTIVA;
De aici nevoia de CIFRE, CIFROFILIE şi…


 CIFROFILI!







Black and White Swans sau 
Cifrofilia şi NEPREVĂZUTUL


Toate zăpezile ne iau pe nepregătite sau “Iarna 
nu-i ca vara!”
Dar oare neprevăzutul nu are istorie?
DA ARE dar…aceasta nu apare decât dacă este 
ISTORIE CUANTIFICATĂ = SERIE DE TIMP;
Soluţiile la neprevăzut se NASC DIN LEBEDE, fie 
ele albe sau NEGRE, altfel spus ...cu cât sunt mai 
bine documentate evenimentele neprevăzute ale 
trecutului (cifre) cu atat vom putea identifica mai 
usor soluţii la cele cu care ne confruntăm în 
PREZENT!







ROMÂNIA ŞI.. CIFROFILIA


Romania –
 


ţară fără istorie?!
Mai bine spus cu multă istorie narată 
(literatura istorică), dar fără ISTORIE 
CUANTIFICATĂ!;
Rezultat –


 
IMPOSIBILITATEA DE A OFERI 


PERSPECTIVĂ ŞI CONTINUITATE;
Politici publice de tip “stop and go”


 
sau mai 


pe româneşte, de tip “Meşterul Manole”
ŢARĂ ……. CAUT CIFROFILI!!!!







Cifrofilii
 


către
 


Ţară
 


– NU AM GĂSIT 
ÎN CIFRE NICI O ŢARĂ


 
NUMITĂ


 ROMÂNIA


FINE DEL PRIMO TEMPO


SECUNDO TEMPO







Ştiinţele Sociale şi Umaniste şi 
Cifrele
Ştiintele sociale şi umaniste şi cercetarea 
în domeniu – singurul domeniu care oferă 
decidenţilor  PERSPECTIVĂ ŞI VIZIUNE 
INTEGRATOARE!
Această viziune este însă ... greu de 
articulat NARATIV (literar);
Ea poate fi articulată însă prin CIFRE;
Colectarea şi mai ales sistematizarea 
continuă a CIFRELOR trebuie deci 
încurajată… de către DECIDENŢI!







Specularea cifrelor sau cum să 
INFLUENŢĂM Viitorul


Puţine cifre = lipsa de viziuni alternative 
asupra viitorului = imposibilitatea de “a 
specula”, în sensul de A VALORIFICA şi 
mai ales CREA/GENERA 
OPORTUNITĂŢI);
Multe cifre = viziuni alternative asupra 
viitorului = PIAŢĂ A OPŢIUNILOR DE 
DEZVOLTARE = posibilităţi de “A 
SPECULA”;
Gândirea Speculativă = BAZA 
ANTICIPĂRII (Scenariile);
La baza Scenariilor = CIFRELE!







Cifre, Scenarii, Anticipare în context 
INTEGRATIONIST


Organizaţiile Integraţioniste –
 


organizaţii 
bazate pe capacitatea de “A SPECULA”!
Cu cât pespectiva este mai bine 
documentată, cu atât viziunile alternative 
sunt mai numeroase – cu atât mai amplă 
capacitatea de a specula = DE A 
PROMOVA PROPRIUL INTERES!
Invers –


 
VULNERABILIZARE şi impunerea 


intereselor altora = ÎNCHIDEREA 
PERSPECTIVELOR ... de DEZVOLTARE!)







Le Fin
 Die Ende


 KOHEC ΦNΛMA
 Sfîrşit


 THE END…………..


“…. Cauza cea mai probabilă a progresului 
lent al României şi Bulgariei în tranziţie a 
fost bombardarea podurilor de pe Dunăre 
de către aviaţia NATO în 1999.”
(Angus Maddison)
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RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE
 


un nou
 


domeniu
 


de activitate
 


în
 


România 
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VEHICULE ŞI MOTORIZĂRI VIITOARE01
02


CUPRINS 


CENTRUL TEHNIC TITU


03 INOVAŢIE ŞI PROPRIETATE INTELECTUALĂ
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VEHICULE ŞI MOTORIZĂRI VIITOARE01
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RTR PREGĂTEŞTE NOI VEHICULE:
 


DESIGN
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Proiectarea şi validarea noilor vehicule dezvoltate pe 
platforma Logan



 
Adaptarea


 
vehiculelor din gama Logan


 
pentru toate pieţele la 


nivel mondial 



 


Dacia
 


Duster
 


– noi industrializări în 
Columbia, Rusia şi Brazilia



 


Vehicule viitoare


RTR PREGĂTEŞTE NOI VEHICULE
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Proiecte din gama Renault



 


Evoluţiile modelului Twingo



 


Kangoo
 


Maxi Express



 


Rulaje de testare pentru noile vehicule
din gama Renault


 
înainte de lansarea lor pe 


piaţa românească sau pe pieţe din regiune


RTR PREGĂTEŞTE NOI VEHICULE
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RTR CONTRIBUIE LA PROTECŢIA MEDIULUI


Responsabilitate



 
Economie: soluţii pentru reducerea costurilor produselor / 
proceselor de fabricaţie



 


Ecologie



 
Utilizarea de materiale reciclabile/reciclate



 
Soluţii pentru reducerea consumului (ex: Twingo


 
1,5 dCi


 85CP)



 
Soluţii pentru reducerea emisiilor: motorizări Euro 5
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RTR CONTRIBUIE LA PROTECŢIA MEDIULUI



 


Familia
 


de motoare
 


K pe
 


benzină
 


Euro 5



 
Dezvoltare


 
produs


 
şi


 
optimizare


 
pentru toată gama Renault


realizate
 


integral
 


de RTR



 


Versiunea Euro 5 a motoarelor
 


1,4l şi 1,6l 8 valve
 


reprezintă



 
O evoluţie


 
importantă


 
a arhitecturii


 
motorului





 
Motor


 
de bază


 
pentru


 
vehiculele


 
din


 
gama


 
M0



 


Versiunea Euro 5 a motorului
 


1,6l 16 valve este un motor adaptat
 


la H79 
4x4 şi reprezintă



 
11 aplicaţii


 
inclusiv


 
versiuni


 
E85 şi


 
GPL
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INGINERIA PROIECTELOR ÎN AUTOMOBILE (IPA)



 
2007: formare Ingineria Proiectelor în Automobile



 
parteneriat cu principalele universităţi tehnice (Bucureşti, Iaşi, Craiova) şi 
Universitatea Tehnică din Compiègne


 
- UTC(Franţa)





 
2 promoţii: 40 studenţi, din care 34 au fost angajaţi la RTR





 
2009: IPA devine master


 
acreditat în universităţile din Bucureşti, Craiova şi Piteşti





 
2010: formare continuă -


 
diplomă


 
UTC pentru angajaţii RTR


STAGII 



 
30 de locuri de stagiu


 
anual





 
pentru studenţii din ultimii ani de studii (3 şi 4)





 
stagiu


 
cu


 
o durată


 
de 20 de săptămâni


 
în cadrul masterului


 
IPA


PARTENERIAT CU UNIVERSITĂTILE
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CENTRUL TEHNIC TITU02







RENAULT 
TECHNOLOGIE ROUMANIE 08.07.2010


CENTRUL TEHNIC TITU
 


- AL DOILEA CENTRU DE 
TESTARE AL RENAULT


 
DIN LUME



 


suprafaţă de 350 ha 



 
peste 32


 
de km de piste



 


100 bancuri de testare
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CENTRUL ÎŞI VA ÎNCEPE ACTIVITATEA ÎN 2010



 


Proiectul respectă strict planificarea şi bugetele prevăzute



 
Primul test : octombrie 2010



 


Inaugurare centru: 15 septembrie 2010
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INOVAŢIE ŞI PROPRIETATE
 


INTELECTUALĂ
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INNOVATION
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• Exploatarea inovaţiei
• Workshop in Invenţie
• Cultura inovaţiei


• Crearea P.I.
• Managementul 


etapelor P.I.
• Administrarea Portofoliului


• Brevetare P.I.
• Protejare P.I.
• Standard & Open
Innovation


STIMULAREA & 
PROMOVAREA


 


INOVAŢIEI


Inovaţia auto


DEZVOLTARE


De la Idei la fapte


PROTEJARE


Proprietate
Intelectuală


VALORIFICARE


Avantaj, venit 
şi influenţa


•Cercetare
•Dezvoltare


PROPRIETATEA INTELECTUALĂ :
 


ETAPE


P.I. module
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Rentabilitate
 


durabilă


Inovaţie


Proprietate
Intelectuală


Diferenţiere


Evitarea produselor 
obişnuite


Posesie


Susţinerea propriei 
diferenţieri


P
ro


fit MARKET SHARE
Consumatorul preferă


 


produsul 
în detrimentul concurenţei


R
en


ta
bi


lit
at


e


PREŢ
 Consumatorul plăteşte cu plăcere


mai mult  pentru produs


COSTURI
Costuri mai mici


de producţie 
şi de tehnologie 


PROFIT DIRECT
Accent pe


 


produs


INFLUENŢĂ
Tehnologie,


Standard şi PoliticăA
va


nt
aj


e


Diferit


 


de ceilalti


INOVAŢIE + P.I. = PROFITABILITATE


CENTRUL DE TESTARE TITU


 
O «


 


UZINĂ


 


DE TESTE


 


!»
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PROTEJAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE 


ALERTĂ
 


: Suport Legal cu privire la invenţiile angajaţilor





 
Suportul legal în România, legea nr. 64/1991, acordă angajatorului o protecţie 
condiţionată şi limitată în ceea ce priveşte invenţiile angajaţilor săi, ţinând cont 
că ele sunt realizate în timp ce aceştia din urmă îşi îndeplinesc sarcinile de 
serviciu, cunoscând şi utilizând tehnica de aici, mijloacele specifice ori datele ce 
aparţin angajatorului,


 
precum şi prin


 
suportul său material.





 
Această situaţie nu se regăseşte în ţări precum Franţa ori Germania, de 
exemplu, unde legea protejează în primul rând drepturile angajatorului faţă de 
invenţiile realizate de către angajaţii săi în cadrul sarcinilor de muncă. Astfel, 
invenţiile realizate de către angajaţi în timp ce îşi îndeplinesc sarcinile de 
serviciu


 
sunt considerate invenţii ale angajatorului.





 
Luând în calcul cele mai sus menţionate, este considerată necesară 
consolidarea dispoziţiilor Legii nr. 64/1991  cu dispoziţii legale aplicabile în ţările 
membre ale Uniunii Europene astfel încât să se implementeze standarde 
uniforme pe întreg spaţiul comunităţii.
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Atragerea în România a investiţiilor străine în domeniul cercetării şi inovării, în 
scopul punerii în valoare a potenţialului creativ al tinerilor specialişti români, nu 
va fi posibilă fără existenţa unui cadrul legal care să asigure o protecţie reală a 
acestor investiţii sub aspectul asigurării securităţii juridice a rezultatelor 
activităţii de cercetare şi inovare şi a intereselor investitorilor în acest domeniu.





 
Din acest motiv, apreciem că este foarte important ca drepturile angajatorului 
să fie vădit preponderente faţă de cele ale salariatului în ceea ce priveşte 
invenţia realizată în cadrul serviciului. În lipsa unei asemenea recunoaşteri, 
există riscul ca resursele private destinate cercetării şi inovării să ocolească 
România, fiind dirijate către zonele în care aspectele mai sus arătate sunt 
asigurate.


PROTEJAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE 
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Concluzie


RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE


PREGĂTEŞTE VIITORUL
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Human Resources Development – 


A key success factor for High Tech companies


Dr. Michael Neuhaeuser


Vice-President and General Manager Infineon Romania


7th July 2010, Bucharest
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Infineon worldwide


Infineon Romania





 


Infineon provides semiconductor and system solutions, focusing on three 
central needs of our modern society: 
Energy efficiency, Communications and Security 





 


Revenue in FY 2009: 3.027 billion EUR





 


Some 25,000 employees worldwide (as of Jan 2010)





 


Strong technology portfolio with about 22,900 patents and patent applications





 


More than 30 major R&D locations





 


Founded in April 2005





 


Located in the northern part of Bucharest





 


R&D Center, > 200 employees





 


3500m² office, research and laboratory area
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Positive outlook for global semiconductor market


228


273


Revenue in US Dollar billion and market growth rate


Forecast range market growth rateForecast range revenue
Revenue Market growth rate


Source: WSTS for historical data; Forecast: 


 


of VLSI, Gartner, iSuppli, WSTS, IC Insights, Future Horizons; market growth rate y-o-y
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Infineon - Worldwide R&D Network 
(excluding Europe)


11/19/2009 Copyright © Infineon Technologies 2009. All rights reserved. Page 4


Xi‘an Bejing


Seoul


BangaloreEast Fishkill


Singapore


Malacca


Milpitas


Morgan Hill


Torrance


Allentown


Shanghai
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Infineon - R&D Network in Europe


11/19/2009 Copyright © Infineon Technologies 2009. All rights reserved. Page 5


Duisburg Warstein


Augsburg


Sophia
Antipolis


Bristol


Ulm


Dresden


Munich, 
Neubiberg


Regens- 
burg


Aalborg


Graz


VillachPadova Bucharest


Linz


Nuremberg
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Infineon Romania core competencies


Automotive applications Chip Cards and Security


Analog Design Digital Design Analog IC Layout


Design Flow Support Test Engineering Product Engineering Product Support


Concept Engineering


Infineon Romania is working over the complete value chain, from concept 
to product ramp-up for state of the art semiconductors
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Romania: Automotive Industry Map


Cables, bus systems, embedded 
systems



 


Dräxlmaier



 


Delphi Packard



 


Continental



 


Kromberg&Schubert



 


Alcatel



 


Lear Corporation



 


Alcoa Fujikura



 


Leoni Wiring Sys.



 


Suleve


Power train, exhaust systems, 
engines



 


Borla



 


Cortubi



 


Honeywell Garett



 


Pulsor



 


Compponente Auto
Topoloveni


Cockpit, seats, dash-board, air 
conditioning



 


Johnson Controls



 


Faurecia



 


Continental



 


Valeo



 


Calsonic Kansei


Electrical systemsElectrical systems Interior equipmentInterior equipment PropulsionPropulsion BodyBody Running gearRunning gear


Body, roof, glass, doors, lighting 
etc.



 


Autoliv



 


BOS



 


Hella



 


Bosch



 


Rolem



 


Valeo



 


Gean Otomative


Suspension, brakes, axles, steering, 
tyres



 


Continental



 


Michelin



 


Pirelli



 


Takata Corporation



 


Bega Tehnomet


■


 


Renault (complete value chain in Romania)
■


 


Ford
■


 


Renault (complete value chain in Romania)
■


 


Ford


Production is moving East and more R&D is being carried out by the OEMs 
and suppliers (e.g. Renault, Infineon, Honeywell, ON Semi).


OEM


TIER 1 SUPPLIERS
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Our people are our capitel: 
Professional HR processes are necessary


Key Objective: 
Strategic planning for all human capital management related 
processes and issues


Services Include:  
Strategic workforce planning 
Organizational development  
Labor relations managements
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Infineon offers many career paths and invests in the 
education of their people


Technical Ladder


9


14


13


12


11


10


15


Sr. Engineer / Expert


Sr. Staff Engineer / Expert


Staff Engineer / Expert


Senior Principal


Fellow


Principal


18


17


16


14


13


12


11


15


Technical Ladder 


Individual Contributor Career


Person oriented


1 Job oriented


Alignment with


personal competencies 


and individual


career motivation


Management Career


9


14


13


12


11


10


18


17


16


15


19


20


21


23


22


Job oriented


Ind
ivi


du
al 


de
ve


lop
men


t r
oa


dm
ap


Ind
ivi


du
al 


de
ve


lop
men


t r
oa


dm
ap


For technical experts we are offering 


a very attractive career path !


Top 
Management
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Concepts in Romania to attract the bests





 


New concepts in cooperation across Universities – R&D institutes – Industrial 
partners to develop a strong cooperation platforms and enable a more focused 
education


University Relation Program


Joint 
Research 
Projects


Invited 
Lectures


Curriculum 
Support


Sponsored 
Master & PHD 


Programs


Sponsored 
Laboratories


Industry can provide leadership and support for Romanian learning system that 
guides students in making informed career preparation decisions, 


developing skills and knowledge, and preparing them to compete effectively in a 
global economy
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Be an Innovation Star – 
Infineon's common innovation culture


Technology & Architectures


Core Competencies


Products & Processes


Business Models


Management Leadership


Technical Ladder Leadership


Employee Attitude


Innovation Culture


INNOVATION
 


it is all about PEOPLE
 


the rest is TECHNOLOGY







Copyright © Infineon Technologies 2010. All rights reserved.


Enough?









		Human Resources Development –��A key success factor for High Tech companies

		Infineon worldwide

		�Positive outlook for global semiconductor market

		Infineon - Worldwide R&D Network �(excluding Europe)

		Infineon - R&D Network in Europe

		Infineon Romania core competencies

		Romania: Automotive Industry Map

		Our people are our capitel:�Professional HR processes are necessary

		Slide Number 9

		Concepts in Romania to attract the bests

		Be an Innovation Star – �Infineon's common innovation culture

		Slide Number 12

		Slide Number 13






Seminar  
 INSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF THE R&D SYSTEM 


AND ECONOMIC PERFORMANCE  


07/08-Jul-2010 


at the  RIN Hotel, Bukarest 


ad Section 3: 


„Responsibility in the R&D management“ 


Dr.-Ing. Volker TIMM 


Independent  Expert 


Take responsibility,  


improve your R&D organization 
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Introduction 


 Where do I come from, my background 


 I have been working all my professional life  


in R&D  (D, R, D, R) 


 I bring some of my experiences 
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Main Contents 


Responsibility  


as a Key Managerial Task 


 Improvement  


of the Organization 


as Managerial Responsibility 
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Change 


 If you want to change something 


you need to know where you are 


 You need to know your status 


 In order to get this knowledge 


best is to do a SWOT analysis 
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Improvement 


 So you first do a SWOT analysis 


Next set up an Action Plan 


work on the issues you found in the SWOT 
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Improvement Issues 


Restructure the organization 


Create a flat structure 


 Look over the ‚rim of the plate‘ 
 Prepare the future 


Act only in areas where you can become 


successful 
 because you are already brilliant there 
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Responsibility 


 Mainly from TOP to BOTTOM 
 So R is regarded as  


highest at the TOP 


lowest at the BOTTOM 


 „The Boss is responsible for everything“ (I‘m not) 


 This is a dangerous error 


 Not only the TOP carries responsibility 


 Some important issues become visible initially at the BOTTOM 


 Consequence:  You need also very responsible people at the 


BOTTOM: so put responsibility also into the requirements list 


 Full R is everywhere with all consequences 
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Responsibility 


 Resposibility correlates with money involved 


 BOTTOM-R tends to be cheaper 


 TOP-R is usually more expensive 


 In other words: The expensive mistakes are made at the 


TOP 


 Exceptions confirm the rule 
 Example: Semiconductor Development 


 One un-successful developmental run thru the fab  


is easily ‚worth a house‘ 


 That was the currency in our thinking 


 There can be also Million-responsibility at the BOTTOM 
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SWOT: View your Status 


 A SWOT analysis (here especially w.r.t. R&D) 


starts by listing all below issues carefully and thoroughly 


Strength 


 


 


 


 


 


Weaknesses 


Opportunities 


 


 


 


 


 


Threats 
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Strengths 


 An R&D organization lives from its strengths 


 When there is no strength, there is no force 


 Strengths - when improved - become a force 


 Strengths are the ‚sine qua non‘ of an 


organization 
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Weaknesses 


 List anything which is suboptimal 


 You need to be honest with yourself 


 An Indicator where you have to do something 


 You can find basic problems here 


 You have to cure basic problems here 
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Opportunities 


 They are correlated with your possibilities 


 Select only a limited few  


 The fewer you act on, the more successful you 


will become 


 It is a key issue not to become too greedy 


Apply Knowledge Management 


Collect your organizations knowledge 


Make it applicable in your organization 
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Threats 


 Traps on your way to success 


 What will be in your way 


 Where you and your people have to be cautious 


 Andy Grove (intel) says:  


 „Only the paranoid survive“ 


How to Exploit the Crisis Points That Challenge Every 


Company 


 The Threat and Promise of  


Strategic Inflection Points 
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What does a SWOT analysis tell you 


 It can direct your strategy 


Where are you good 


Where are you weak 


Where you could succeed 


Where are the traps to avoid 
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Action Plan: The remedy of all found 


 (+) View your Strengths, e.g. 
 Outstanding research center 


 Well educated and experienced scientific and other 


personal 


 Long lasting and also recent experience in research 


projects 


 Strong improving scientific and technical 


infrastructure 


 Are there any issues to improve 
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Action Plan 


 (-) View your  Weaknesses, e.g. 


 Weak infrastructure (buildings and facilities) 


 Unclear mission 


 Organizational structure 


 Too broadly underway 


 Fear to miss an opportunity 
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Action Plan 


 View your Opportunities 
 The European Research Area (ERA) 


 Support by the EC research DG 


 Internationalization 


 Rethink mission 


 Define strategic goals 


 Self evaluation, external body 


 Implementation of a scientific dialogue 


 Enhance interplay with universities 


 Enhance cooperation with industry 
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Action Plan 


 (!) View your  Threats 


 Located far away from where the music plays 


 Unstable funding  


 does not ensure long term planning 


 Competing research institutes 


 Play only those instruments that 


you master brilliantly 
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Resulting Actions 


 Find out weak issues 


 Make a priority plan per organizational section 


Mapping of each section 


 Is the section still vital 


 Is there future vision in it 


 Positioning versus Competitors (local & international) 


Act on other sections in the same fashion 


 Select only the most promising to proceed with 
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Resulting Actions 


 Share your leadership 


By defining a decision making process 


The more you share 


The better your people will cooperate 


The more successful your organization 


will become 
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Change 


 Set up a time table for change 


 Prepare a Mission 


Mission Statement 


With regular review 


Scientific direction 


 Select only the few most promising 


You can‘t be excellent at everything 


Avoid too many small activities 
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Change 


 Work on weaknesses 


 Start with infrastructure (buildings and facilities) 


 Especially when you receive infrastructure funding 


 More in-depth Quality of Scientific Work 


 List of publications, Citation index 


 Impact analysis, Increasing labour and financial success 


 List of patents 


 Use Knowledge Management to avoid repetitions 


 Avoid the „We don‘t know, what we know“ 


 Proper Recruitment 


 Often a problem due to financing 
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Change 
 Rearrange the Management Structure 


 Organigram 


 Your existing one might be far too complicated 


 Decision Making Process 


 Look over the ‚rim of the plate‘ 


 Be responsible: Prepare for the future 


 Who will be leading next 


 Direction towards FP7 


 Links to Frame Program 
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Important 


 Share your leadership 
 With a commonly agreed decision making process 


 If you are the leader: look for your successor 


 People will buy the decisions 
 When they were part of the process 
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Important 


 Regard the impact of changing rules 


 Any of the outside conditions might change 


 Find your way through uncharted 


territories 


 Target: Continuous Improvement 
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Summary 


 The message is short 


 Do something about your organization 


 Re-arrange  your organization 


 Into a flat structure 


 Provide a next generation to lead  


 Share your leadership with your brilliant people 


 Do fewer activities better 


 Look for connections 


 with Universities 


 with Industry 
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Thank You for Your Attention 
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Epoca  “predecembrista”


 
CNST





 
FEUDALISMUL cercetării, dovedit pe de o parte prin 
faptul că în România cercetarea trebuia să poată 
produce orice şi pe de altă parte prin faptul că 
ruperea de comunitatea ştiinţifică internaţională a 
însemnat compararea noastră cu noi înşine.





 
ASIMILAREA, în fapt copierea echipamentelor, 
maşinilor, utilajelor şi statuarea acestor activităţi ca 
activitate de cercetare.





 
CENTRALIZAREA, în fapt distrugerea cercetării de 
firmă şi concentrarea acesteia în institute mari 
naţionale.





 
MARGINALIZAREA cercetărilor „neproductive”


 (umaniste, sociale, economice, lingvistice etc.) prin 
canalizarea eforturilor mai ales in sustinerea 
propagandei ideologice.










 
Epoca “postdecembrista”


 
1990-2004





 
Tendinţa generală în perioada 1990-2004 a fost de 
subfinanţare cronică a cercetării, de aducere şi 
menţinere a acesteia în regim de avarie, la nivel de 
0,1-0,2% din PIB.





 
Au apărut lupte administrative ce-au dus la 
fragmentarea marilor instituţii de cercetare (IFA), au 
apărut alianţe nenaturale (coaliţia de criză între 
sindicatele din cercetare şi patronatul cercetării) şi 
am continuat în mare măsură politica  de izolare.





 
Experimentele administrative legate de 
managementul cercetării au fost numeroase şi nu au 
făcut decât să stârnească confuzie şi nemulţumire în 
sistem.







Sistemul CDI din Romania (I, 2004-2005
Epoca Gheorghe Popa) 


Sector 
public


Parlamentul Romaniei 
Senat                                                     Camera Deputatilor


Guvernul Romaniei
Consiliul national 


pentru politica stiintei.


Formulare 
Politici


Ministerul 
Educatiei si 
Cercetarii


Autoritatea Nationala 
pentru Cercetare 


Stiintifica


Alte 
ministere


Academia 
Romana


Academii 
de ramura


Consultare CNCSIS CCCDI CGAR


Instrument 
e


Granturi Programe 
nucleu, 
Actiuni 
suport


PNCDI, Sectorial Granturi


Finantare UEFISCSU CNMP, 
IFA, 


AMCSIT, 
ASR, …IPA 


Unitati Universitati INCD Institute Institute si 
statiuni de 
cercetare


Sector 
privat


Universitati 
acreditate


Institute de 
cercetare


Intreprinder 
i


Asociatii, 
Fundatii


Comisii de specialitate


inoperant


necoordonat


fragmentat







Sector public Parlamentul Romaniei 
Senat                                                     Camera deputatilor


Guvernul Romaniei
CNPS


Formulare 
Politici


Ministerul Educatiei si Cercetarii
Autoritatea Nationala pentru 


Cercetare Stiintifica


Alte 
ministere


Academia 
Romana


Academii 
de ramura


Consultare CNCSIS CCCDI CGAR


Instrumente Granturi Programe 
nucleu, 


PNCDI, 
CEEX


Sectorial Granturi


Finantare UEFISCS 
U


CNMP, 
IFA, 


AMCSIT, 
ASR, 
…IPA 


Unitati Universitat 
i


INCD Institute Institute si 
statiuni


Sector privat Universitat 
i 


acreditate


Institute de 
cercetare


Intreprinde 
ri


Asociatii, 
Fundatii


Comisii de specialitate


Aria romaneasca a cercetarii







Sector 
public


Parlamentul Romaniei 
Senat                                                     Camera deputatilor


Guvernul Romaniei Grup experti CDI


Formulare 
Politici


Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului


Autoritatea Nationala pentru 
Cercetare Stiintifica


Alte 
ministere


Academia 
Romana


Academii 
de ramura


Consultare Exercitiul National de Foresight  Strategia Nationala CDI


Instrument Planul National de Cercetare Dezvoltare si Inovare 


Programe, Prioritati  tematice, Directii de actiune,


AGENTII 
DE 


finantare


UEFISCSU (CNCSIS), CNMP (CCCDI), ), AMCSIT (CNI),, ANCS (CRIC), 


Unitati 
sector 
public


Universitati INCD Institute Institute si 
statiuni


Sector 
privat


Universitat 
i 


acreditate


Institute de 
cercetare


Intreprinderi Asociatii, Fundatii


Comisii de specialitate


Aria romaneasca a cercetarii







Sector 
public


Parlamentul Romaniei 
Senat                                                     Camera deputatilor


Guvernul Romaniei Grup experti CDI


Formulare 
Politici


Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului


Autoritatea Nationala pentru 
Cercetare Stiintifica


Alte 
ministere


Academia 
Romana


Academii 
de ramura


Consultare Exercitiul National de Foresight  Strategia Nationala CDI


Instrument Planul National de Cercetare Dezvoltare si Inovare 


Programe, Prioritati  tematice, Directii de actiune,


AGENTII 
DE 


finantare


UEFISCSU (CNCSIS), CNMP (CCCDI), ), AMCSIT (CNI),, ANCS (CRIC), 


Unitati 
sector 
public


Universitati INCD Institute Institute si 
statiuni


Sector 
privat


Universitat 
i 


acreditate


Institute de 
cercetare


Intreprinderi Asociatii, Fundatii


Comisii de specialitate


Aria romaneasca a cercetariiMai exista?







 Bani
 Institutional
 Strategie







 Loby politic –
 


lipsa;
 Loby in mass media –


 
subtire;


 Tragem in alta parte decat EUROPA, e 
normal?


Oare Societatea bazata pe CUNOASTERE este 
inteleasa in Romania numai ca Societatea 
bazata pe cunostinte?
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SINTEZA
Lucrărilor și studiilor realizate de IRECSON și membrii echipei de proiect din UPB, în cadrul serviciilor de consultanță pentru 
evaluarea


 


capacității de  inovare și promovarea spiritului antreprenorial și pentru creșterea accesului la instrumente –


 


surse 
de finanțare din domeniile CDI și conexe,  în UNIVERSITATEA POLITEHNICA din BUCUREŞTI,  pe baza elaborarii unui 


studiu de piață, respectiv fezabilitate (impact) și a unui plan de afaceri


Prof. dr. ing. Alexandru


 


Marin
Tel: 021-4029.916; Fax: 021-318.10.04; e-mail: alexandru.marin@upb.ro


Bucuresti


 


7 iulie


 


2010
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AUDIT ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI INOVĂRII  
Consultanță pentru creșterea accesului la 


instrumente de finanțare din domeniile CDI și conexe, 
în  UNIVERSITATEA POLITEHNICA din BUCUREŞTI


 www.eciprosa.pub.ro


ECIPro SA UPB
Activitatile specifice proiectului ECIProSA UPB sunt:
1. Consultanta pentru realizarea unui audit pe domeniul 


managementului inovarii, pentru valorificarea rezultatelor 
obtinute in cercetare si pentru cresterea accesului la 
instrumente – surse de finantare


2. Promovarea existentei resurselor umane / materiale si 
realizarilor semnificative din universitatea noastra - in 
domeniile CDI


3. Achiziţia de active corporale si necorporale pentru 
îmbunătăţirea gestionării informaţiei pe domeniul CDI 
(echipamente IT si de gestionare baze de date)


4. Activităţi de informare şi publicitate privind proiectul
5. Management de proiect



http://www.eciprosa.pub.ro/





AUDIT ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI INOVĂRII  
Consultanță pentru creșterea accesului la 


instrumente de finanțare din domeniile CDI și conexe, 
în  UNIVERSITATEA POLITEHNICA din BUCUREŞTI


 www.eciprosa.pub.ro


Rezultatele proiectului ECIProSA UPB
 


sunt:
•


 
Raport de audit pe domeniul managementului 
inovarii


 
si crearea cadrului de imbunatatire a 


valorificarii rezultatelor obtinute in cercetare
•


 
Cresterea vizibilitatii domeniului CDI din 
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti


•
 


Realizarea si punerea in functiune a unui portal 
informational modern, pe domeniul CDI din


 Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti
•


 
Diseminarea larga si publicitate a rezultatelor 
obtinute prin implementarea proiectului



http://www.eciprosa.pub.ro/





AUDIT ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI INOVĂRII  
Consultanță pentru creșterea accesului la 


instrumente de finanțare din domeniile CDI și conexe, 
în  UNIVERSITATEA POLITEHNICA din BUCUREŞTI


 www.eciprosa.pub.ro



http://www.eciprosa.pub.ro/





Indicatori
 


de auditare
Domeniul Probleme auditate (obiective planificate) 


I.1. Personalul implicat în activităţi de cercetare, dezvoltare, 
inovare (CDI) 


I.2. Personalul implicat în promovare, marketing, prognoză şi 
supravegherea mediului economic 


I.3. Susţinerea inovării la nivelul UPB 


 
 
 
I. Potenţialul de conducere a inovării  


I.4. Prestigiul profesional la nivelul UPB 


II.1. Finanţarea din surse proprii pentru CDI 


II.2. Finanţarea din fonduri publice pentru CDI, inclusiv fonduri 
europene 


II.3. Finanţarea din surse atrase pentru CDI 


 
 
 
II. Potenţialul de creare a cunoştinţelor 


II.4. Capacitatea de atragere a surselor de finanţare 


III.1. Inovarea  
III. Capacitatea de inovare şi de integrare într-un sistem 
relaţional  III.2. Cooperarea si colaborarea cu alte  unităţi (universităţi, 


INCD-uri, entităţi ITT) 


IV.1. Participarea la realizarea de produse noi / modernizate sau 
tehnologii noi / modernizate pentru piaţă 
IV.2. Activităţi de CDI 


IV.3. Activităţi de consultanţă (servicii) 


 
 
 
IV. Performanţa activităţilor de inovare 


IV.4. Activităţi de promovare, marketing si distributie 


V.1. Publicaţii ştiinţifice şi participări la manifestări ştiinţifice, 
târguri, expoziţii 


V.2. Documentaţii tehnico-economice 


V.3. Brevete de invenţie 


V.4. Modele şi desene industriale protejate 


 
 
 
V. Valorificarea proprietății intelectuale 


V.5. Altele (copyright, mărci înregistrate). 


 







Distribuția ponderii medii multianuale a  produselor / tehnologiilor, 


serviciilor noi sau modernizate din totalul rezultatelor de CDI


 


0%


10%


20%


30%


40%


50%


60%


70%


80%


90%


100%


2002 2003 2004 2005 2006


Servicii
Studii
Tehnologii
Produse







GRADUL  DE  INOVARE  LA  NIVELUL  
UNIVERSITĂŢII  POLITEHNICA BUCUREŞTI











Analiza
 


SWOT a inovării
 


din UPB







Misiunea CTT POLITECH
Strategia inovării în UPB este


 
implementată prin Centrul de Transfer 


Tehnologic –
 


POLITECH
Centrul de Transfer Tehnologic – POLITECH este o entitate autonomă, 


fără personalitate juridică, constituită în cadrul UPB,  urmând a face 
parte din reţeaua naţională de inovare şi transfer tehnologic, care 
acţionează pentru dezvoltarea potențialului inovativ al Universității 
POLITEHNICA București şi pentru dezvoltarea economico-socială 
durabila a agenților economici, prin asigurarea accesului la 
performanţă tehnologică, prin dezvoltarea mediului inovativ, 
introducerea sistemelor de calitate totală şi dezvoltarea resurselor 
umane.


Misiunea CTT POLITECH este dezvoltarea potențialului inovativ al 
Universității POLITEHNICA București (UPB), a informării 
tehnologice a agenţilor economici, a transferului de tehnologii şi a 
managementului calităţii pentru creşterea competitivităţii 
întreprinderilor din sectoarele energie, mediu, energii regenerabile, 
materiale, nanomateriale, comunicații și informatică.
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National Research Institute For Labour And Social Protection, Bucharest Romania –


 


INCSMPS
"DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ A SISTEMULUI CDI SI PERFORMANŢA ECONOMICĂ " 


Bucureşti, 07 – 08 iulie 2010


 


Loc de desfăşurare: Hotel RIN; 
Bucureşti


Secţiunea 6 –


 


Crearea „pieţei cercetării”


 


şi dezvoltarea competiţiei în sistemul CDI;


Generarea de noi  activităţi economice şi noi ocupaţii ca rezultat 
al investiţiei in CDI
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***, A more research-


 
intensive
and integrated
European Research 
Area
Science, Technology 
and Competitiveness
key figures report


 
2008/2009, European 
Commission, Pg.82


Knowledge


 


intensive services: 
14,6%Ro / 32,9% UE27







Sursa:  Exploring


 


regional structural 
and


 


S&T specialisation:


 
implications


 


for policy


 
Prepared


 


by


 
Dr. Viola Peter, Technopolis


 


Group


 


and


 
Rainer


 


Frietsch, Fraunhofer


 


ISI, 
Europeean


 


commission , European 
Research Area, pg.26, pg.27


Sub specializare:
Maşini electrice, aparate, energie 
Controlul măsurării
Chimie de bază
Ind. farmaceutică
Maşini unelte
Textile, hârtie, mobilă, alimente;


Specializare:
Echipament medical
Materiale nonpolimerice
Maşini pentru producere energie
Maşinării generale
Transport
Produse metalice







unit groups


nr ţări 
grupe 
majore


grupe 
submaj


ore
grupe 
minore


grupuri 
unitate


nr. 
ocupaţi


i
ILO
1923 the International Conference of Labour Statisticians 
(ICLS)
1952 International Classification of Occupations for Migration 
and Employment Placement (ICOMEP) adoptată la a 7 ICLS


13
9 1727


1954 la 8-a ICLS s+a adoptat lisa grupelor minore lista


nr ţări 
grupe 
majore


grupe 
submaj


ore
grupe 
minore


grupuri 
unitate


nr. 
ocupaţi


i
1957  9-a Conferinţă Internaţională a Statisticienilor  a adoptat 
prima International Standard Classification of Occupations 
(ISCO-58) - publicată în 1958 / Prima ediţie


10 73 201 1345
1969 a 11 Conferinţă internaională a Statisticienilor a amendat 
şi adoptat ISCO 68 / a doua ediţie 80 8 83 284 1506
1987 a 14-a ICLS a amendat şi adoptat  ISCO 88 10 28 116 390
6 decembrei 2007, .ISCO 08 10 43 131 425


similarities /omogenitate







Group of occupations(ISCO-88) grupa 
majora


subgrupa 
majora


grupa 
minora


grupa de 
baza


Nivelul  de 
pregătire 


Total Grupe majore Sub-grupe Sub-grupe Grupe unitate ISCO nivel de skill


1


Members of legislative, 
executive, senior officials of 
public administration, managers 


1.       Membri ai corpului legislativ, ai executivului, 
inalti conducatori ai administratiei publice, 
conducatori si functionari superiori din unitatile g1 8 33 0


2
Experts with intellectual and 
scientific occupations 2.       Specialisti cu ocupatii intelectuale si stiintifice g2 4 18 55 4


3


Technicians, foremen and 
assimilated 3.       Tehnicieni, maistri si asimilati g3 4 54 73 3


4 Administrative clerks 4.       Functionari administrativi g4 2 7 23 2


5
Workers in services and trade 
and assimilated 5.       Lucratori operativi in servicii, comert si asimilati g5 2 9 23 2


6 Farmers and skilled workers in 6.       Agricultori si lucratori calificati in agricultura, g6 2 6 17 2


7
Artisans and skilled workers in 
handicraft, machinery and 


7.       Mestesugari si lucratori calificati in meserii de 
tip artizanal de reglare si intretinere a masinilor si g7 4 16 70 2


8
Operators for installations, 
machinery and equipment


8.       Operatori la instalatii si masini si asamblori de 
masini, echipamente si alte produse g8 2 20 70 2


9 Unskilled workers 9.       Muncitori necalificati g9 3 10 25 1
fore'e armate G0 1 1 1 0


24 141 357 18 ?
28 116 390


funcţia


meseria 


ISCO 88
ISCO 88 
(COM) COR


10 grupe 
majore;


10 grupe 
majore;


10 grupe 
majore;


28 
subgrupe 
majore;


27 
subgrupe 
majore;


27 
subgrupe 
majore;


116 grupe 
minore;


111 grupe 
minore;


125 grupe 
minore;


390 grupe 
de baza.


372 grupe 
de baza.


414 grupe 
de baza.


Sursa ILO, ISCO 88, Geneva 1990


Procesele tehnologice, materiile prime utilizate sau masinile si instalatiile cu care se lucreaza sunt criter
http://www.liraconsult.ro/liraconsult/portal.nsf/AllById/1.21.0







1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Total
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100


Universitar (de scurta sau lunga durata) 43,6
Universitar de lunga durata 26,0 31,7 37,1 42,1 45,2 44,8 40,7 45,3 45,1 45,8 48,4 50,8
Universitar de scurta durata (colegii) 16,6 9,9 7,1 5,1 5,1 6,5 10,5 6,5 7,3 8,5 8,0 7,0
Postliceal de specialitate sau tehnic de maistri 8,4 8,9 9,7 8,9 6,7 6,2 8,2 6,6 5,3 5,7 6,3 5,3 4,2
Liceal 34,6 34,1 35,3 36,7 33,8 30,2 26,8 30,0 29,5 31,0 30,0 28,0 26,0
Profesional, complementar sau de ucenici 8,4 8,6 8,0 6,7 8,1 9,3 9,6 9,4 9,4 7,6 7,2 7,6 7,9
Treapta I liceala 1,7 1,9 2,1 1,0 0,9 1,1 0,8 1,3 1,3 0,9 0,7 1,1 2,1
Gimnazial 3,1 3,6 3,3 2,5 3,0 2,7 2,8 1,4 2,5 2,2 1,4 1,5 1,7
Primar (clasele 1 - 4) 0,3 0,3 0,0 0,3 0,1 0,0 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,3
Fara scoala absolvita 0,1 0,3
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Universitar (de scurta sau lunga durata) 93,8
Universitar de lunga durata 54,9 73,6 81,4 83,1 85,7 83,4 77,8 83,3 82,6 83,8 87,2 88,2
Universitar de scurta durata (colegii) 39,3 21,0 13,9 12,6 10,1 12,1 16,9 12,2 13,4 12,9 10,1 9,3
Postliceal de specialitate sau tehnic de maistri 1,1 0,8 1,1 1,0 0,6 0,9 1,4 1,4 1,0 1,2 1,0 0,8 0,6
Liceal 4,4 4,6 4,1 3,5 3,5 3,1 2,9 3,4 3,1 2,6 2,2 1,7 1,7
Profesional, complementar sau de ucenici 0,3 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Treapta I liceala 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Gimnazial 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Primar (clasele 1 - 4) 0,0 0,0
Fara scoala absolvita 0,0
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Universitar (de scurta sau lunga durata) 5,3
Universitar de lunga durata 2,5 5,3 5,7 7,1 7,8 7,4 6,5 8,7 9,2 9,7 11,7 12,9
Universitar de scurta durata (colegii) 3,3 3,8 3,3 3,7 4,3 4,3 4,1 5,3 5,4 5,6 6,6 6,6
Postliceal de specialitate sau tehnic de maistri 30,2 30,0 29,8 29,1 28,1 28,5 27,3 26,2 27,1 27,8 27,9 26,2 25,2
Liceal 55,9 55,8 54,1 55,3 54,8 53,3 53,1 54,4 50,1 49,7 49,1 48,2 48,1
Profesional, complementar sau de ucenici 5,9 6,3 5,6 5,3 5,0 4,4 6,2 6,7 7,1 6,4 6,3 6,0 5,8
Treapta I liceala 1,3 1,3 0,8 0,5 0,6 0,8 0,7 0,9 0,8 0,8 0,9 0,6 0,6
Gimnazial 1,2 1,0 0,7 0,6 0,8 0,7 1,0 1,1 0,7 0,7 0,5 0,7 0,7
Primar (clasele 1 - 4) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Fara scoala absolvita 0,0 0,0
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Universitar (de scurta sau lunga durata) 3,1
Universitar de lunga durata 1,3 2,1 2,7 3,7 4,4 4,6 4,5 6,3 7,0 8,0 8,6 9,0
Universitar de scurta durata (colegii) 2,6 2,0 1,1 1,2 1,8 2,3 2,9 2,7 2,6 2,9 2,9 2,6
Postliceal de specialitate sau tehnic de maistri 8,3 9,3 8,3 8,2 9,2 9,9 9,5 8,4 9,2 8,2 8,2 7,3 7,3
Liceal 66,3 65,1 69,1 69,6 69,1 67,6 66,5 64,3 65,0 65,3 65,0 68,0 67,8
Profesional, complementar sau de ucenici 10,0 11,1 10,1 11,4 10,1 9,9 12,0 14,5 11,4 11,9 12,2 9,7 9,9
Treapta I liceala 5,0 4,3 3,4 1,7 2,1 2,5 1,8 2,7 1,9 1,9 1,3 1,5 1,6
Gimnazial 7,2 6,1 4,8 5,2 4,5 4,0 3,4 2,7 3,4 3,0 2,4 2,0 1,8
Primar (clasele 1 - 4) 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Fara scoala absolvita 0,0
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Universitar (de scurta sau lunga durata) 1,5
Universitar de lunga durata 0,7 1,1 1,4 1,3 1,3 1,8 2,2 2,4 2,6 2,9 2,6 2,9
Universitar de scurta durata (colegii) 0,9 0,5 0,6 0,5 0,7 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 1,0 1,3
Postliceal de specialitate sau tehnic de maistri 2,5 2,9 3,6 3,4 3,4 3,4 3,9 3,8 4,3 4,0 4,2 4,1 4,0
Liceal 46,4 47,7 50,4 51,6 54,5 53,8 51,9 51,0 49,0 50,1 52,0 53,2 52,4
Profesional, complementar sau de ucenici 22,2 22,5 21,7 22,7 21,6 22,6 23,6 24,6 26,3 26,4 25,7 25,3 24,9
Treapta I liceala 10,6 9,6 8,8 6,8 6,0 6,2 5,8 5,7 4,9 4,6 4,3 4,2 5,1
Gimnazial 15,0 14,4 12,7 12,2 11,5 11,1 11,3 11,2 11,3 10,5 9,2 8,9 8,7
Primar (clasele 1 - 4) 1,7 1,2 1,0 1,3 1,4 0,8 0,8 0,6 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6
Fara scoala absolvita 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Universitar (de scurta sau lunga durata) 0,2
Universitar de lunga durata 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
Universitar de scurta durata (colegii) 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Postliceal de specialitate sau tehnic de maistri 0,5 0,4 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Liceal 6,2 6,5 7,0 7,2 7,7 7,7 8,5 7,7 9,0 9,5 10,1 9,4 9,1
Profesional, complementar sau de ucenici 9,3 9,9 10,9 12,5 13,7 15,0 17,2 17,2 19,2 20,8 21,2 21,4 21,0
Treapta I liceala 7,5 7,6 7,5 6,1 5,5 5,3 5,1 6,0 5,4 5,1 4,9 5,2 4,9
Gimnazial 36,9 36,8 36,6 38,4 39,2 39,3 42,0 43,9 40,6 40,8 42,1 42,9 44,3
Primar (clasele 1 - 4) 34,6 33,9 32,7 30,6 28,9 27,8 23,8 21,8 21,7 20,1 18,4 17,8 17,3
Fara scoala absolvita 4,7 4,7 4,4 4,1 3,8 3,6 2,6 2,5 2,8 2,5 2,1 1,9 2,0


Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Universitar (de scurta sau lunga durata) 0,4
Universitar de lunga durata 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2 0,4 0,5
Universitar de scurta durata (colegii) 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2
Postliceal de specialitate sau tehnic de maistri 2,6 2,6 2,5 2,6 2,2 2,3 2,4 2,3 2,4 2,4 2,6 2,6 2,5


Membri ai corpului legislativ, 
ai executivului, inalti 


conducatori ai administratiei 
publice, conducatori si 
functionari superiori din 


unitatile economico - sociale 
si politice


Specialisti cu ocupatii 
intelectuale si stiintifice


Tehnicieni, maistri si 
asimilati


Functionari administrativi


Lucratori operativi in servicii, 
comert si asimilati


Agricultori si lucratori 
calificati in agricultura, 
silvicultura si pescuit


Mestesugari si lucratori 
calificati in meserii de tip 


artizanal de reglare si


ISCO 88/ 
ISCED







Fizica
Electricitatea 


Antichitate electronum/ chihlimbar Xantipa
1775 Alessandro


 
Volta, 1800 pila electrica  


1827 Georg
 


Ohm
 


curentul electric si diferenta
 


de potential
1880 Electrotehnica sau electricitate tehnică


 
a fost introdusa de Werner


 
von


 Siemens  
1831 Michael


 
Faraday


 
inducţia electromagnetică


1873  James
 


Clerk
 


Maxwell teoria unificată a electricităţii şi magnetismului
Anul 1883


Studiere in universităţi a ingineriei electrice 


Începutul Educaţiei superioare în domeniu


1882 Darmstadt University of Technology, 
Germany –


 


a început să ofere diplome de 
ingineri electrici Politehnica


In 1883 Darmstadt University of Technology


 
and introduced the world's first courses of 
study in electrical engineering


General 
Electrics 
(fondată 
de 
Edison= 


1884 Sir Charles Parsons


 


a inventat 
turbina cu abur
In 1887, Nikola Tesla


 


a 
patentat şi


 


curentul 
alternativ


 


/motarele


 


de 
inducţie/sisteme plurifazice


Istoria 
electronicii


http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_engineering#cite_note-6


1883 Edison
 


-
 


becul


Începutul noilor 
industrii 



http://en.wikipedia.org/wiki/Darmstadt_University_of_Technology

http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Algernon_Parsons

http://en.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla

http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_engineering#cite_note-6





becul
dioda
triode, pentode etc…. 
tuburilor electronice, sufletul electronicii; ele au 
dăinuit o "eternitate" de circa 50 de ani.


"industria electronică"
Filmul vorbit
Radioul
Telefaxul
Televiziunea
Calculatorul


Monitoare plate /LCD







clasificare după tipul de muncă desfășurat
termenii în care se  desfășoară munca 


funcția generală lucrătorului 
îndatoririle majore/principale care sunt îndeplinite: Explică ce și cum este făcut 


ce și cum? metoda
materialele 
echipamentele 
instrumentele 


scopul


ISCO58


7/8 : Craftsmen, Production-Process Workers
7-6 Electricians and Related Electrical and Electronics Workers


7-61 Electricians, Electrical Repairmen and Related Electrical Workers
1 7-61.10 Electrician, General.
2 7-61.15 Electrician (Buildings).
3 7-61.20 Electrician (Ships).
4 7-61.25 Electrician (Aircraft).
5 7-61.30 Electrician (Vehicles).
6 7-61.35 Electrician (Stage and Studio).
7 7-61.40 Electrician (Maintenance).
8 7-61.45 Electrical Repairman.
9 7-61.50 Electrical Load Despatcher, Power Station.


10 7-61.55 Electrical Switchboard Operator, Power Station.
11 7-61.90. Electricians, Electrical Repairmen and Related Electrical Workers, Other


7-62 Electrical and Electronics Fitters
12 7-62.10 Electrical Fitter, General.
13 7-62.15 Electrical Fitter (Motors and Dynamos).
14 7-62.20 Electrical Fitter (Transformers).
15 7-62.25 Electrical Fitter (Switchboards).
16 7-62.30 Electrical Fitter (Switchgear and Control Apparatus).
17 7-62.35 Electrical Fitter (Instruments).
18 7-62.40 Electrical Fitter (Office Machinery).
19 7-62.45 Electrical Fitter (Signalling Systems).
20 7-62.50 Electrical Fitter (Elevators and Related Equipment).
21 7-62.55 Electrical Fitter (Motor Vehicles).
22 7-62.60 Electrical Fitter (Refrigeration and Air-Conditioning Equipment).
23 7-62.65 Electrical Fitter (Domestic Appliances).
24 7-62.70 Electronics Fitter, General.
25 7-62.75 Electronics Fitter (Radio and Television Transmitters and Radar Equipment).
26 7-62.80 Electronics Fitter (Medical Equipment).
27 7-62.85 Electronics Fitter (Industrial Equipment).
28 7-62.90 Electrical and Electronics Fitters, Other.


7-63 Mechanics-Repairmen, Radio and Television
29 7-63.10 Mechanic-Repairman, Radio and Television.
30 7-63.90 Mechanics-Repairmen, Radio and Television


7-64 Installers and Repairmen, Telephone and Telegraph
31 7-64.20 Installer, Telephone and Telegraph.
32 7-64.30 Repairman, Telephone and Telegraph.


7-65 Linemen and Cable Jointers
33 7-65.20 Lineman (Electric Power).


Lineman, Electrical, High Tension
Lineman, Electrical, Low Tension


34 7-65.30 Lineman (Electric Traction).
35 7-65.40 Lineman (Telephone and Telegraph).
36 7-65.50 Jointer, Electrical Cables
37 7-65.90 Linemen and Cable Jointers, Other


7-69 Electrical and Electronics Worker Not Elsewhere Classified
38 7-69.20 Assembler (Electrical Equipment).
39 7-69.30 Assembler (Electronic Equipment),
40 7-69.30 Assembler (Electronic Equipment),
41 7-69.40 Sound-Recording-Equipment Operator
42 7-69.50 Public-Address-Equipment Operator
43 7-69.60 Cinema Projectionist
44 7-69.90 Electrical and Electronics Workers Not Elsewhere Classified, Other


sp
ec


ia
lis


ed


residual


ISCO 58
7/8 : Craftsmen, Production-Process Workers


7-6 Electricians and Related Electrical and Electronics Workers
7-61 Electricians, Electrical Repairmen and Related Electrical Workers
7-62 Electrical and Electronics Fitters
7-63 Mechanics-Repairmen, Radio and Television
7-64 Installers and Repairmen, Telephone and Telegraph
7-65 Linemen and Cable Jointers
7-69 Electrical and Electronics Worker Not Elsewhere Classified







ISCO 68
MAJOR, MINOR AND UNIT GROUPS


Major Group 0/1: Professional, Technical and Related Workers
0-23 Electrical and electronics engineers
0-34 Electrical and electronics engineering technicians


Major Group 7/8/9: Production and Related Workers, Transport Equipment Operators and Labourers


8-51 Electrical fitters
8-52 Electronics fitters
8-53 Electrical and electronics equipment assemblers
8-54 Radio and television repairmen
8-55 Electrical wiremen
8-56 Telephone and telegraph installers
8-57 Electric linemen and cable jointers
8-59 Electrical fitters and related electrical and electronics workers not 
elsewhere classified


8-61 Broadcasting station operators
8-62 Sound equipment operators and cinema projectionists


8-5 Electrical Fitters and Related Electrical and Electronics Workers


8-6 Broadcasting Station and Sound Equipment Operators and Cinema Projectionists







ISCO 88 ISCO 08
MAJOR GROUP 2: PROFESSIONALS


SUB-MAJOR GROUP 21: PHYSICAL, MATHEMATICAL AND ENGINEERING SCIENCE PROFESSIONALS
MINOR GROUP 214: ARCHITECTS, ENGINEERS AND RELATED PROFESSIONALS 2151 Electrical engineers


2143 ELECTRICAL ENGINEERS
2144 ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERS 2152 Electronics engineers


2153 Telecommunications engineers


MAJOR GROUP 3: TECHNICIANS AND ASSOCIATE PROFESSIONALS


31 PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE ASSOCIATE PROFESSIONALS 


311 PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE TECHNICIANS 
3113 Electrical engineering technicians 3113 Electrical engineering technicians


3114 Electronics and telecommunications engineering technicians 3114 Electronics engineering technicians
3522 Telecommunications engineering technicians


313 OPTICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT OPERATORS 
3139 Optical and electronic equipment operators not elsewhere classified 


MAJOR GROUP 7 CRAFT AND RELATED TRADES WORKERS 
72 METAL, MACHINERY AND RELATED TRADES WORKERS 


724 ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT MECHANICS AND FITTERS 


7241 Electrical mechanics and fitters 7412 Electrical mechanics and fitters
7242 Electronics fitters 7421 Electronics mechanics and servicers


7243 Electronics mechanics and servicers 


efect de substituţie între domenii 7244 Telegraph and telephone installers and servicers 7422 Information and communications technology installers a


7245 Electrical line installers, repairers and cable jointers 7413 Electrical line installers and repairers 


Major Group 8 Plant and machine operators and assemblers
8.2. Machine operators and assemblers


828 Assemblers
8282 Electrical-equipment assemblers 3122 p Manufacturing supervisors sch


cre


8283 Electronic-equipment assemblers 8212 p Electrical and electronic equipment assemblers
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2143 0-23.05 E
ngineer, electrical


214301 dispecer energetic feroviar
2143 ELEC


TR
IC


A
L EN


G
IN


EER
S


2143 0-23.05 E
ngineer, electrical/high voltage


214302 dispecer centrală, hidrocentru, cascadă, dispecerate teritoriale
2143 0-23.20 E


ngineer, electrical/electric pow
er generation


214303 dispecer reŃ
ea distribuŃ


ie
2143 0-23.30 E


ngineer, electrical/electric pow
er distribution


214304 dispecer reŃ
ele de înaltă tensiune


2143 0-23.30 E
ngineer, electrical/electric pow


er transm
ission


214305 inginer electroenergetică
2143 0-23.30 E


ngineer, transm
ission/electric pow


er
214306 radiochim


ist
2143 0-23.90 E


ngineer, electrical illum
ination


214307 subinginer electroenergetică
2143 0-23.90 E


ngineer, electrical system
s


214308 inginer energetică industrială
2143 0-23.90 E


ngineer, electrical/electric traction
214309 inginer term


oenergetică
2143 0-23.90 E


ngineer, electrical/electrom
echanical equipm


ent
214310 proiectant inginer electrotehnic


2143 0-23.90 Technologist, engineering/electrical
214311 proiectant inginer energetician


11
214312 inginer reŃ


ele electrice
214313 subinginer reŃ


ele electrice
214314 inginer hidroenergetică
214315 inginer centrale nuclearo-electrice
214316 subinginer centrale term


oelectrice
214317 inginer exploatare instalaŃ


ii nucleare
214318 proiectant subinginer electrotehnic
214319 proiectant sistem


e de securitate
214320 sef tură dispecer energetic


20


2144 ELEC
TR


O
N


IC
S A


N
D


 TELEC
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S
2144 0-23.10 E


ngineer, electronics
214401 inginer electrom


ecanic S
C


B
2144 0-23.40 E


ngineer, telecom
m


unications
214402 inginer autom


atist
2144 0-23.40 E


ngineer, telecom
m


unications/telegraph
214403 inginer em


isie
2144 0-23.40 E


ngineer, telecom
m


unications/telephone
214404 inginer m


ontaj
2144 0-23.90 E


ngineer, aerospace
214405 inginer navigaŃ


ie
2144 0-23.90 E


ngineer, electronics/com
puter hardw


are design
214406 inginer electronist, transporturi, telecom


unicaŃ
ii


2144 0-23.90 E
ngineer, electronics/inform


ation engineering
214407 inginer electrotehnist


2144 0-23.90 E
ngineer, electronics/instrum


entation
214408 inginer im


agine
2144 0-23.90 E


ngineer, electronics/sem
iconductors


214409 inginer producŃ
ie


2144 0-23.90 E
ngineer, telecom


m
unications/aerospace


214410 inginer sunet
2144 0-23.90 E


ngineer, telecom
m


unications/radar
214411 instructor instalaŃ


ii
2144 0-23.90 E


ngineer, telecom
m


unications/radio
214412 instructor linii


2144 0-23.90 E
ngineer, telecom


m
unications/signal system


s
214413 revizor siguranŃ


a circulaŃ
iei feroviare


2144 0-23.90 E
ngineer, telecom


m
unications/television


214414 subinginer autom
atist


2144 0-23.90 Technologist, engineering/electronics
214415 subinginer electronist, transporturi, telecom


unicaŃ
ii


2144 0-23.90 Technologist, engineering/telecom
m


unications
214416 subinginer reglaje subansam


ble
16


214417 inginer de recepŃ
ie si control aeronave


214418 proiectant inginer electronist
214419 proiectant inginer de sistem


e si calculatoare
214420 proiectant inginer electrom


ecanic
214421 inginer electrom


ecanic
214422 subinginer electrom


ecanic
214423 ofiŃ


er punte m
aritim


214424 ofiŃ
er m


ecanic m
aritim


214425 ofiŃ
er electrician m


aritim
214426 căpitan secund
214427 ofiŃ


er de punte/m
ecanic/electrician aspirant m


aritim
214428 căpitan port
214429 specialist m


entenanŃ
ă electrom


ecanică-autom
atică echipam


ente industriale
214430 inginer sef car reportaj
214431 subinginer sef car reportaj
214432 inginer sef schim


b em
isie


214433 subinginer ilum
inat tehnologic


214434 inspector aeronautic
214435 inginer proiectant com


unicaŃ
ii


214436 subinginer proiectant com
unicaŃ


ii
214437 inginer/inspector de specialitate/referent de specialitate/expert în serviciile de t
214438 inginer sistem


e de securitate
214439 consilier tehnic
214440 inginer ilum


inare
214441 sef studio R


TV
41
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311301 dispecer gestiune uraniu


TEC
H


N
IC


IA
N


S A
N


D
 A


SSO
C


IA
TE PR


O
FESSIO


N
A


LS
311302 m


aistru electrom
ecanic


3113 0-34.05 Technician, engineering/electrical
311303 m


aistru energetician/electrician
31 P


H
YS


IC
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 S
C
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C
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3113 0-34.20 Technician, engineering/electrical (high voltage)
311304 tehnician electro-energetician, term


o-energetician
3113 0-34.90 E


stim
ator, engineering/electrical


311305 tehnician electrom
ecanic


311 P
H


YS
IC


AL AN
D


 E
N


G
IN


E
E


R
IN


G
 S


C
IE


N
C


E
 TEC


H
N


IC
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N
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3113 0-34.90 Technician, engineering/electrical (electric illum
ination)


311306 tehnician energetician/ electrician
3113 Electrical engineering technicians 


3113 0-34.90 Technician, engineering/electrical (electric pow
er distribution)


311307 tehnician proiectant energetician/ electrician
3113 TE


H
N


IC
IEN


I EN
E


R
G


E
TIC


IE
N


I S
I ELE


C
TR


IC
IE


N
I


3113 0-34.90 Technician, engineering/electrical (electric pow
er transm


ission)
311308 m


aistru electrician în construcŃ
ii


3113 0-34.90 Technician, engineering/electrical (electric traction)
311309 tehnician m


entenanŃ
ă electrom


ecanică-autom
atică echipam


ente industriale
3113 0-34.90 Technician, engineering/electrical system


s
311310 sef/sef adjunct tură staŃ


ie electrică (studii m
edii)


8
3114 0-34.10 Technician, engineering/electronics


311401 m
aistru aviaŃ


ie
3114 E


lectronics and telecom
m


unications engineering technicians 
3114 0-34.30 Technician, engineering/telecom


m
unications


311402 m
aistru electronică/ transporturi/ postă si telecom


unicaŃ
ii


3114 TE
H


N
IC


IE
N


I ÎN
 E


LE
C


TR
O


N
IC
Ă


, TR
A


N
S


P
O


R
TU


R
I, P


O
S


TĂ
 S


I
3114 0-34.90 E


stim
ator, engineering/electronics


311403 sef form
aŃ


ie sistem
e radiante (antene)


TE
LE


-C
O


M
U


N
IC


A
łII


3114 0-34.90 Technician, engineering/aerospace
311404 tehnician aviaŃ


ie
3114 0-34.90 Technician, engineering/electronics (com


puter hardw
are design)


311405 tehnician construcŃ
ii telefonice


3114 0-34.90 Technician, engineering/electronics (inform
ation engineering)


311406 tehnician electronică/ transporturi/ postă si telecom
unicaŃ


ii
3114 0-34.90 Technician, engineering/electronics (instrum


entation)
311407 tehnician radiolocaŃ


ii
3114 0-34.90 Technician, engineering/electronics (sem


iconductors)
311408 tehnician turn parasutism


3114 0-34.90 Technician, engineering/telecom
m


unications (aerospace)
311409 tehnician proiectant electronică/transporturi/com


unicaŃ
ii


3114 0-34.90 Technician, engineering/telecom
m


unications (radar)
311410 inspector exploatare postală


3114 0-34.90 Technician, engineering/telecom
m


unications (radio)
311411 tehnician staŃ


ii de em
isie radio-tv


3114 0-34.90 Technician, engineering/telecom
m


unications (signal system
s)


311412 tehnician staŃ
ii radiorelee si satelit


3114 0-34.90 Technician, engineering/telecom
m


unications (telegraph)
311413 tehnician protecŃ


ia navigaŃ
iei aeriene (com


unicaŃ
ii, navigaŃ


ie, supraveghere
3114 0-34.90 Technician, engineering/telecom


m
unications (telephone)


311414 m
aistru protecŃ


ia navigaŃ
iei aeriene (com


unicaŃ
ii, navigaŃ


ie,supraveghere)
3114 0-34.90 Technician, engineering/telecom


m
unications (television)


311415 sef tură protecŃ
ia navigaŃ


iei aeriene (com
unicaŃ


ii, navigaŃ
ie,supraveghere)


15
311416 tehnician în serviciile de trafic aerian
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3139 O


ptical and electronic equipm
ent operators not elsew


here classified 
3139 TE


H
N


IC
IE


N
I P


E
N


TR
U


 A
LTE
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A
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7137 E


LE
C


TR
IC


IE
N


I ÎN
 C


O
N


S
TR


U
C
łII


724 E
LE


C
TR


IC
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L A
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7137 E


lectricieni în construcŃ
ii


713701 electrician în construcŃ
ii


7241 E
lectrical m


echanics and fitters 
7241 8-51.10 Fitter, electrical


7241 Electrom
ecanici m


ontatori si reparatori de aparate si echipam
ente electrice si en


7241 8-51.20 Fitter, dynam
o


724101 electrician echipam
ente electrice si energetice


7241 8-51.20 Fitter, electrical/generator
724102 bobinator aparataj electric


7241 8-51.20 Fitter, electrical/m
agneto


724103 electrom
ecanic reparator obiecte de uz casnic


7241 8-51.20 Fitter, electrical/m
otor


724104 bobinator m
asini electrice rotative


7241 8-51.30 Fitter, electrical/transform
er


724105 electrician aparate m
ăsură-control si autom


atizare în centrale
7241 8-51.40 Fitter, electrical/control apparatus


term
oelectrice si nuclearo-electrice


7241 8-51.40 Fitter, electrical/rheostat
724106 electrician m


ontare si reparaŃ
ii aparataj electric de protecŃ


ie, relee,
7241 8-51.40 Fitter, electrical/sw


itchgear
autom


atizare
7241 8-51.50 Fitter, electrical/instrum


ents
724107 bobinator condensatori pentru instalaŃ


ii electrice
7241 8-51.60 Fitter, electrical/elevator and related equipm


ent
724108 electrician verificări si m


ăsurători electrice în centrale si reŃ
ele


7241 8-51.90 B
uilder, arm


ature
electrice


7241 8-51.90 B
uilder, com


m
utator


724109 bobinator transform
atoare


7241 8-51.90 Fitter, electrical/refrigeration and air-conditioning
724110 m


ontator/reglor/depanator de aparataj electric
7241 8-51.90 Fitter, electrical/signalling equipm


ent
724111 m


ontator reglor si depanator pentru aparate de m
ăsură electrice si


7241 8-55.30 E
lectrician, aircraft


relee
7241 8-55.35 E


lectrician, ship
724112 m


ontator reglor si depanator de ascensoare
7241 8-55.40 E


lectrician, locom
otive


724113 electrician nave
7241 8-55.40 E


lectrician, m
otor vehicle


724114 confecŃ
ioner cablaje auto


7241 8-55.40 E
lectrician, tram


724115 electrom
ecanic m


asini si echipam
ente electrice


7241 8-55.40 E
lectrician, vehicle


724116 electrom
ecanic staŃ


ie pom
pare apă-canal


7241 8-55.70 M
echanic, electrical


16
7241 8-55.70 R


epairer, electrical equipm
ent


7241 8-55.70 S
ervicer, electrical equipm


ent
24


7242 E
lectronics fitters 


7242 8-52.10 Fitter, electronics
7242 Electronisti m


ontatori si reparatori de aparate si echipam
ente electronice


7242 8-52.10 Fitter, electronics/prototype
724201 electrician depanator utilaje calcul


7242 8-52.20 Fitter, electronics/audio-visual equipm
ent


724202 electronist depanator utilaje calcul
7242 8-52.20 Fitter, electronics/radar


724203 plantator elem
ente electronice


7242 8-52.20 Fitter, electronics/radio
724204 operator in verificarea, întreŃ


inerea si repararea instalaŃ
iilor speciale


7242 8-52.20 Fitter, electronics/telecom
m


unications equipm
ent


de prevenire si stingere a incendiilor
7242 8-52.20 Fitter, electronics/television


724205 tehnician pentru sistem
e si instalaŃ


ii de sem
nalizare, alarm


are si
7242 8-52.30 Fitter, electronics/m


edical equipm
ent


alertare în caz de incendiu
7242 8-52.40 Fitter, electronics/com


puter equipm
ent


724206 tehnician pentru sistem
e si instalaŃ


ii de lim
itare si stingere a


7242 8-52.40 Fitter, electronics/data-processing equipm
ent


incendiilor
7242 8-52.50 Fitter, electronics/industrial equipm


ent
6


7242 8-52.60 Fitter, electronics/signalling equipm
ent


7242 8-52.60 Fitter, electronics/signalling system
s


7242 8-52.90 Fitter, electronics/instrum
ents


7242 8-52.90 Fitter, electronics/m
eteorological equipm


ent
15


7243 E
lectronics m


echanics and servicers 
7243 8-49.65 M


echanic, electronics/accounting-m
achine


7243 8-49.65 M
echanic, electronics/business m


achine
7243 8-49.65 M


echanic, electronics/calculating m
achine


7243 8-49.65 M
echanic, electronics/office m


achine
7243 8-52.10 M


echanic, electronics
7243 8-52.10 R


epairer, electronics equipm
ent


7243 8-52.10 S
ervicer, electronics equipm


ent
7243 8-52.40 M


echanic, electronics/com
puter


7243 8-54.20 M
echanic, electronics/audio-visual equipm


ent
7243 8-54.20 M


echanic, electronics/radio
7243 8-54.20 M


echanic, electronics/television
7243 8-54.20 R


epairer, electronics equipm
ent/audio-visual


7243 8-54.20 R
epairer, electronics equipm


ent/radio
7243 8-54.20 R


epairer, electronics equipm
ent/television


7243 8-54.20 S
ervicer, electronics equipm


ent/audio-visual
7243 8-54.20 S


ervicer, electronics equipm
ent/radio


7243 8-54.20 S
ervicer, electronics equipm


ent/television
7243 8-54.90 E


rector, radio aerial
7243 8-54.90 E


rector, television aerial
19


7244 Telegraph and telephone installers and servicers 
7244 8-56.20 Installer, telegraph


7244 E
lectrom


ecanici m
ontatori si reparatori de instalaŃ


ii telegrafice si telefonice
7244 8-56.20 Installer, telephone


724401 autom
atist


7244 8-56.30 M
echanic, telegraph


724402 electrom
ecanic S


C
B


 (sem
nalizare, centralizare, blocare)


7244 8-56.30 M
echanic, telephone


724403 electrom
ecanic radio-radioficare


7244 8-56.30 S
ervicer, telegraph


724404 electrom
ecanic reŃ


ele cabluri
7244 8-56.30 S


ervicer, telephone
724405 electrom


ecanic reŃ
ele linii


6
724406 electrom


ecanic telegrafie, telefonie
724407 electronist telecom


unicaŃ
ii


724408 jonctor
724409 linior
724410 m


ontator, reglor, testor aparatură de telecom
unicaŃ


ii si instalaŃ
ii de


sem
nalizare, centralizare si blocare


724411 electrom
ecanic electroalim


entare
724412 m


uncitor radioelectronist
724413 electrom


ecanic autom
atizări si telecom


unicaŃ
ii


724414 electrom
ecanic


14
7245 E


lectrical line installers, repairers and cable jointers 
7245 8-57.20 C


able w
orker, electric pow


er/overhead cables
7245 Electricieni m


ontatori si reparatori de linii electrice aeriene si subterane
7245 8-57.20 Line w


orker, electric pow
er


724501 electrician exploatare centrale si staŃ
ii electrice


7245 8-57.20 W
ire w


orker, electric pow
er/overhead w


ires
724502 electrician exploatare reŃ


ele electrice
7245 8-57.30 C


able w
orker, electric traction/overhead cables


724503 electrician m
ontare si reparaŃ


ii cabluri electrice subterane
7245 8-57.30 Line w


orker, electric traction
724504 electrician m


ontare si reparaŃ
ii linii electrice aeriene


7245 8-57.30 W
ire w


orker, electric traction/overhead w
ires


724505 electrician m
ontare si reparaŃ


ii echipam
ent electric din centrale, staŃ


ii
7245 8-57.40 C


able w
orker, telegraph


si posturi de transform
are electrice


7245 8-57.40 C
able w


orker, telephone
724506 electrician protecŃ


ie relee, autom
atizări si m


ăsurători electrice
7245 8-57.40 Line w


orker, telegraph
724507 electrician de întreŃ


inere si reparaŃ
ii


7245 8-57.40 Line w
orker, telephone


724508 electrician m
ontator de instalaŃ


ii autom
atizate


7245 8-57.40 W
ire w


orker, telegraph
724509 electrician m


ontator de instalaŃ
ii electrice la m


ijloace de transport
7245 8-57.40 W


ire w
orker, telephone


724510 electrician pentru protecŃ
ia catodică


7245 8-57.50 Jointer, cable
724511 electrician rural


7245 8-57.50 Jointer, cable/electric
724512 electrician de m


ină
7245 8-57.50 Jointer, cable/telegraph


724513 electrician pentru utilizarea energiei electrice
7245 8-57.50 Jointer, cable/telephone


13
7245 8-57.50 P


lum
ber-jointer, electric cable


7245 8-57.90 C
able w


orker, electric pow
er/underground cables


7245 8-57.90 W
ire w


orker, electric pow
er/underground w


ires
7245 9-59.90 Layer, underground cable


20
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8.2. M
achine operators and assem


blers
828 A


ssem
blers
8282 E


lectrical-equipm
ent assem


blers 
8282 8-53.20 A


ssem
bler, electrical equipm


ent
828201 lăcătus-m


ontator m
asini electrice rotative, transform


atoare si
8282 8-53.40 M


achine-operator, w
inding/arm


ature
aparataj electric


8282 8-53.40 M
achine-operator, w


inding/rotor coil
828202 confecŃ


ioner protecŃ
ie dielectrică pentru acum


ulatori
8282 8-53.40 M


achine-operator, w
inding/stator coil


828203 m
orar la prepararea m


aterialelor pentru acum
ulatori


8282 8-53.40 M
achine-operator, w


inding/transform
er coil


828204 confecŃ
ioner grătare si accesorii pentru acum


ulatori
8282 8-53.90 A


ssem
bler, electrical com


ponents
828205 confecŃ


ioner plăci pentru acum
ulatori


6
828206 preparator lesie pentru acum


ulatori
828207 m


ontator acum
ulatori


828208 confecŃ
ioner cabluri si arbori de cabluri


8
8283 E


lectronic-equipm
ent assem


blers 
8283 8-41.70 A


ssem
bler, office m


achinery
828301 m


ontator-reglor, depanator aparate electronice, telecom
unicaŃ


ii,
8283 8-42.20 A


ssem
bler, chronom


eter
radio


8283 8-42.20 A
ssem


bler, clock
828302 confecŃ


ioner tuburi cinescop
8283 8-42.20 A


ssem
bler, w


atch
828303 m


ontator-reglor, depanator de instalaŃ
ii de electronică si curenŃ


i
8283 8-42.40 A


ssem
bler, precision instrum


ent
purtători


8283 8-53.30 A
ssem


bler, audio-visual equipm
ent


828304 m
ontator-reglor, depanator de aparate radio si TV


, redresoare si
8283 8-53.30 A


ssem
bler, electronic equipm


ent
am


plificatoare
8283 8-53.30 A


ssem
bler, radio


828305 confecŃ
ioner piese radio si sem


iconductori
8283 8-53.30 A


ssem
bler, television


828306 confecŃ
ioner circuite integrate


8283 8-53.90 A
ssem


bler, electronic com
ponents


828307 confecŃ
ioner scală radio


8283 8-53.90 A
ssem


bler, hearing aid
828308 confecŃ


ioner circuite im
prim


ate
8283 8-53.90 A


ssem
bler, m


icroelectronics equipm
ent


828309 m
ontator, reglor, testor tehnică de calcul


8283 8-53.90 M
achine-operator, w


inding/filam
ent


828310 confecŃ
ioner lăm


pi fluorescente
13


828311 confecŃ
ioner lăm


pi cu vapori de m
ercur


828312 confecŃ
ioner lăm


pi cu vapori de sodiu
828313 confecŃ


ioner becuri
13
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Pondere (Total - muncitori) în total efectiv al salariatilor la sfarsitul anului pe categorii de salariati si activitati ale industriei la nivel de diviziune CAEN Rev.1


1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Pielarie si incaltaminte 9,2 10,0 8,6 9,9 9,4 12,6 10,7 9,9 9,2 9,2 12,4 10,1 12,5 12,5 11,3
Articole de imbracaminte 8,2 8,6 7,4 8,1 8,2 9,0 9,4 11,8 10,1 11,5 13,1 12,6 12,3 12,3 12,6
Produse textile 9,5 10,1 10,5 10,4 10,5 11,1 11,7 11,0 10,7 12,8 15,3 12,9 16,2 16,2 13,8
Extractia si prepararea carbunelui 9,0 9,0 9,2 9,2 11,9 11,3 11,5 11,9 11,7 12,7 12,9 13,4 14,3 14,2 14,5
Prelucrarea lemnului si a produselor din lemn (exclusiv mobila) 11,6 9,5 10,4 10,5 10,4 12,7 11,1 11,1 12,5 13,0 17,2 12,2 14,4 13,9 14,9
Masini si aparate electrice 17,9 18,1 19,9 19,6 19,7 21,3 20,0 19,4 19,4 18,0 19,1 21,7 19,0 17,0 16,4
Mobilier si alte activitati industriale neclasificate in alta parte 11,0 11,0 11,4 11,2 12,1 11,7 13,4 13,8 13,2 13,1 16,6 14,4 15,8 16,3 18,1
Metalurgie 14,0 14,2 13,8 14,2 14,9 15,3 16,3 16,2 16,5 20,0 17,8 16,7 20,0 18,1 19,0
Alte mijloace de transport 18,0 17,8 17,5 18,7 19,3 19,3 20,0 20,7 20,5 19,6 19,3 18,5 20,2 19,8 19,2
Prelucratoare 14,2 14,7 14,9 14,9 16,1 16,7 16,7 16,9 16,5 17,4 19,3 18,5 19,7 19,5 20,4
Constructii metalice si produse din metal 14,6 16,2 16,2 17,2 17,8 19,2 20,0 19,0 20,2 19,9 19,9 19,2 21,5 20,9 20,9
Mijloace de transport rutier 18,0 17,7 19,3 19,4 19,3 19,4 20,3 20,8 20,6 20,7 21,7 21,1 22,6 23,7 21,2
Total 14,2 14,6 14,8 15,0 16,3 16,9 17,0 17,3 17,0 17,9 19,7 19,1 20,4 20,5 21,3
Fabricarea materialelor de constructii si alte produse din minerale nematalice 12,3 12,6 12,6 12,6 14,0 15,3 15,2 14,5 14,5 15,9 17,0 16,9 18,3 18,7 22,2
Extractiva 11,7 11,9 12,0 12,0 14,6 14,2 15,0 15,1 15,2 16,1 16,6 17,6 19,7 22,0 22,3
Alimentara si bauturi 13,3 14,6 15,4 14,4 16,8 17,2 18,7 18,4 18,3 18,9 24,6 21,5 24,0 24,2 23,4
Alte activitati extractive 14,1 15,3 15,2 15,5 15,2 16,8 17,7 17,7 18,1 21,3 19,6 20,1 21,1 23,0 23,8
Extractia si prepararea minereurilor metalifere 10,1 9,8 9,9 10,2 11,6 11,0 10,7 11,0 11,1 11,4 12,9 13,0 13,8 15,6 24,0
Produse din cauciuc si a mase plastice 14,0 14,4 14,9 16,1 16,4 20,0 19,6 19,2 17,7 19,6 21,0 20,1 24,7 23,3 24,1
Celuloza, hartie si produse din hartie 11,2 11,7 12,1 12,9 14,4 17,8 17,7 18,3 17,4 20,2 24,2 20,7 19,6 19,8 24,5
Masini si echipamente (exclusiv echipamente electrice si optice) 18,1 18,6 18,7 18,6 19,8 19,7 20,1 21,4 21,1 22,0 23,0 24,1 23,5 23,3 24,5
Recuperarea deseurilor 17,5 18,9 16,4 17,3 36,2 16,8 21,7 17,4 22,1 22,3 19,7 21,9 22,3 21,5 26,8
Extractia hidrocarburilor si servicii anexe 15,0 15,7 15,8 15,6 17,4 16,7 18,9 18,8 18,9 19,4 19,7 20,7 23,9 26,8 26,9
Productia, transportul si distributia de energie electrica si termica, gaze si apa calda 17,4 17,8 18,2 18,3 20,3 20,7 22,1 22,5 23,2 25,0 25,9 27,0 27,7 29,9 30,6
Energie electrica si termica, gaze si apa 16,6 17,1 17,6 19,5 21,0 21,4 22,2 22,8 23,6 25,3 26,4 27,5 28,5 30,3 31,2
Captarea, tratarea si distributia apei 12,7 14,0 15,0 22,7 23,2 23,5 22,6 23,4 24,9 26,2 27,6 28,6 30,1 31,3 32,5
Prelucrarea titeiului, cocsificarea carbunelui si tratarea combustibililor nucleari 15,5 17,0 16,3 15,8 18,9 17,0 18,9 19,5 20,9 23,7 26,4 27,2 28,5 33,6 34,9
Substante si produse chimice 15,5 17,1 18,3 18,1 20,2 21,1 21,9 23,9 24,6 26,3 28,2 28,7 31,5 32,4 35,6
Aparatura si instrumente medicale, de precizie,optice si ceasornicarie 24,1 20,7 21,7 21,3 22,2 26,2 24,5 27,2 29,3 32,5 33,4 34,6 27,5 34,1 37,1
Produse din tutun 14,0 14,8 15,1 13,0 13,4 16,2 19,0 21,3 22,4 22,2 29,2 37,5 37,0 40,3 37,4
Echipamente, aparate de radio, televiziune si comunicatii 23,7 24,7 26,6 32,0 36,5 34,1 35,2 31,8 34,7 36,6 41,6 33,7 59,8 41,4 44,8
Edituri, poligrafie si reproducerea pe suporti a inregistrarilor 42,4 43,9 40,8 36,9 44,3 55,4 44,4 52,8 48,7 48,9 52,2 57,3 51,2 42,7 52,1
Mijloace ale tehnicii de calcul si de birou 38,4 46,8 56,4 41,6 71,0 62,0 75,0 63,3 59,2 48,7 60,5 67,5 66,2 54,0 57,3







Anul 2008 UM: Mii lei


Tipuri de programe de cercetare-dezvoltare 
conform NABS 2007


Totale Totale - din alte 
surse


Totale - din 
fonduri 
publice


Totale Totale - din 
alte surse


Totale - din 
fonduri publice


Totale - din 
alte surse


Totale - din 
fonduri publice


0 Total 2980674 891130 2089544 100,0 100,0 100,0 29,9 70,1
1 Explorarea si exploatarea pamantului 26444 7933 18511 0,9 0,9 0,9 30,0 70,0
2 Mediu inconjurator 168048 75490 92558 5,6 8,5 4,4 44,9 55,1
3 Explorarea si exploatarea spatiului 2394 29 2365 0,1 0,0 0,1 1,2 98,8


4
Transport, telecomunicatii si alte 


infrasructuri 32130 8180 23950 1,1 0,9 1,1 25,5 74,5
5 Energie 128512 56383 72129 4,3 6,3 3,5 43,9 56,1
6 Productia si tehnologia industriala 583041 327256 255785 19,6 36,7 12,2 56,1 43,9
7 Sanatate 214441 77964 136477 7,2 8,7 6,5 36,4 63,6
8 Agricultura 219321 50578 168743 7,4 5,7 8,1 23,1 76,9
9 Educatie 8373 2391 5982 0,3 0,3 0,3 28,6 71,4


10
Cultura, activitati recreative, religie si 


mass-media 8725 2003 6722 0,3 0,2 0,3 23,0 77,0


11
Sisteme politice si sociale, structuri si 


procese 9158 1367 7791 0,3 0,2 0,4 14,9 85,1


12


Promovarea generala a cunoasterii: 
cercetare-dezvoltare finantata din 


fondurile generale universitare (GUF), 
pentru: 625990 93112 532878 21,0 3,1 17,9


13 stiinte naturale si exacte 160841 2487 158354 5,4 0,3 5,3
14 stiinte ingineresti si tehnologice 249741 55996 193745 8,4 6,3 6,5
15 stiinte medicale si de sanatate 140449 8880 131569 4,7 1,0 4,4
16 stiinte agricole 28179 13369 14810 0,9 1,5 0,5
17 stiinte sociale si economice 31604 11760 19844 1,1 1,3 0,7
18 stiinte umaniste 15176 620 14556 0,5 0,1 0,5


19


Promovarea generala a cunoasterii: 
cercetare-dezvoltare finantata din alte 


surse decat fondurile generale 
universitare, pentru: 899502 184773 714729 30,2 20,7 24,0


20 stiinte naturale si exacte 349016 36219 312797 11,7 4,1 10,5
21 stiinte ingineresti si tehnologice 327058 108374 218684 11,0 12,2 7,3
22 stiinte medicale si de sanatate 66122 15927 50195 2,2 1,8 1,7
23 stiinte agricole 29369 4815 24554 1,0 0,5 0,8
24 stiinte sociale si economice 54899 13667 41232 1,8 1,5 1,4
25 stiinte umaniste 73038 5771 67267 2,5 0,6 2,3
Sursa date Tempo -online/INS


Rezultatele cautarii - Cheltuieli totale din activitatea de 
cercetare-dezvoltare pe tipuri de programe de 


Surse de finantare pentru 
cercetare-dezvoltare


din total fonduri 







Categorii de cheltuieli 2008
Total Curente De capita


Total 100 86,0 14,0
AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT 14,0 12,3 1,7
INDUSTRIEA EXTRACTIVA 2,3 1,9 0,4
INDUSTRIE PRELUCRATOARE 43,7 37,4 6,3


Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor 11,5 10,4 1,1
Fabricarea substantelor si a produselor chimice 7,0 5,7 1,3
Fabricarea altor mijloace de transport 4,7 4,2 0,4
Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a. 4,3 3,3 1,0
Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice 3,5 2,3 1,3
Fabricarea echipamentelor electrice 3,3 3,3 0,0
Industria metalurgica 1,9 1,8 0,1
Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini, utilaje si instala 1,2 1,1 0,2
Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor 1,1 1,0 0,1
Alte activitati industriale n.c.a. 1,0 0,9 0,1
Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice 1,0 0,9 0,1
Industria alimentara 0,8 0,8 0,1
Fabricarea produselor textile 0,6 0,2 0,0
Fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului 0,6 0,5 0,0
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 0,3 0,3 0,0
Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice 0,2 0,2 0,0
Fabricarea produselor de tutun 0,2 0,2 0,0
Fabricarea de mobila 0,1 0,1 0,0
Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamente 0,1 0,1 0,0
Fabricarea hartiei si a produselor din hartie 0,1 0,1 0,0
Fabricarea articolelor de imbracaminte 0,1 0,1 0,4


PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, AP 9,7 7,8 1,9
DISTRIBUTIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DESEURILOR, ACTIVITATI 0,0 0,0 0,0
CONSTRUCTII 2,8 2,8 0,0
SERVICII din care: 27,4 23,7 3,7


Cercetare-dezvoltare 18,9 15,8 3,1


Cheltuieli totale din activitatea de cercetare-dezvoltare din sectorul 
întreprinderi, pe categorii de cheltuieli si pe activităţi CAEN Rev.2 -


 
preturi curente, 2008,


Sursa


 


TEMPO/INS







Pondere 
salariaţi din 
activitatea 
de 
cercetare-


 dezvoltare -


 echivalent 
norma 
intreaga


 


din 
sectorul 
intreprinderi, 
dupa


 ocupatie


 


si 
activitati


 CAEN Rev.2
(Sursa datelor 
TEMPO INS)


Total Cercetatori Tehnicieni si 
asimilati


Alte categorii 
de salariati


Total 100 54,7 18,2 27,0
AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT 23,7 9,7 6,4 7,6
INDUSTRIEA EXTRACTIVA 3,6 2,3 0,7 0,6
INDUSTRIE PRELUCRATOARE 43,9 26,0 7,4 10,4


Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, 
a remorcilor si semiremorcilor 9,3 6,5 1,5 1,2
Fabricarea de masini, utilaje si echipamente 
n.c.a. 6,0 3,9 1,5 0,6
Fabricarea altor mijloace de transport 4,1 3,1 0,7 0,3
Fabricarea echipamentelor electrice 3,6 2,6 0,3 0,7
Fabricarea substantelor si a produselor 
chimice 7,0 2,2 1,0 3,8
Fabricarea calculatoarelor si a produselor 
electronice si optice 2,6 1,6 0,5 0,5
Industria constructiilor metalice si a produselor din 
metal, exclusiv masini, utilaje si instalatii 1,8 1,3 0,2 0,2
Industria metalurgica 1,8 1,3 0,3 0,1
Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si 
echipamentelor 1,3 0,9 0,2 0,3
Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a 
preparatelor farmaceutice 1,8 0,6 0,1 1,1
Fabricarea produselor de cocserie si a produselor 
obtinute din prelucrarea titeiului 1,1 0,6 0,5 0,1
Industria alimentara 0,6 0,5 0,1 0,1


Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice 0,8 0,4 0,0 0,3
Fabricarea produselor textile 0,4 0,2 0,1 0,2
Alte activitati industriale n.c.a. 0,7 0,1 0,2 0,4


Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor 
de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si 
incaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor 0,1 0,1 0,0 0,0
Fabricarea de mobila 0,1 0,1 0,0 0,0
Fabricarea hartiei si a produselor din hartie 0,1 0,1 0,0 0,0
Fabricarea articolelor de imbracaminte 0,3 0,0 0,1 0,2
Fabricarea produselor de tutun 0,1 0,0 0,0 0,0


Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 0,2 0,0 0,0 0,2
PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, 5,9 4,2 1,2 0,5
DISTRIBUTIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DESEURILOR, AC 0,1 0,1 0,0 0,0
CONSTRUCTII 1,9 1,4 0,1 0,3
SERVICII din care: 20,9 11,0 2,3 7,6


Cercetare-dezvoltare 13,1 7,6 1,6 3,9







CAEN  Rev.1. CAEN Rev.2:
A AGRICULTURA , VANATOARE, SILVICULTURA
B PESCUITUL SI PISCICULTURA A AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT


C Industrie extractivă B INDUSTRIA EXTRACTIVĂ


D Industrie prelucrătoare C INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE


E Energie electrică şi termică, gaze şi apă D
PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ 
CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT


E
DISTRIBUŢIA APEI;  SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR, 
ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE


F Construcţii F CONSTRUCŢII


G Comerţ G
COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR 
ŞI MOTOCICLETELOR 


H TRANSPORT ŞI DEPOZITARE


H Hoteluri şi restaurante I HOTELURI ŞI RESTAURANTE


I Transport, depozitare şi comunicaţii
J


 INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII


J Intermedieri financiare K  INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURARI


K
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate în 
principal întreprinderilor L


TRANZACŢII IMOBILIARE


M ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE


N
ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE SERVICII SUPORT


L Administraţie publică şi apărare O
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL 
PUBLIC


M Învăţământ P ÎNVĂŢĂMÂNT


N Sănătate şi asistenţă socială Q SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ


R ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE


O ALTE ACTIVITATI DE SERVICII COLECTIVE, SOCIALE SI S
ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII


T


ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE 
PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE 
PRODUCERE DE BUNURI ŞI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU


U
ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR  EXTRATERITORIALE















The
 


Scoreboard
 


is
 


part of the
 European Commission’s


 
monitoring


 activities
 


to
 


improve
the


 
understanding


 
of trends


 
in R&D 


investment
 


by
 


the
 


private sector and
 the


 
factors


affecting
 


it. It
 


was
 


created
 


in response
 to


 
the


 
Commission’s


 
Research


 Investment
Action


 
Plan29, which


 
aims


 
to


 
help


 close
 


the
 


gap
 


between
 


the
 


EU’s
 


R&D 
investment


 
and


that
 


of other
 


developed
 


economies.


“Investing
 


in research: an action
 


plan for 
Europe”, COM(2003)266, 
http://europa.eu.int/eurlex/en/com/cnc/200


 3/com2003_0226en02.pdf.











The
 


Scoreboard
 


refers
 


to
 


all
 


R&D financed
 


by
 


a company
 


from
 


its
 


own
 funds, regardless


 
of where


 
the


 
R&D is


 
performed. BERD refers


to
 


all
 


R&D activities
 


performed
 


by
 


businesses
 


within
 


a particular sector 
and


 
territory, regardless


 
of the


 
location


 
of


 
the


 
business’s


headquarters, and
 


regardless
 


of the
 


sources
 


of
 


finance. The
 


sources
 


of
 data also


 
differ: the


 
Scoreboard


 
collects


 
data


 
from


 
audited


financial
 


accounts
 


and
 


reports
 


whereas
 


BERD typically
 


takes
 


a stratified
 sample, covering


 
all


 
large companies


 
and


 
a representative


sample
 


of smaller
 


companies. Additional
 


differences
 


concern the
 


definition
 of R&D intensity


 
(BERD uses


 
the


 
percentage


 
of R&D in


value
 


added, while
 


the
 


Scoreboard
 


considers
 


the
 


R&D/Sales
 


ratio) and
 the


 
sectoral


 
classification


 
(BERD uses


 
NACE (the


 
European


statistical
 


classification
 


of economic sectors), while
 


the
 


Scoreboard
 


uses
 the


 
ICB (the


 
International


 
Classification


 
Benchmark).







1. Research and Development (R&D) investment in the Scoreboard is the cash
investment funded by the companies themselves. It excludes R&D undertaken under
contract for customers such as governments or other companies. It also excludes the
companies' share of any associated company or joint venture R&D investment. Being


that disclosed in the annual report and accounts, it is subject to the accounting
definitions of R&D. For example, a definition is set out in International Accounting


Standard (IAS) 38 “Intangible assets”


 


and is based on the OECD “Frascati”


 


manual.


Research is defined as original and planned investigation undertaken with


 


the 
prospect of gaining new scientific or technical knowledge and understanding. 
Expenditure on research


 


is recognised


 


as an expense when it is incurred. 


Development is the application of research findings or other knowledge to a plan or 
design for the production of new or substantially improved materials, devices, 


products, processes, systems or services before the start of commercial production 
or use. Development costs are capitalised


 


when they meet certain criteria and when 
it can be demonstrated that the asset will generate probable future economic 


benefits. Where part or all of R&D costs have been capitalised, the additions to the 
appropriate intangible assets are included to calculate the cash


 


investment and any 
amortisation


 


eliminated.


3. R&D intensity


 


is


 


the


 


ratio


 


between


 


R&D


 


investment


 


and


 


net sales


 


of a 
given


 


company


 


or group


 


of companies. At


 


the


 


aggregate


 


level, R&D intensity


 
is


 


calculated


 


only


 


by


 


those


 


companies


 


for which


 


data exist for both


 


R&D and


 
net sales


 


in the


 


specified


 


year. The


 


calculation


 


of R&D intensity


 


in the


 
Scoreboard


 


is


 


different


 


from


 


than


 


in


 


official


 


statistics, e.g. BERD, where


 


R&D 
intensity


 


is


 


based


 


on


 


value


 


added


 


instead


 


of net sales.


©


 


European Communities, November


 
2009


Definitions







Multumesc
 


pentru atentie!
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Rolul CDI în dezvoltarea 
sustenabilă


 
a economiei 


româneşti


Prof.ing.dr.ec. Marian MOCAN
Universitatea “Politehnica”


 
din 


Timişoara







Definiţia sustenabilităţii



 


Sustenabilitatea
 


este 
capacitatea sistemelor ecologice 
(naturale, controlate de om sau 
create de om) de a crea, testa şi 
menţine potenţialul de adaptare 
şi evoluţie, pentru a-şi asigura 
viabilitatea, la toate nivelurile 
ierarhiei organizaţionale.


 
(Profesor 


A. Vădineanu, Şeful Departamentului de Ecologie 


sistemică
 


şi Sustenabilitate
 


-
 


Universitatea Bucureşti)







Dezvoltare sustenabilă



 


"Dezvoltarea sustenabilă este 
dezvoltarea care urmăreşte 
satisfacerea nevoilor 
prezentului, fără a compromite 
posibilităţile generaţiilor viitoare 
de a-şi satisface propriile 
nevoi".


 
(Raportul Comisiei Brundtland, 1987, 


Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare (WCEF) 
Raportul "Viitorul nostru comun")







Dezvoltarea sustenabilă





 
Dezvoltarea


 
sustenabilă poate fi definită 


în sens larg ca fiind îmbunătăţirea vieţii 
fiecăruia „acum şi pentru generaţiile care 
vor veni”. Practic astfel se face legătura 
între ce înseamnă dezvoltarea economică, 
justiţia socială, valorile democratice şi 
protecţia mediului. Elementul de noutate 
este omul integrat şi în strânsă relaţie cu 
mediul înconjurător.







Elemente definitorii la care se referă conceptul 
de dezvoltare sustenabilă





 
Dezvoltarea economică echitabilă şi 
echilibrată





 
Un nivel ridicat al angajării, al coeziunii 
sociale şi al includerii





 
Asumarea responsabilităţii pentru 
folosirea resurselor naturale şi a protecţiei 
mediului 





 
Politici coerente, deschise şi transparente





 
Cooperare internaţională pentru 
promovarea dezvoltării sustenabile


 
la 


nivel global  







Obiective ale României cu privire la 
procesul de dezvoltare sustenabilă





 


1. Asigurarea stării de sănătate a populaţiei şi 
reducerea mortalităţii infantile cu 40% până în 
2015





 


2. Redimensionarea
 


şi remodelarea
 


structurii 
economico-sociale şi transformarea acestuia într-


 un sistem sustenabil (dezvoltarea societăţii 
informaţionale, protecţia mediului, etc)  





 


3. Dezvoltarea unui sistem legislativ şi 
instituţional coerent compatibil cu cel al statelor 
membre





 


4. Dezvoltarea sistemului de învăţământ şi 
adaptarea acestuia la conceptul de dezvoltare 
sustenabilă







Schema dezvoltării sustenabile


 


 


 


 


 


Responsabilitate 
tehnologică 
(Tehnologii sustenabile) 


Responsabilitate 
economică 
(Profitul) 


Responsabilitatea faţă de 
mediu 


(Planeta) 


Responsabilitate socială
(Omul) 


 


Sustenabilitate 
Responsabilitate managerială 







Elemente obligatorii pentru o 
dezvoltare sustenabilă



 


Existenţa unei strategii coerente pe 
termen lung care să fie asumată de 
toţi factorii de decizie (în principal 
de factorii politici)



 


Crearea strategiei ţinându-se cont 
atât de realitatea economiei 
româneşti, de interesele naţionale 
cât şi de evoluţiile prezente şi 
viitoare din economia mondială







Rolul CDI





 
CDI este un factor esenţial în dezvoltarea 
unei ţări şi trebuie să fie inclusă ca un 
element prioritar în strategia de 
dezvoltare a ţării





 
CDI poate aduce o diferenţă de valoare 
adăugată importantă în dezvoltarea şi 
comercializarea produselor





 
CDI poate să dea soluţii pentru încadrarea 
în cerinţele unei dezvoltări sustenabile


 
(în 


special în ce priveşte partea tehnologică a 
dezvoltării sustenabile)







Priorităţi ale CDI în cadrul dezvoltării 
sustenabile


 
a României





 


Realizarea unei strategii naţionale de dezvoltare a 
CDI (care să fie inclusă în strategia de dezvoltare 
generală a ţării)





 


Fiecare institut de cercetare trebuie să-şi 
finalizeze o strategie proprie de dezvoltare  





 


Desfăşurarea concomitentă a activităţii de CDI 
atât în partea de cercetare fundamentală cât şi în 
partea de cercetare aplicativă





 


Legătura mai puternică între sectorul de CDI din 
institute şi universităţi şi firmele beneficiare ale 
acestui proces (Transferul mai puternic al 
rezultatelor cercetării spre firme)







Priorităţi ale CDI în cadrul dezvoltării 
sustenabile


 
a României



 


Participarea în parteneriate
 


la nivel 
naţional/european/mondial



 


Fructificarea atuurilor tehnologice 
ale fiecărei entităţi şi dezvoltarea 
unor activităţi complementare 
legate de atuul principal



 


Dezvoltarea resurselor umane din 
domeniul CDI  







Vă mulţumim pentru atenţie! 
Întrebări?
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Financing RDI during crisis. Financing RDI during crisis. 
Restrictions and challengesRestrictions and challenges


Prof. Ph.D. Valentina Vasile
Institute of National Economy- Romanian Academy


Ph.D. Mariana Bălan
Institute for Economic Forecasting- Romanian Academy
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EU2020EU2020


•• Smart growth Smart growth –– an economy based on an economy based on 
knowledge and innovation knowledge and innovation means means 
strengthening knowledge and innovation as strengthening knowledge and innovation as 
drivers of our future growth. This requires:drivers of our future growth. This requires:


•• improving the quality of our educationimproving the quality of our education;;


•• strengthening our research performancestrengthening our research performance;;


•• promoting innovation and knowledge transfer promoting innovation and knowledge transfer 
throughout the Unionthroughout the Union;;
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•• making full use of information and making full use of information and 
communication technologiescommunication technologies;;


•• ensuring that innovative ideas can be turned into ensuring that innovative ideas can be turned into 
new products and services that create growth, new products and services that create growth, 
quality jobs and help address European and quality jobs and help address European and 
global societal challenges. global societal challenges. 


To succeed, this must be combined with To succeed, this must be combined with 
entrepreneurship, finance, and a focus on user entrepreneurship, finance, and a focus on user 
needs and market opportunities.needs and market opportunities.
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New sources for new growth


• the key to competitiveness today and in the 
future is creating an economy in which 
knowledge and innovation are the primary tools, 
in which growth stems from European brains 
rather than brawn or materials. This requires 
more investment in R&D and measures to 
ensure that research results are transformed 
into innovative products and services.
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EU2020
 


headline targets - 3% of the EU's GDP 
should be invested in R&D. 


 
flagship = 


"Innovation Union" to improve framework 
conditions and access to finance for research 
and innovation so as to ensure that innovative 
ideas can be turned into products and services 
that create growth and jobs.
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Flagship:


• improve access of SMEs to Intellectual Property 
Protection, speed up setting of interoperable 
standards;


• improve access to capital and make full use of 
demand side policies, e.g. through public 
procurement and smart regulation;







77


• To strengthen and further develop the role of EU 
instruments to support innovation (e.g. structural 
funds, rural development funds, R&D framework 
programme, CIP, SET plan), including through 
closer work with the EIB and streamline 
administrative procedures to facilitate access to 
funding, particularly for SMEs and to bring in 
innovative incentive mechanisms linked to the 
carbon market, namely for fast-movers; 


• To promote knowledge partnerships and 
strengthen links between education, business, 
research and innovation, including through the 
EIT, and to promote entrepreneurship by 
supporting Young Innovative Companies.
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• At national level:
– reinforce cooperation between universities, 


research and business, implement joint 
programming and enhance cross-border co- 
operation in areas with EU value added and 
adjust national funding procedures 
accordingly, to ensure the diffusion of 
technology across the EU territory; 


– to prioritise knowledge expenditure, 
including by using tax incentives and other 
financial instruments to promote greater 
private R&D investments.
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Main restrictions:
- lower levels of investment in R&D and innovation, 
- reluctance in some parts of our societies to 


embrace innovation, 


R&D spending in Europe
 


is below 2%, compared 
to 2.6% in the US and 3.4% in Japan, mainly as 
a result of lower levels of private investment. It is 
not only the absolute amounts spent on R&D 
that count – Europe needs to focus on the 
impact and composition of research spending 
and to improve the conditions for private sector 
R&D in the EU. Our smaller share of high-tech 
firms explains half of our gap with the US.







Romania
RDI expenses as % of GDP 


2009 0,2%
2008 0,58% (NE-0.39%, SE- 0,18%, S-0,35%, SV-0,21%, V-0,3%, 
NV-0,43%, C-0,13%, Bucharest- 1,62%)
- private sector 30% of total investment in R&D


Employment in high-tech activities +RDI (NE-1,31%, SE-1,21%, S- 
1,23%, SV-0,95%, V-4,16%, NV-2,03%, C-1,71%, Bucharest- 6,55%)


Innovation as pillar of competitiveness
Scor 3.1 (Global report on Competitiveness, 209-2010)
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Global finance
 


still needs fixing. 


The availability of easy credit, short-termism and 
excessive risk-taking in financial markets around 
the world fuelled speculative behaviour, giving rise 
to bubble-driven growth and important imbalances.


Europe is engaged in finding global solutions to 
bring about an efficient and sustainable 
financial system. 
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Focusing attention on 


• the need for both the public and private sectors 
to invest in R&D but on impact rather than on 
input;


• the need to improve the conditions for private 
R&D;


• the need for a broader range of expenditure 
which would be more relevant for business 
operations and for productivity drivers. 
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Priority setting in financing
• mix of instruments for priority setting, including 


technology foresight and technology road- 
mapping.- R&D map (ex Korea);


• setting priorities in science and technology as 
part of its medium- and long-term planning, and 
has proven its ability to mobilise resources to 
achieve its goals. The approach to priority 
setting is still largely top-down and is biased 
towards high technology (ex China);


• a strong social consensus on issues relating to 
sustainable development as well as strong 
capabilities in associated areas of science and 
technology (Norway)
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• targeted investments - funding priority areas in 
key technologies such as nanotechnology and 
medical technologies (ex. Switzerland) - higher 
education includes portfolio management, 
fostering strengths and profiles, and allocation of 
much university investment to a few selected 
fields;


• selective policies through the cluster initiative 
(ex. Chile);


Source: OECD Reviews of Innovation Policy, www.oecd.org/sti/innovation/reviews



http://www.oecd.org/sti/innovation/reviews
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The extension of the application of competitive 
mechanisms


 
to proposals for areas of 


technology, clusters and consortia. 


Experience with P/PPs for research and 
innovation indicates that they can be an effective 
focusing device for the allocation of resources 
with industry participation, and thus contribute to 
priority setting in new ways. 
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The approach:


• top-down, e.g. defining certain thematic areas 
(sometimes in rather broad terms) financed 
mainly by state, 


• bottom-up
 


- may adopt thematically open 
procedures which have proven fruitful in 
revealing developments within the innovation 
system, e.g. through the appearance of 
multidisciplinary consortia engaging in novel 
types of joint research.
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Main directions in financing


• structural priorities (research infrastructure, 
tertiary education, industry-academic links, 
financing innovation, IPR protection regimes, etc.) 
- “policy mixes”, which emphasise achieving an 
appropriate blend of measures;


• thematic priorities- competitive advantages- the 
need for critical mass in research, specialisation 
or technological competitiveness- proper 
financing + modern managing instruments.
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The main outcome from financing RDI - Going 
beyond economic goals  innovation for social 
goals and social impacts of innovation


A strategic approach to fostering innovation is 
necessary to achieve the core objectives of 
public policy. As countries emerge from the 
economic downturn, and with other sources of 
growth declining in importance and global 
challenges mounting, innovation needs to be 
harnessed more effectively. Innovation has 
been, and must continue to be, a driver of 
rising living standards.
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The ambitious objective of the Lisbon Agenda The ambitious objective of the Lisbon Agenda 
has been partly overtaken by the financial and has been partly overtaken by the financial and 
economic crisis that hit the European Union in economic crisis that hit the European Union in 
the second half of 2008. the second half of 2008. 


•• now, it is important to stimulate longnow, it is important to stimulate long--term term 
investment in those areas of the economy that investment in those areas of the economy that 
will benefit future generations and not leave will benefit future generations and not leave 
them burdened with debt for investment that them burdened with debt for investment that 
shows shortshows short--term gain only. term gain only. 


•• Europe will come out of the current financial Europe will come out of the current financial 
and economic crisis stronger than it was before.and economic crisis stronger than it was before.







2020


Brussels European Council 13/14 March 2008


• Investment agenda Knowledge & Innovation;


• People and modernisation of labour markets;


• Fifth Freedom cross border mobility;


• SMEs
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Finding private funding sources for RDI Finding private funding sources for RDI 
projects can be difficult due to their nature:projects can be difficult due to their nature:


•• complex products and technologies;complex products and technologies;
•• unproven markets;unproven markets;
•• intangible assets;intangible assets;
•• information difficult to evaluate by the financial information difficult to evaluate by the financial 


sector;sector;



 
Risk Sharing Finance Facility (RSFF).Risk Sharing Finance Facility (RSFF).


RSFF is an innovative scheme to improve access RSFF is an innovative scheme to improve access 
to debt financing for private companies or public to debt financing for private companies or public 
institutions promoting activities in the field of RDI.institutions promoting activities in the field of RDI.
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RSFF is builtRSFF is built
 


on the principle of credit risk on the principle of credit risk 
sharing between the European Community sharing between the European Community 
and the EIB and extends therefore the ability and the EIB and extends therefore the ability 
of the Bank to provide loans or guarantees for of the Bank to provide loans or guarantees for 
investment with a higher risk and reward investment with a higher risk and reward 
profile. The RSFF has a EUR 2bn capital profile. The RSFF has a EUR 2bn capital 
cushion:     EUR 1bn from the EIB and the cushion:     EUR 1bn from the EIB and the 
same amount from the Commission's 7th same amount from the Commission's 7th 
Research Framework Research Framework ProgrammeProgramme (2007(2007--2013) 2013) 


 the Bank can to lend more than EUR 10bn for the Bank can to lend more than EUR 10bn for 
this kind of investment (by midthis kind of investment (by mid--2010 already 2010 already 
EUR 6bn had been committed)EUR 6bn had been committed)
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Risk Sharing Finance Facility –
 Policy Objectives


SursaSursa: : ””Financing of European Research, Development and Innovation (RDI)”, European Investment 
Bank, april 2010
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Risk Sharing Finance Facility –
 Strategic


 
Objectives


• support the financing of innovative companies of any size and 
ownership for the implementation of eligible RDI projects;


• provide value added by sharing risks with promoters, banks 
and other financiers for the financing of eligible projects;


• offer RSFF access to small and medium sized projects and 
companies;


• priority of European Technology Platforms, Joint Technology 
Initiatives and Eureka


• support European Research Infrastructures
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Risk Sharing Finance Facility (RSFF) –
 Benefits for Beneficiaries


• Pricing advantage (EIB’s AAA rating and non- 
for-profit pricing);


• Long maturities of up to 10 years;
• Direct EIB financing from EUR 7.5m up to EUR 


300m per transaction;
• Strong technology/industry expertise;
• EIB does not sell assets on the secondary 


market (buy and hold strategy);
• Relationship with co-financing partners: no cross 


selling of other products (just long-term lender);
• Signalling Effect: EIB as a quality stamp;
• Diversification of funds
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Financing Models under RSFF


SursaSursa: : ””Financing of European Research, Development and Innovation (RDI)”, European Investment Bank, april 2010
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RSFF Signatures 2007 -
 


2010


SursaSursa: : ””Financing of European Research, Development and Innovation (RDI)”, European Investment Bank, april 2010
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CONCEPTE ŞI INDICATORI STATISTICI NOI 
PENTRU EVALUAREA SISTEMULUI CDI DIN 


ROMÂNIA
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SEMINAR NAŢIONAL
Dezvoltarea instituţională a sistemului CDI şi performanţa economică







CADRUL GENERAL EUROPEAN


•
 


Conceptul
 


ERA (European Research Area) relansat
 


în anul
 


2007 
asigură o bază publică de cercetare prin  eficientizarea efortului de 
cercetare european;


• În vederea coordonării eforturilor politice a UE cu statele membre, pe 
baza priorităţilor şi specificităţilor fiecărui stat, s-a propus un efort de 
identificare a unui set consistent de indicatori care să servească ca 
instrument operaţional pentru obiective politice şi strategii, în vederea 
monitorizării progresului privind realizarea zonei de cercetare 
europenă în viziunea strategiei 2020.


• Comisia Europeană a propus furnizarea de noi indicatori care să 
evidenţieze mai bine sistemul CDI pentru statele membre.







EFORTURI LA NIVEL NAŢIONAL


•
 


INS este
 


implicat
 


în procesul
 


de discutare şi elaborare a unei 
liste de indicatori, prin evaluarea disponibilităţii şi fezabilităţii 
unor indicatori relevanţi din zona cercetării şi prin 
comparabilitatea cu sistemele CDI din celelalte state membre;





 


La propunerile Eurostat
 


şi la solicitarea
 


utilizatorilor
 


interni, INS 
a întreprins acţiuni de identificare şi abordare a surselor de date 
pentru obţinerea unor indicatori statistici noi din domeniul 
cercetării-dezvoltării şi inovării, care nu fac parte din colectările 
obişnuite de date statistice conform regulamentelor europene;







CONCEPTE NOI IN STATISTICILE DE 
CERCETARE-DEZVOLTARE





 


Comensurarea
 


fondurilor
 


structurale
 


accesate
 


pentru
 


activitatea
 


de 
cercetare-dezvoltare;





 


Colaborarea
 


întreprinderilor
 


româneşti
 


cu organismele transnaţionale  
publice în domeniul cercetării-dezvoltării;





 


Programele transnaţionale publice de cercetare-dezvoltare;





 


Efortul de marketing al întreprinderilor româneşti pentru activitatea de 
cercetare.







INDICATORI
 


NOI IN STATISTICILE DE 
CERCETARE-DEZVOLTARE


Pe


 


baza noilor concepte, INS a implementat indicatori noi pentru


 


domeniul 
cercetării:


-


 


întreprinderile
 


care au accesat
 


fonduri
 


structurale;
(cu finanţare de la UE şi cu cofinanţare naţională)


-


 


valoarea fondurilor publice destinate cercetării în
companiile transnaţionale publice;


-


 


proiecte
 


de cercetare-dezvoltare
 


realizate
 


în cooperare;
(după tipul instituţiei şi localizarea geografică a acestuia)


-


 


strategii
 


de marketing aplicate
 


în domeniul
 


cercetării
 


care privesc
dezvoltarea


 


resurselor


 


umane


 


sau


 


aspecte


 


generale


 


ale activităţii de cercetare







INDICATORI
 


NOI IN STATISTICILE DE 
INOVARE


•
 


În domeniul statisticii inovării s-a propus îmbunătăţirea cercetărilor 
statistice prin implementarea unor indicatori noi care să reflecte 
tendinţele actuale ale pieţei şi economiei mondiale.


În acest context s-a propus :
-


 
introducerea conceptului de inovare de produs 


→ nou pentru ţară
→ nou pentru Europa
→ nou în lume


- obţinerea unui indicator nou care să măsoare activitatea
       inovativă a firmelor referitoare la design







INDICATORI
 


NOI IN STATISTICILE DE 
INOVARE





 


În perioada următoare se va pune accent pe obţinerea unor indicatori 
care să evidenţieze resursele umane utilizate de mediul de afaceri pentru 
realizarea activităţilor inovative.


-
 


angajarea de personal specializat în: publicitate, artă
 


grafică,
 


design-ul
  produselor sau serviciilor, multimedia, cercetări de piaţă, dezvoltare  de
programe informatice, ştiinţă aplicată;


-
 


metode de stimulare a personalului propriu angajat pentru idei noi şi
creativitate: brainstorming, echipe


 
de lucru


 
multidisciplinare, rotirea


personalului, stimulente
 


pentru
 


idei
 


noi
 


etc.







INDICATORI
 


NOI IN STATISTICILE DE 
INOVARE





 


Cheltuielile de inovare la nivel regional se urmăresc funcţie de locul 
dezvoltării activităţilor inovative;





 


Companiile mari cu filiale sau sedii localizate în diferite regiuni ale ţării 
au un comportament diferit în ceea ce priveşte realizarea activităţilor 
inovative;





 


INS realizează un studiu pilot pentru urmărirea acestor companii.







INDICATORUL INTENSITĂŢII CDI





 


Indicatorul privind intensitatea C-D reprezintă cheltuielile de cercetare-
 dezvoltare raportate la produsul intern brut al ţării (PIB);





 


Începând cu anul 2000, indicatorul intensitatea C-D pentru UE-27 a 
progresat. În anul 2008 intensitatea C-D a fost de 1,9% din PIB-ul 
european comparativ cu 1,85% înregistrat în anul 2000.





 


Directoratul general  pentru cercetare de la Bruxelles a prezentat 
rezultatele unui studiu referitor la intensitatea C-D pentru perioada 
2000-2008  care a analizat evoluţia fiecărui stat membru;







INDICATORUL INTENSITĂŢII CDI


Evoluţia intensităţii C-D (GERD ca % din PIB),


 


pe sectoare de performanţă
Sursa


 


DG RTD







INDICATORUL INTENSITĂŢII CDI





 


Diferenţele dintre cele 27 de state 
membre referitoare la acest 
indicator sunt mari;numai 8 state 
au avut o evoluţie pozitivă, în timp


 ce
 


celelalte fie au stagnat sau 
chiar au înregistrat valori negative;





 


Deşi indicatorul intensitatea C-D 
pentru România are valori mici, 
totuşi trend-ul a fost unul pozitiv.


Sursa: Directoratul


 


General RTD







INDICATORUL INTENSITĂŢII CDI





 


În contextul
 


noii strategii Europa 2020 principalul obiectiv îl constituie 
transformarea Europei într-o economie puternică, bazată pe 
cunoaştere, într-un mediu curat, cu salariaţi cu înaltă pregătire


 profesională care să asigure o productivitate sporită şi coeziune 
socială;





 


Îmbunătăţirea
 


condiţiilor
 


pentru
 


cercetare
 


şi
 


dezvoltare, prin
 


creşterea 
combinată a nivelurilor investiţiilor publice şi private în cercetare pentru 
realizarea target-ului  de 3% în PIB-ul UE;





 


Comisia Europeană propune elaborarea unui indicator comun pentru
 statisticile de cercetare şi inovare.







Indicatori ERA ce vor fi realizaţi de Eurostat în 
colaborare cu institutele naţionale de statistică din 


statele membre





 


Eurostat a elaborat o listă cu 21 de indicatori care pot reflecta 
obiectivele strategiei Europa


 
2020


 
în domeniul CDI;





 


Din totalul acestora numai 14 indicatori pot fi
 


realizaţi de Eurostat în 
colaborare cu institutele de statistică ale statelor membre;





 


INS  va considera o prioritate implementarea acestui set de indicatori 
din domeniul CDI, pe baza indicaţiilor şi cu sprijinul Eurostat având în 
vedere necesitatea comparabilităţii cu celelalte state membre.







Vă mulţumim pentru atenţie!
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EVOLUȚIA SISTEMULUI CDI DIN ROMÂNIA 
 ÎN PERSPECTIVA STRATEGIEI EUROPA 2020 


Rolanda PREDESCU
Autoritatea Naționlă pentru Cercetare Științifică


Direcția Generală Programe


Autoritatea Naţională 
pentru Cercetare Ştiinţifică







CUPRINS


• UE 2020 ‐“3%”
 


vs.   referința națională


• Decalaj față de ținta propusă
• Traiectoria spre ținta 2020 propusă
• Politici CDI pentru deceniul următor


• Dezvoltarea sistemului instituțional CDI în deceniul 
 următor


Sistemul instituțional CDI ‐


 


7 iulie 2010 2







UE 2020 ‐“3%”
 


vs.   referința națională


 3%  din PIB chelt. totale CD ‐
 


țintă foarte ambițioasă în 
 contextul economic și financiar existent


 bugetul național –
 


sub presiuni multiple :
– Suportarea impactului crizei ///


 
cerințe de convergență 


 (RO in EZ in 2015)
– Investiții pentru redresare economică /// returnarea 


 împrumutului EU/ FMI
– realizarea obiectivelor puternic interconectate EU 2020


 RO/ C&D : ținta  2020 realistă ‐ 2% din PIB
 


chelt. totale CD 
– acoperirea decalajului față de actuala medie UE27


 2008/2009:   
 


2008/ 1,92%; 2009/ 2,06%
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CDI/ Romania: decalaj față de ținta propusă
• Referință (2008‐2009):


 
Eurostat, 


European Innovation Scoreboard/ SII‐
 


Summary Innovation Index


RO EU 27  (2009) Decalaj


EIS/  SII (2009) 0,294 0,478 ~   3/5


Capacitate/ Cercetători 3,52%o 9,2%o ~   1/3


Capacitate / personal CD 4,79%o 15,5%o  ~   1/3


Capacitate/   personal  studii sup. 
in domenii ST


~ 22,9%  39,25% ~   1/2


Suport financiar/   GERD (% din PIB) 0,5 ~ 2  (1,92) ~   1/4


Suport financiar /   GBOARD (%  din PIB 0,3 0,7     (1‐target) < 1/2   (1/3)


Suport financiar /  BERD  (% din PIB) 0,15 ~ 1,2  (1‐target) ~   1/8   (~ 1/7)


Efecte economic e/ exporturi HiTech 3,80% 15,96% ~   1/4


Ef. economic e/ angajați Hi‐Mid‐Tech 5,66% 6,69% ~   4/5


Ef. economic e/ angajați  servicii kn.int. 14,40% 32,94% ~   1/2
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CDI/ Romania:  traiectorie spre ținta 2020 propusă (1)





 
Fonduri publice CD: 


 
1% din PIB in 2020 


– Creștere necesară  față de prezent: 


 
de (cel puțin) 3 ori


– ritm de creştere necesar:  0,05% ‐


 
0,10%  din PIB pe an


– Surse majore de creştere:
– creşterea fondurilor structurale pentru CD (la cca 10%)
– creşterea corespunzătoare a fondurilor naționale complementare 


 (raport 1/4)
– stimulente fiscale&financiare pt. CD în sectorul privat





 
Fonduri private pt. CD:  


 
0,8% ‐


 
1% din PIB în 2020 


−


 
Creștere necesară față de prezent:


 
de cca 6‐7 ori


−


 
ritm de creştere necesar:  0,10% ‐


 
0,15% din PIB pe an


−


 
Sursa creşterii: politici integrate de inovare
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CDI/ Romania:  traiectorie spre ținta 2020 propusă (2) 


6Sistemul instituțional CDI ‐
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Capacitate sistem 





 
cercetători





 
personal CD





 
personal  studii sup. in domenii ST


• Creștere necesară  față de prezent: de (cel puțin) 3 ori


• ritm de creştere necesar: cu cca 5‐6000 cercetători/ an





 
Efecte economice (eficiență)





 
exporturi HiTech


• Creștere necesară  față de prezent: de (cel puțin) 4 ori


• ritm de creştere necesar: cu cca 1,2% / an







CDI/ Romania: Politici CDI pentru deceniul următor (1)


i)    dezvoltarea capacității şi creşterea performanțelor sistemului CDI



 


Resurse umane pentru cercetare: 



 
programe corelate de educație şi cercetare (şcoli doctorale/post‐


 doctorale de excelență, inclusiv în cooperare cu universități din 
 străinătate)  



 


POS‐DRU:  12000  burse doctorale; 2000 post‐doc; 96000 ore/om



 


integrarea cercetătorilor din diaspora



 


Infrastructuri CD: promovarea proiectelor mari de investiții CD


(ex:  proiectul ELI, Centrul Delta Dunării)



 


Promovarea dimensiunii Europene în toate aspectele 
 activităților CD (politici, programe/proiecte pan‐europene)
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 CDI/ Romania: Politici CDI pentru deceniul următor (2)


ii) Stimularea activităților CDI în sectorul privat


dezvoltarea unei Strategii Naționale de Inovare, pentru 
 promovarea politicilor integrate de inovare: 



 


corelare politici CD +
 


politica industrială, financiară, 
 fiscală (facilități în curs de aprobare), de proprietate 
 intelectuală, de concurență



 


promovarea achizițiilor publice high‐tech în sectoare 
 de interes strategic (energie, transporturi, apărare, 


 sănătate, infrastructuri CD de mari dimensiuni)
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CDI/ Romania: Politici CDI pentru deceniul următor (3)


 Planul de sporire a eficienței şi eficacității cheltuielilor 
 publice destinate CD 


 
2010‐2011 (condiționalitate pt. MoU)


 
:



 


măsuri 
 


specifice 
 


politicilor 
 


menționate, 
 


dar  şi 
 


prevederi 
 pentru    adaptarea 


 
la 


 
condițiile 


 
de 


 
resurse 


 
financiare 


 limitate, în condițiile crizei economice:



 
Promovarea


 
proiectelor


 
inovative, cu valoare


 
economică; 



 


Revizuirea 
 


finanțării 
 


acordate 
 


proiectelor 
 


conform 
 


indicatorilor 
 de eficiență aplicați la nivel UE)



 


în 
 


perspectivă:    creşterea 
 


sumelor 
 


alocate 
 


pentru 
 


CDI,
 atât 


 
ca 


 
valori 


 
absolute, 


 
cât  şi 


 
ca 


 
procent 


 
din 


 
PIB, 


 
în 


 
acord 


 cu obiectivele Strategiei
 


Europa 2020



 


baza pentru
 


secțiunea
 


CDI din viitorul PNR


Sistemul instituțional CDI ‐
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CDI/ Romania: Politici CDI pentru deceniul următor (4)


 CE/ “diagnostic tool” pentru îmbunătățirea


performanțelor sistmelor naționale CDI (24 iunie a.c.)



 


Inovarea promovată pe scară largă (“Innovation Union“)



 


inovare tehnologică, dar și în servicii, instituții, comerț



 


sectorul public: promotor al inovării (servicii și achiziții publice)



 


Excelența în cercetare și educație



 


atractivitatea carierei științifice



 


asigurarea necesarului de specialiști, în domeniile tehnice



 


Promovarea investiției private în CD&I



 


parteneriatul instituții de învățământ, instituții CD și firme



 


cadru favorabil (sprijin pt. firme inovative, piață pt. produse inovative, 
 proprietate intelectuală) 


Sistemul instituțional CDI ‐
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CDI/ Romania:  Dezvoltarea sistemului instituțional 
 în deceniul următor (1)



 


Instituții cu profil CD:  



 
creșterea numărului/ dimensiunii, în corelare cu:


‐
 


creșterea de personal 
‐


 
domeniile dominante în economie 



 


dezvoltarea capacității de a oferi servicii ştiințifice şi tehnologice de 
 înaltă complexitate


 
(valorificare laboratoare, infrastructuri CD de 


 înaltă performanță, surse de documentare şi informare)



 


cresterea capacității manageriale (analiza pieței şi a mediului economic, 
 planificare strategică, gestiune  resurse umane/ financiare)



 


cresterea capacității de evaluare internă (structuri&proceduri interne 
 aplicate sistematic)



 


creşterea capacității de relaționare cu mediul economic (compartimente 
 specializate, orientare spre client, managementul portofoliului de clienți, 
 marketing)



 


creşterea capacității de relaționare la nivel internațional
Sistemul instituțional CDI ‐
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CDI/ Romania:  Dezvoltarea sistemului instituțional 
 în deceniul următor (2)





 


Instituții cu rol de coordonare 





 


Creșterea vizibilității și importanței la nivel politic


• dezvoltarea organismelor consultative ST la cel mai înalt nivel politic


• dezvoltarea unui mecanism stabil de  corelare a instituțiilor care promovează politici 


 CDI (autorități guvernamentale, AR, academii ramură)





 


Creșterea capacității de a formula politici proactive


• Creșterea capacității de a evalua, identifica și susține priorități în context național și 


 internațional (inclusiv în condiții economice dificile):


• Înființarea  centrelor specializate pentru diagnosticarea stării și previzionarea 


 evoluției domeniilor ST  (“observatoare”


 


ST) 


• Creșterea capacității de relaționare cu mediul științific și economic:  


• Revizuirea structurii și componenței organismelor consultative pt. îmbunătățirea 


 reprezentativității  la nivel de sectoare/ domenii





 


Dezvoltarea capacității de implicare pe plan internațional (administrație + comunitate 


 științifică):  





 


reprezentare la nivel de țări/ organisme/ instituții/ programe





 


capacitate de consultare, analiză, evaluare internă


Sistemul instituțional CDI ‐
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CDI/ Romania:  Dezvoltarea sistemului instituțional 
 în deceniul următor (3)



 


Instituții cu rol de sprijin 



 


Dezvoltarea sistemului integrat de monitorizare și evaluare unitară a 
 sistemului CDI: 





 


instituții și personal CDI/  programe CDI/  infrastructuri CDI



 


Dezvoltarea sistemelor suport: 



 
sistem unitar de informare‐documentare ST





 
dezvoltarea infrastructurilor specializate pentru transfer tehnologic și 


 inovare (informare și consiliere tehnologică pentru agenții economici)



 


Structuri la nivel sectorial 



 
Rețele integrate de competență tehnologică/ clustere :  agenți 


 economici, instituții de învățământ, instituții cu profil CD, instituții de 
 evaluare a conformității 


Sistemul instituțional CDI ‐
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Pe scurt despre Pe scurt despre ……





 
Necesitatea evaluarii impactului reglementarilor 
[Regulatory Impact Assessment] -


 


un instrument cheie in 
procesul guvernarii;



 


Experienta SUA / OCDE / UE;



 


Experienta Romaniei;
◦


 
Cazul IER
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Necesitatea evaluarii impactului Necesitatea evaluarii impactului 
reglementarilorreglementarilor



 


RIA ofera o evaluare detaliata si profunda a 
impactului


 
estimat generat de o noua 


reglementare, astfel incat sa se evalueze 
utilitatea acesteia;



 


Reglementarile pot genera efecte diverse 
(economice, sociale, de mediu), atat 
analizele economice cat si consultarea 
partilor afectate fiind necesara;



 


RIA permit identificarea problemelor 
asociate obiectivelor


 
de atins, ierarhizarea 


acestora, estimarea efectelor.
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Experiente relevanteExperiente relevante





 
SUA
◦


 
Introduse sub administratia Carter (1978); 
◦


 
Sub administratia Reagan, introducerea analizei cost-


 beneficiu;
◦


 
Derularea procesului de evaluare impact: realizarea RIA, 
consultare publica, aprobarea/respingerea reglementarii





 
OCDE
◦


 
1997, OECD, Regulatory Reform Programme


◦
 


Pana la jumatatea anilor 90, circa 12 tari OECD 
implementasera cerintele RIA requirements intr-o forma 
oarecre, pana in anul 2000, 20 of 28 tari OECD 
implementasera cerintele RIA.
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Baza legala pentru RIA in tarile Baza legala pentru RIA in tarile 
OCDEOCDE





 
Tarile OECD au adoptat diferite maniere legale de 
introducere RIA in elaborarea legislatiei . 
◦


 
Cehia, Corea, Mexic –


 
au introdus RIA prin lege;


◦
 


In SUA, RIA este introdus prin decret presidential;
◦


 
In Australia, Austra, Franta, Italia, Olanda, prin 
HG;
◦


 
In Canada, Denemarca, Finlanda, Japonia, Ungaria, 
Noua Zealanda, Norvegia, Polonia, Germania, 
Portugalia, Suedia and the UK, prin decizii ale 
guvernului sau directive politice



 
the use of RIA is based on a cabinet directive, 
cabinet decision, government resolution or policy 
directive.
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Exista un model de urmat in RIA ?Exista un model de urmat in RIA ?





 
Nu exista un singur model de urmat in 
introducerea / derularea RIA. Modelul ales 
trebuie sa tina cont de contextul institutional, 
social, cultural si legal al tarii respective.





 
Cu toate acestea, experientele inregistrate in 
tarile OCDE fac posibila stabilirea unor “bune 
practici”


 
in utilizarea RIA. 





 
Aceste practici nu inseamna insa ca un singur 
sistem de introducere RIA este dezirabil pentru 
toate tarile, in toate perioadele.
◦


 
These practices in no way imply that a single system for 
introducing RIA is desirable for all countries at all times.
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Hungary: impact assessment Hungary: impact assessment 
methodologymethodology





 


Within Hungary’s Ministry of Justice, the Department of Impact Analysis, Deregulation and Registration of Law has 
developed an impact assessment methodology with the following goals: a) to serve as a comprehensive handbook of 
general and specific RIA practices and tools, including relevant


 


legal aspects and economic, social, health and 
environmental impact assessment methods; and, b) to provide practical guidance to designing an effective RIA 
project, including providing charts, graphs and figures that serve as a real support.





 


The methodology is presented in three steps:



 


1) Preparation. The most important step of the analysis is to precisely map out the purposes or intentions behind 
the draft law: This means interpreting how the elements of the draft


 


regulation will function in practice. The draft 
regulations that are to be analysed further are selected on the basis of this presentation.





 


2) Analysis. In this section of the process, the policy maker must select areas in which the proposed regulation will 
have a significant and relevant impact, and examine the regulation’s potential effects using economic, sociological 
and other impact-analysis and management tools. It is particularly important to clearly identify appropriate data 
sources and assessment methods. The policy maker then carries out the analysis by constructing detailed social and 
economic models.





 


3) Summarization, decision-making and law-making. Professional presentation of the results of the impact



 


assessment is crucial. The goal of this presentation is twofold:


 


it must clearly meet the requirements set by the



 


client, and the impact analysis summary must contain all relevant information, results and details. The knowledge 
accumulated through impact assessment projects can provide valuable information on the appropriate use of 
regulation techniques, with which policy makers can develop laws


 


that better realise their initial intentions.
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Uniunea EuropeanaUniunea Europeana


◦
 


La nivelul Comisiei Europene:



 
1986, introducerea BIA; 



 
2001, Raportul Mandelkern, 



 
2002, lansarea programului de “mai buna 
reglementare”, 



 
2003 –


 
primul model integrat EI


 
/2005/ 2009;


◦
 


Statele membre:



 
Evolutii diverse: UK, introduce RIA in 1998
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Agriculture and Rural Development


Adoption dateCommission 
proposal


IA final report 
+ summary


Proposal 
reference IAB Opinion


2009/04/21 Communicati


 on -


 
Towards 


a better 
targeting of 
the aid to 
farmers in 
areas with 
natural 
handicaps


SEC(2009)45


 0


 
+


 SEC(2009)45


 1


COM(2009)16


 1
SEC(2009)45


 2


 
[228 KB] 


2009/05/28 Communicati


 on on 
agricultural 
product 
quality policy


SEC(2009)67


 0


 
[3 MB] +


 SEC(2009)67


 1


COM(2009)23


 4
SEC(2009)67


 2


 
[159 KB] +


 IAB Opinion 
1st IA


 
[339 


KB] 


Top 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009SC0450:EN:NOT

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009SC0450:EN:NOT

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009SC0451:EN:NOT

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009SC0451:EN:NOT

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0161:EN:NOT

http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/docs/ia_2009/sec_2009_0452_en.pdf

http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/docs/ia_2009/sec_2009_0452_en.pdf

http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/docs/ia_2009/sec_2009_0670_en.pdf

http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/docs/ia_2009/sec_2009_0670_en.pdf

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009SC0671:EN:NOT

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009SC0671:EN:NOT

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0234:EN:NOT

http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/docs/ia_2009/sec_2009_0672_en_2.pdf

http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/docs/ia_2009/sec_2009_0672_en_2.pdf

http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/docs/ia_2009/sec_2009_0672_en_1.pdf

http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/docs/ia_2009/sec_2009_0672_en_1.pdf

http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/docs/ia_2009/sec_2009_0892_en.pdf





Competition


Adoption dateCommission 
proposal


IA final report 
+ summary


Proposal 
reference


2009/07/02 Communicati


 on from the 
Commission 
on the 
application of 
State aid 
rules to public 
service 
broadcasting


SEC(2009)89


 3


 
[292 KB] +


 SEC(2009)89


 2


 
[64 KB] 


C(2009)5131


2009/07/22 Communicati


 on: The 
Future 
Competition 
Law 
Framework 
applicable to 
the motor 
vehicle sector


SEC(2009)10


 52


 
[652 KB] 


+


 SEC(2009)10


 53


COM(2009)38


 8
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http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/docs/ia_2009/sec_2009_0893_en.pdf

http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/docs/ia_2009/sec_2009_0893_en.pdf

http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/docs/ia_2009/sec_2009_0892_en.pdf

http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/docs/ia_2009/sec_2009_0892_en.pdf

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009XC1027(01):EN:NOT

http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/docs/ia_2009/sec_2009_1052_en.pdf

http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/docs/ia_2009/sec_2009_1052_en.pdf

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009SC1053:EN:NOT

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009SC1053:EN:NOT

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0388:EN:NOT





RIA RIA ––
 


intre dorinta si realitateintre dorinta si realitate





 


Designing and applying a comprehensive RIA programme is not easy. 
OECD member countries have had very mixed experiences in this 
area. 
◦


 


RIA can be an excellent tool to make regulatory decisions more cost-effective and 
reduce the number of low-quality and unnecessary regulations. It can make 
decisions more transparent and encourage consultation and the participation of 
affected groups, and it contributes to improving governmental coherence and intra-


 
ministerial communication.


◦


 


However, problems and challenges do exist: ensuring compliance and adequate 
scope of coverage; devising high quality RIA and data collection


 


strategies; 
instituting effective training programmes; and assuring the required level of 
political support are all vital to any successful RIA system.





 


To integrate RIA into the government policy process requires a 
significant cultural change among regulators, politicians, interest 
groups and the public. This means that implementing RIA is a long-


 term process that requires consistent, sustained support and 
must be strengthened at the political level until it becomes a 
systematic part of a country’s political and administrative 
cultures.





 


Sursa:Regulatory Impact Analysis in OECD Countries, Challenges for developing countries, 2005
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RomaniaRomania



 


In calitate de sm al UE, face parte din 
Grupul la nivel inalt al expertilor in 
domeniul reglementarii;



 


Strategia pt o mai buna reglementare a 
administratiei centrale 2008-2013;



 


HG 775/2005 pt aprobarea 
Regulamentului pv procedurile de 
elaborare, monitorizare si evaluare a 
politicilor publice la nivel central.


12







IER IER --
 


Serviciul de analiză Serviciul de analiză şşi studii i studii 
europene europene 





 


IER/SASE -


 
contribuie la elaborarea unor recomandări de strategie şi 


politici în scopul îmbunătăţirii capacităţii României de a îndeplini 
obligaţiile impuse de calitatea sa de stat membru al UE.
◦


 


coordonează, execută, contractează şi publică studii, materiale de informare, 
analize şi lucrări de referinţă în domeniul integrării europene şi implementează 
programe de cercetare, cooperând cu instituţii similare, din ţară şi din 
străinătate.





 


IER a coordonat, in perioada 2001-2005, o serie de trei proiecte de 
studii privind impactul aderării României la Uniunea Europeană (Pre-


 Accession Impact Studies -


 
PAIS), proiecte ce şi-au propus să sprijine 


autorităţile române în procesul de negociere a aderării României la UE 
şi pentru elaborarea şi fundamentarea politicilor de pre-aderare


 [27+12+9];



 


în perioada post-aderare, a lansat,


 
in 2006, proiectul de cercetare 


Studii de strategie şi politici (Strategy and Policy Studies -


 
SPOS), 


care continuă seria studiilor de impact (Pre-Accession Impact Studies) 
iniţiată în 2001


 
[6+8+4+5+4].
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PAIS 1PAIS 1





 


Studiul 1: Libera circula\ie a bunurilor ]i serviciilor din perspectiva 11



 


ader`rii României la Uniunea European`:
◦


 


1A. Libera circula\ie a serviciilor financiare 11
◦


 


1B. Libera circula\ie a persoanelor 14
◦


 


Autori: Florin Ion Pogonaru, Cristian Bichi, Gabriel Sauer, Drago] Radu, Diana Ghinea
◦


 


Consultant european: Nicholas Burnett



 


Studiul 2: Politica agricol` comun` -


 


consecin\e asupra României 18
◦


 


Autori: Marie Jacqueline Cosette Leonte, Virginia Câmpeanu, Daniela Giurc`
◦


 


Consultant european: Philippe Piotet



 


Studiul 3: Liberalizarea pie\elor de utilit`\i publice din perspectiva ader`rii 22



 


României la Uniunea European`
◦


 


Autori: Gheorghe Oprescu, Mariana Papatulic`, Drago] Vasile
◦


 


Consultant european: Jean Jacques Lecat



 


Studiul 4: Adaptarea politicilor României la cerin\ele Uniunii Europene 26



 


cu privire la taxele vamale ]i politica comercial`
◦


 


Autori: Constantin Ciupagea, Manuela Cristina Unguru, Valentin Cojanu
◦


 


Consultant european: Saul Alanoca



 


Studiul 5: Impactul implement`rii unor directive ale UE privind 30



 


protec\ia mediului în anumite sectoare industriale din România
◦


 


Autori: Dan Manoleli, Victor Platon, Rodica St`nescu, Petre Prisecaru, Lucian Georgescu
◦


 


Consultant european: Jean Tilly
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SPOS 2009SPOS 2009





 


Sinteze



 


Studiul nr. 1 Finanţe publice: introducerea unui cadru 
fiscal-bugetar pe termen mediu pdf





 


Studiul nr. 2 Viitorul resurselor proprii ale Comunităţilor 
Europene, prin prisma implicaţiilor asupra contribuţiei 
României la bugetul UE


 
pdf





 


Studiul nr. 3 Flexicuritatea şi dialogul social în România – 
perspective privind implementarea principiilor flexicurităţii 
în întreprinderile româneşti pdf





 


Studiul nr. 4 Îmbunătăţirea competenţelor profesionale în 
rândul absolvenţilor şi tinerilor: o şansă pentru viitor pdf





 


Studiul nr. 5 Impactul implementării pachetului energie-
 schimbări climatice asupra economiei româneşti pdf
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http://www.ier.ro/documente/spos_2009/volum_sinteze_SPOS_2009.pdf

http://www.ier.ro/documente/spos_2009/Studiul_1_RO_site.pdf

http://www.ier.ro/documente/spos_2009/Studiul_2_RO_site_.pdf

http://www.ier.ro/documente/spos_2009/Studiul_3_RO_site.pdf

http://www.ier.ro/documente/spos_2009/Studiul_4_RO_site.pdf

http://www.ier.ro/documente/spos_2009/Studiul_5_RO_site.pdf





SPOS 2010SPOS 2010





 


1. Adaptarea legislaţiei, instituţiilor şi politicilor 
naţionale la modul de funcţionare al Uniunii, după 
intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona;





 


2. Noua Strategie europeană pentru creştere economică 
şi ocuparea forţei de muncă (UE 2020): obiective, 
instrumente de monitorizare a implementării, resurse 
necesare (naţionale, buget comunitar);





 


3. Strategia pentru regiunea Dunării – priorităţi 
naţionale;





 


4. Noi concepte europene de politică industrială 
(cluster/poli de competitivitate, networking, spin-off 
etc.) în vederea creşterii competitivităţii şi inovării.
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MultumescMultumesc
 


pentrupentru
 


atentiaatentia
 acordataacordata!!


www.ier.ro
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Performanțe româneşti privind 
 participarea femeilor la CDI


 în context european


Dr. Speranța Pîrciog


Drd. Cristina Mocanu







E relevantă o analiză de gen a 
 sistemului CDI? 


• Promovarea femeilor în știință (atât ca cercetătoare, dar și ca 
 decidente ale politicilor CDI), dar și a subiectelor cu conținut 


 relevant de gen în știință reprezintă oglinda politicilor de 
 creare/îmbunătățire a relației dintre știință și societate;


• S‐a investit constant începând cu a doua jum. a sec. 20 în 
 promovarea participării femeilor la toate nivelele de educație și 


 asigurarea șanselor egale →
 


decalajele de gen în educație s‐au 
 redus constant, iar pentru anumite domenii de pregătire chiar s‐a 


 inversat;
• La nivel UE –


 
subreprezentarea femeilor în carierele științifice, 


 femeile renunță disproporționat de mult la o carieră în CDI; femeile 
 sunt majoritare în științe biologice și medicină, marginale însă în 


 alte domenii ale științei și mai ales în cele inginerești; cu cât ne 
 apropiem de pozițiile de top ale științei, cu atât proporția femeilor 


 scade; sunt domenii în care sunt majoritare la nivel ISCED 5 si 6 și 
 aproape absente in cercetarea aferenta domeniilor respective.







Context european


La nivelul UE‐27
• proporția femeilor este mai mare în rândul populației din 


 grupa specialişti cu ocupații intelectuale şi ştiințifice (52%) 
 decât în ocuparea totală (45%), ceea ce explică faptul că 


 nivelul de educație superior asigură o rată mai mare de 
 succes în ocuparea forței de muncă feminine, dar și că 


 șansele egale cresc sau tind să devină reale doar o dată cu 
 creșterea valorii adăugate a unei ocupații, etc. 


• în perioada 2002‐2007, rata de creştere ale ocupării 
 populației feminine din grupa specialişti cu ocupații 
 intelectuale şi ştiințifice a fost mai înaltă (5,4%) decât cea 


 globală (1,8%)







Context european


• Ponderea cercetătorilor femei la nivelul UE‐27 
 era in 2007 de 30%


• rata anuala de creştere a numărului de 
 cercetători femei în perioada 2002‐2007 este 


 de 
 


6,3% (comparativ cu 3,7% pentru barbați)







Performanțe româneşti







Structura pe sexe a cercetătorilor/oarelor este mai echilibrată în sectorul 


 guvernamental, fiind mai puțin favorabilă femeilor în cel universitar







Structura pe sexe a tehnicienilor este ușor mai favorabilă femeilor în sectorul 


 universitar, dar la acest nivel, indiferent de sector, femeile sunt majoritare în RO







Structura pe sexe a altor categorii de personal de cercetare este favorabilă femeilor în 


 ambele sectoare, la nivel european. În RO, structura pe sexe arată o majoritate a 


 femeilor în sectorul guvernamental







Câteva concluzii


• Femeile sunt majoritare în ocupații ca tehnicieni 
 şi alte categorii, ocupații de la ”baza”


 
sistemului 


 CDI. La nivelul ”cercetătorilor”, femeile devin 
 minoritare.


• În sectorul universitar diferențele sunt chiar mai 
 accentuate decât în cel guvernamental,


• Structura pe sexe a cercetătorilor este mai 
 echilibrată în sectorul guvernamental, unde însă 


 și veniturile personalului CDI sunt mai reduse, 
 comparativ cu cel universitar.







In domeniul ştiințelor naturii, ponderea cercetătorilor este favorabilă, la nivel 


 european bărbaților. În România, ponderea cercetătorilor femei este majoritară în 


 sectorul guvernamental.







În domeniul ştiințelor inginereşti  structura pe sexe a cercetătorilor este favorabilă bărbaților 


 atât la nivel european, cât şi în România. Remarcăm însă o pondere ridicată a femeilor  


 cercetători  în ştiințe inginereşti în sectorul guvernamental.







In domeniul ştiințelor medicale, ponderea cercetătorilor este favorabilă femeilor atât 


 în sectorul guvernamental, cât şi în cel universitar







În ştiințele agricole, deşi sunt diferențe mari între țări, structura pe sexe este relativ 


 echilibrată pentru ambele sectoare. Remarcăm ponderea foarte mică a femeilor 


 cercetător în ştiințe agricole în ambele structuri







În ştiințele sociale, 


 


la nivel european. în sectorul universitar ponderea bătrbaților este 


 dominantă, în timp ce în sectorul guvernamental situația este mai echilibrata. România se înscrie 


 în tendința europeană, structura cercetătorilor fiind favorabilă femeilor în sectorul 


 guvernamental.







Situația este similară şi în cercetarea din ştiințele umaniste. România se situează între 


 țările cu cele mai mici ponderi ale cercetătorilor femei







Din nou Concluzii


• Ponderea femeilor este superioară celei a 
 bărbaților doar în ştiințele medicale şi în 


 ştiințele naturii şi doar în sectorul 
 guvernamental 


• De regulă, în sectorul guvernamental există o 
 tendință de echilibrare a participării ambelor 
 sexe, și datorită transparenței procedurilor de 
 recrutare și promovare și politicilor salariale







Față de competiția din 2007, în 2008 situația este ușor mai echilibrată pentru cele două sexe. Se 


 distinge D6 Biotehnologii în care domină directorii de proiect femei în ambele competiții şi 


 pentru competiția 2 se distinge D4 Sănătate cu o creștere a numărului de directori de proiect 


 femei. 


 Scade ponderea directorilor de proiect femei pentru D9 Cercetare socio‐economică și umanistă







În privința ratelor de succes, unele domenii se remarcă prin diferențe pentru cele două sexe, fiind 


 favorabile femeilor (D6 Biotehnologii in 2007 şi D4 Sanatate în 2008) sau bărbaților (D8 Spațiu şi 


 securitate şi D1 Tehnologia informației şi comunicații în 2007)







Din cele 9 domenii:


• în 4 ”domină” bărbații directori 


 de proiect  (Tehnologia 


 informației şi comunicații, 


 Energie,  Spațiu şi securitate, 


 Materiale, procese şi produse 


 inovative)


• în doar un domeniu  


 (Biotehnologii) sunt majoritare 


 directorii de proiect femei


• în 3 domenii ponderea femeilor 


 director de proiect s‐a redus în 


 competiția din 2008 față de 2007 


 (Mediu, Agricultură , siguranță şi 


 securitate alimentară,  Cercetare 


 socio‐economica şi umanistă)


•În 2 domenii a crescut ponderea  


 directorilor de proiect femei 


 (Sănătate și Spațiu și securitate)







Dinamica temelor ”sensibile la gen”
 


la 
 nivelul D9


• Este necesară depășirea stadiului ”statistici segregate pe sex”, cu 
 precădere la nivelul CD.


• Teme ”sensibile la gen” = se adresează unor sectoare feminizate (servicii 
 sociale, comunicare, cooperare, etc.) sau unor fenomene sociale cu 


 incidență mai ridicată în rândul femeilor (discriminare, inegalități, sărăcie, 
 familii monoparentale, etc.)


• Comp. 1 = doar 16,2% vizează teme (cu potențial) sensibile la gen, 
 împărțite echilibrat între directorii de proiect femei și bărbați;


• Comp. 2 = tot … 16,6% se adresează unor teme sensibile la gen, dar 
 directorii de proiect femei sunt majoritare pentru aceste tematici (8 din 


 10);
• Importanță redusă acordată problematicilor sensibile la gen;
• Sunt semne că femeile încep să devină promotoare ale temelor sensibile 


 la gen
• Necesitatea introducerii unei secțiuni ”obiective orizontale=egalitate de 


 șanse”/”cum se asigură egalitatea de gen”
 


în oferta de proiect, dar și în 
 evaluare 







Concluzii finale
• Comparativ cu alte țări europene, România are o pondere ridicată a femeilor 


 cercetător. Aceasta nu e o consecință a politicilor de gender mainstreaming, ci a 


 migrării ”cercetătorilor” de sex masculin spre zona privată sau universitară, mai 


 bine remunerată,
• Cea mai mare pondere a femeilor cercetător se regăseşte în sectorul 


 guvernamental,
• Pe domenii, doar în ştiințele medicale şi ştiințele naturii ponderea femeilor este 


 mai însemnată, în acord însă cu modelul european,
• În conducerea proiectelor, femeile sunt mai puțin vizibile, existând domenii 


 ”dominate” clar de bărbați → necesitatea evaluării și discutării criteriilor de 


 ”performanță în cercetare”


 
astfel încât acestea să permită și intrări din rândul 


 cercetătorilor cu mai puțină experiență în coordonare, spre exemplu femei și 


 tineri,
• Cu cât un domeniu este mai feminizat, cu atât nivelul veniturilor în domeniul 


 respectiv scade, dar și prezența și importanța acestuia pe agenda publică →


 necesitatea unor politici de gen echilibrate, evitându‐se atât feminizarea excesivă, 


 cât și masculinizarea excesivă, impunerea de măsuri pozitive de intervenție în 


 sensul echilibrării participării ambelor sexe,
• Necesitatea dezvoltării STUDIILOR DE GEN







Măsuri implementate în UE‐15 pentru 
 a reduce decalajele de gen în CDI 


DOAR ÎN ULTIMII 10 ANI ….
• Dezvoltarea și rafinarea statisticilor și indicatorilor de gen;
• Rețele ale femeilor în CDI, dezvoltarea și promovarea modelelor de 


 succes, chiar stabilirea de ținte și cote de participare, inclusiv la nivelul 
 decizional al CDI;


• Gender mainstreaming la nivelul politicilor și programelor;
• Legislație pentru a asigura participarea echilibrată a femeilor la structurile 


 publice de finanțare a CDI, iar unele țări chiar la nivelul sistemului CDI și 
 universitar;


• Dezvoltarea și promovarea ariilor de cercetare generic intitulate ”studii de 
 gen”


 
→ reducerea nepotismului în sistemul CDI, conștientizarea 


 mecanismelor exclusiviste ale structurilor de elită ale sistemului CDI, 
 modernizarea managementului științei (transparență în recrutare și 


 promovare);
• Măsuri de reconciliere a vieții de familie cu munca adaptate specificului 


 CDI;
• Evaluarea și monitorizarea măsurilor pozitive și a rezultatelor acestora;
• Arii speciale de cercetare și monitorizare începând cu FP 6
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Îmbunătătirea performantelor la nivelul unitătilor şi institutiilor 
care desfăşoară activităti de cercetare-dezvoltare   prin   sistemul  de 


evaluare unitară a acestora in conformitate cu HG 551/2007 
 
 
Autori : Prof. dr. Horia Ene – presedinte Comisia 11  
              Dr. ing. Ion Pirna – vicepresedinte Comisia 11 
              Dr. ing. Emilia Visileanu – secretar BE Comisia 11 
 
 
 
Cadrul organizatoric şi functional pentru evaluarea unitară a unitătilor şi institutiilor de CDI este 
reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 551/2007 pentru aprobarea Criteriilor şi standardelor, 
precum şi a Metodologiei de evaluare şi atestare a capacitătii de a desfăşura activităti de 
cercetare-dezvoltare de către unităti şi institutii care au în obiectul de activitate 
cercetarea‐dezvoltarea şi de acreditare a unitătilor componente ale sistemului de 
cercetare‐dezvoltare de interes natională, adoptată în temeiul art. 33 al OG nr. 57/2002 privind 
cercetarea ştiintifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
Evaluarea periodică a unitătilor şi institutiilor de cercetare – dezvoltare (efectuată la cel 
mult 3 ani pentru atestare şi la cel mult 5 ani pentru acreditare) este o necesitate impusă de 
evolutia rapidă a acestui domeniu de activitate şi de efectele tot mai evidente ale globalizării 
cercetării ştiintifice şi dezvoltării tehnologice.  
Totodată, prin procesul de evaluare periodică se urmăreşte o stimulare a competitiei şi 
promovarea excelentei în cercetare, care să ducă la creşterea vizibilitătii, credibilitătii, 
competitivitătii şi productivitătii unitătilor de cercetare, atât la nivel national, cât şi international. 
Evaluarea se aplică institutiilor şi unitătilor care desfăşoară activităti de CD, indiferent de forma 
de organizare sau de proprietate, utilizând un set unic de criterii şi standarde, ceea ce conferă 
procesului de evaluare echilibru şi transparentă. În functie de rezultatul evaluării, unitătile de 
cercetare sunt atestate ca având capacitatea de a desfăşura activităti de cercetare‐dezvoltare şi 
dreptul de a apela fondurile publice de cercetare sau vor fi acreditate ca unităti componente ale 
sistemului de cercetare‐dezvoltare de interes national. Atestarea şi acreditarea sunt conditionate 
de obtinerea unui anumit punctaj. Potrivit prevederilor din HG nr. 551/2007, sunt atestate 
unitătile de cercetare‐dezvoltare care au acumulat în ultimii 3 ani de activitate un standard de 
performantă de cel putin 10 puncte/persoană şi sunt acreditate cele care au acumulat în ultimii 5 
ani de activitate un standard de performantă de cel putin 80 de puncte/persoană dintre care cel 
putin 15 puncte/persoană sunt obtinute din criteriile primare de performantă. 
 
Atestarea/reatestarea capacitătii de a desfăşura activităti de cercetare-dezvoltare este 
obligatorie pentru unitătile de cercetare- dezvoltare care doresc să acceseze fonduri publice, 
destinate activitătii de cercetare-dezvoltare, începând cu data de 21 iunie 2008. 
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Organismele responsabile pentru evaluarea, atestarea şi acreditarea unitătilor aflate în aria lor de 
competentă sunt: 
 Academia Română 
 . Academia de Ştiinte Agricole şi Silvice„ Gheorghe Ionescu– Siseşti” 
 Academia de Ştiinte Medicale 
  Consiliul National al Cercetării Ştiintifice din Învătământul Superior 
  Colegiul Consultativ pentru Cercetare‐Dezvoltare şi Inovare 


 
Organismul Colegiului Consultativ avand ca misiune de a evalua si propune atestarea capacitatii 
de a desfasura activitate de CD, precum si acreditarea unitatilor si institutiilor prevazute la Art. 33 
alin.(1), (2) si (3) al OG 57/2002 aprobata prin Legea nr. 324/2003 cu modificarile si 
completarile ulterioare  este Comisia 11 – pentru  Evaluarea,  Atestarea si Acreditarea 
Institutiilor si Unitatilor de C-D .  
 
Comisia este formata din 15 specialisti   cu abilitati si rezultate in managementul activitatii de 
CD si cu disponibilitate dovedita de a participa la activitatea Comisiei. 
Comisia este coordonata de Biroul Executiv format din Presedinte  dr. Horia Ene, 
Vicepresedinte dr.ing. Pirna Ion si Secretar dr.ing. Visileanu Emilia. 
Secretariatul Comisiei este  asigurat de Autoritatea de Stat pentru Cercetare Stiintifica, d-na  
Candrea Georgiana  
 
Comisia a inceput sa functioneze dupa publicarea  Hotararii  551/06.06.2007 - pentru 
aprobarea Criteriilor si standardelor, precum si a Metodologiei de evaluare si atestare a 
capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare de catre unitati si institutii care 
au in obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea si de acreditare a unitatilor componente 
ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national  in luna septembrie 2007, prin 
analizarea si  famializarea cu prevederile acestui act normativ in scopul aplicarii cat mai 
riguroase a  acestora.  
 
Comisia a stabilit Lista evaluatorilor formata din membrii celor 10 Comisii de Specialitate ale 
Colegiului Consultativ , ai caror Presedinti sunt si membri ai Comisiei 11, respectiv cca 225  
persoane.  
 
La nivelul fiecarei Comisii de Specialitate s-au desfasurat, de asemeni sesiuni de instruire a 
evaluatorilor cu prevederile HG 551/2007. 
Ca urmare a discutiilor si simularilor de aplicatie practica a prevederilor HG 551/2007 au fost 
elaborate precizari la unele capitole ale acestuia, care dupa validare de catre ANCS au fost 
publicate pe site-ul: www.mct.ro  
 
Activitatea Comisiei 11  s-a  corelat cu cateva repere : 
 31.10.2007 – termen de depunere a Raportului de autoevaluare pentru INCD-uri ; 
 21.06.2008 – termenul maxim pentru atestarea / acreditarea  unitatilor/institutiilor de C-D, 


care pot fi finantate din fonduri publice incepand cu anul 2008; 
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 continuarea procesului de evaluare in vederea atestarii / acreditarii cu posibilitati de 
finantare a unitatilor / institutiilor validate de catre ANCS, din anul 2009. 


 
Procedura de atestare / acreditare in conformitate cu HG 551/2007 se deruleaza astfel: 
 Rapoartele de autoevaluare,  pe suport de hartie si CD sunt inregistrate de Secretariatul 


Comisiei 11, care verifica,  in aceasta etapa,  existenta documentelor necesare indeplinirii 
conditiilor de eligibilitate: 
 plata taxei de atestare (1000 lei) / acreditare (8000 lei) prin  copie     dupa OP; 
 bilant si ultima balanta contabila;  
 cererea de atestare / acreditare. 


Dupa depunerea si inregistrarea Raportului de autoevaluare, unitatea / institutia de cercetare / 
dezvoltare are obligatia sa publice pe site acest document. 
 
 Analiza Rapoartelor de autoevaluare si repartitia acestora, functie de domeniul de 


activitate al unitatii / institutiei de C-D catre Comisia de specialitate a Colegiului Consultativ, 
de catre Biroul Executiv al Comisiei 11   care se intruneste saptamanal sau ori de cate ori este 
necesar. 
 Comisiile de Specialitate :  
 La nivelul Comisiei de specialitate se desemneaza dintre membrii Comisiei , paneluri 


de 2 evaluatori pentru cererile de atestare si 3 evaluatori pentru cererile de 
acreditare ale unitatilor / institutiilor de C-D. 


 Evaluatorii : 
 analizeaza documentatia dosarului : raportul de autoevaluare si anexele ; 
  verifica datele continute  prin mijloacele de care dispune sau  
 solicita prin Presedintele Comisiei de Specialitate date suplimentare,  daca acest 


lucru se impune . 
Cateva exemple de neconformitati majore:  


- cerere formulata  eronat pentru atestare/acreditare; 
-  plata eronata a taxei de atestare/acreditare; 
- lipsa personalului atestat; 
-  completarea defectuoasa a tabelelor 4.3 si 5.3 din raportul de autoevaluare.  
 


La secretariatul BE al Comisiei s-au primit sute de apeluri telefonice si e-mailuri pe aceasta 
tematica,   in scopul completarii rapoartelor de autoevaluare.  
Raspunsurile  se transmit fie telefonic  si/sau  prin e-mail dar si prin discutii  la sediul 
unitatilor/institutiilor evaluate sau prin delegati reprezentanti ai acestora  


 elaboreaza  Chestionarele  de evaluare pe care le semneaza si dateaza . 
 


 Presedintii si Secretarii Comisiilor de Specialitate : 
 verifica  Chestionarele  de evaluare (  cca 2100); 
 elaboreaza Fisele de evaluare ( cca  1000) ; 
 elaboreaza Fisele de apreciere ale unitatii / institutiei care solicita  atestarea / 


acreditarea  ( cca  1000) ; 
 transmit Chestionarele de evaluare,  Fisele de evaluare  si Fisele de apreciere catre 


Comisia 11    pentru avizare . 
 In etapa urmatoare : 
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 Comisia 11 analizeaza si avizeaza Fisele de evaluare  si Fisele de apreciere  
 Secretarul Comisiei elaboreaza: 


   ▪ Lista unitatilor propuse pentru atestare 
   ▪ Lista institutiilor propuse pentru acreditare 
   ▪ Raportul sintetic al Comisiei  privind unitatile / institutiile care sunt  
                                      propuse   pentru atestare / acreditare  
 
 Listele vizate de catre presedintele Comisiei 11, Raportul sintetic  vizat si de catre 


presedintele Colegiului Consultativ, sunt transmise  ANCS pentru validare  
 
La nivelulul Colegiului Consultativ pentru Cercetare- Dezvoltare si Inovare  activitatea  de 
evaluare  în vederea atestării capacităţii de a desfăşura activitate de cercetare-dezvoltare, precum 
şi în vederea acreditării unităţilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes 
naţional  se prezinta astfel: 
 pana in  21.06.2010  s-au inregistrat un numar de  1040  de cereri de atestare ( 78 in 2007, 


855  in 2008 ,  82 in 2009 si  25 in 2010 )   si 48  cereri de acreditare  ( 42 in 2007, 4 cereri  
in 2008 si 2 cereri in 2009)  


 
 pentru acreditare  situatia este  prezentata in  tabelul nr.1 si graficul nr. 1  
 


Tabelul  nr. 1  
Nr. unitati acreditate validate prin  


Decizia nr. 
Nr. total de 
cereri 
inregistrate 9634/ 


14.04.2008 
9666/ 
2.06.2008


9673/ 
17.06.2008


9688/ 
30.06.2008


9767/ 
17.10.2008 


9652/ 
15.04.2009


9708/ 
29.07.2009


48 32 4 6 2 1 2 1 
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Graficul nr. 1 
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 Pentru atestare situatia este prezentata in  tabelul nr. 2, graficul nr. 2   


 
                                                                                                                Tabelul nr. 2  


Nr. cereri 
inregistrate  


Decizia nr.  Nr. unitati atestate 
 validate  


9634/14.04.2008 69 
9666/2.06.2008 65 
9673/17.06.2008 31 
9688/30.06.2008 7 
9692/4.07.2008 50 
9696/14.07.2008 5 
9719/18.08.2008 114 
9725/25.08.2008 55 
9751/25.09.2008 75 
9752/25.09.2008 50 
9765/7.10.2008 21 
9767/17.10.2008 31 
9789/10.11.2008 67 
9806/26.11.2008 28 
9816/4.12.2008 54 
9821/12.12.2008 34 
9600/9.01.2009 30 
9618/18.02.2009 21 
9652/15.04.2009 28 
9657/30.04.2009 14 
9669/1.06.2009 14 
9708/29.07.2009 17 
9737/1.10.2009 16 
9757/6.11.2009 7 
9788/21.12.2009 7 
9802/27.01.2010 13 
9832/26.03.2010 8 
9847/22.04.2010 5 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


1040 


9877/02.06.2010 7 
TOTAL   943 
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 pentru atestare , in functie de statutul juridic al unitatilor de CDI, situatia este prezentata in 


tabelul  nr 3 si graficul nr. 3 
                                                                                                                      Tabelul nr. 3  
Nr. total unitati 
evaluate pana 
in 25.06.2010 


Nr. societati 
comeciale pe 
actiuni  
(SA)  


Nr. societati 
comerciale cu 
raspundere limitata 
(SRL)  


Institutii 
publice  
(IP) 


Organizatii 
neguvernamentale  
( asociatii, fundatii, 
etc)         (ONG)  


1033 245 546 147 95 
 


24%
14%


9%


53%


SA


SRL


IP


ON


 
 


Graficul nr. 3 
 


 pe domenii de cercetare, repartitia   numarului  cererilor de acreditare/ atestare validate 
este ilustrata in tabelul nr. 4 si  in   graficele  nr. 4  si nr. 5  


                                                                                                                                      Tabelul nr.4  


Domeniul  de cercetare  
Nr. cereri acreditare 


validate 


Nr. cereri  
atestare 
validate 


1    - agricultura  si alimentatie  7 49 
2    - mediu, resurse naturale si energie  7 90 
3   -  viata si sanatate 4 80 
4     - materiale noi, micro si nanotehnologii 2 20 
5-     tehnologiile societatii  Informationale   2 120 
6 -     biotehnologii 1 31 
7-      transporturi, amenajarea teritoriului, constructii   
si materiale de constructii 2 48 
8    -  stiinte ingineresti 11 309 
9-     aeronautica si spatiu 2 125 
10-    stiinte de baza , umaniste si socio-economice  10 161 
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Misiune:
Facilitarea initierii si dezvoltarii de noi intreprinderi


 
inovative bazate pe tehnologie avansata
Domenii de acreditare:
chimie, criogeniei, energie, ecologie, agroturism


Infiintare


 


ITA:
-Proiect


 


INFRATECH nr. 208/2005 “Constructia


 
institutionala


 


a unui


 


incubator tehnologic


 


si


 


de afaceri”.
-Valoare


 


totala


 


proiect:  1.575.000 lei
-Din care buget:


 


773.000 lei
-Cofinantare:


 


802.000 lei


Programul


 


national „Dezvoltarea


 infrastructurii


 


de inovare


 


si


 


transfer 
tehnologic


 


–


 


INFRATECH, aprobat


 


prin


 HG. Nr. 128/2004 este


 


o initiativă


 


a 
directiei


 


de specialitate


 


din cadrul


 Ministerului


 


Educatiei


 


si


 


Cercetarii


 


-


 


AC 
şi


 


reprezinta


 


instrumentul


 


de sustinere


 a constituirii


 


şi


 


dezvoltarii


 


entitatilor


 din infrastructura


 


de inovare


 


şi


 transfer tehnologic


 


(parcuri


 


stiintifice


 


si


 tehnologice, incubatoare


 


tehnologice


 


şi


 de afaceri, centre de transfer tehnologic, 
centre de informare


 


tehnologica


 


precum


 si


 


oficii


 


de legatura


 


cu industria). 
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Competente


 


ITA:


 


ITA este


 


acreditat


 


de ANCS cu Certificat


 


nr. 20/15.12.2006 ca entitate


 


de 
inovare


 


si


 


transfer si


 


inclus


 


in ReNITT. Durata


 


de functionare


 


11 ani de la infiintare, 
respectiv


 


2005-2016.


Dezvoltare


 


servicii


 


ITA:
-Proiect


 


INFRATECH nr. 505/2007 “Dezvoltarea


 


de servicii


 


tehnologice


 


in cadrul


 


ITA cu 
efect


 


sinergetic


 


in performanta


 


economica


 


a mediului


 


de afaceri”.
-Valoare


 


totala


 


proiect:


 


1.214.286 lei
Din care buget:


 


850.000 lei
Cofinantare:


 


364.000 lei


ITA ICSI Rm. Valcea este o entitate de inovare si transfer tehnologic, constituita in cadrul INCDTCI - ICSI Rm. Valcea, 
cu gestiune proprie, dar fara personalitate juridica. 


Facilitati:
- acces la retele


 


de 
comunicare


-


 


servicii de paza


 


si protocol
-


 


servicii specializate
-


 


servicii de asistenta
-


 


alte servicii


-2007 →


 


SC CARPE SRL Rm. Valcea,


 


SC MONTINDUS SRL Rm. Valcea, SC 
METINSTAL SRL Rm. Valcea, SC ECOTESTGAS Rm. Valcea, SC ECOPROTMED SRL 
Rm. Valcea, SC MECRO SYSTEM SRL Bucuresti, SC ECOSYSTEM EXPERT SRL Rm. 
Valcea, SC MESSERENERGO GAZ SRL, MESSER ROMANIA GAZ SRL, MESSER 
MAGNICOM GAZ SRL Bucuresti
-2008 → SC SOCHTEC SRL Bucuresti
-2009 → SC SOCHTEC SRL Bucuresti (lipsa activitate), SC CARPE SRL Rm. Valcea 
(lipsa activitate), SC ECOSYSTEM EXPERT SRL Rm. Valcea (mutat sediul)
- 2009 → SC NRG RESEARCH&DEVELOPMENT SRL Rm. Valcea
- 2010


 


→ SC NRG RESEARCH&DEVELOPMENT SRL Rm. Valcea (desfiintat)
- 2010 → SC DUNE NANOMAT CENTER SRL Pitesti
- 2010 ↔ SC ECO CARBON CONSULTING SRL Bucuresti


Suprafata spatii 685 mp
MA-


 


birouri


 


conducere


 
administrativa
M1-


 


birouri
M2-


 


birouri, spatiu


 
microproductie
M3-


 


birouri, spatii


 


de 
microproductie
H1-


 


spatiu


 


productie
H2-


 


birou, spatiu


 


productie
H3-


 


spatiu


 


productie
P-spatiu


 


protocol 
Locatari 13-14 firme
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240050 - Rm. Valcea, str. Uzinei,       Certificat de acreditare nr. 20/15.12.2006
nr. 4, O. P. Raureni, CP 7 Banca: BRD Rm. Valcea, Cod 03391003
Tel. 0250-733890/interior 141                              Cont IBAN: RO13BRDE390SV14282193900
Fax 0250-732746                                                  Trezorerie: RO36TREZ6715070XXX002817 
ita@icsi.ro; www.icsi.ro Rm. Valcea


SR EN ISO 9001:2001
CERTIFICAT NR. 548/1/2/1


SR EN ISO 14001:2005
CERTIFICAT NR. 548/1/1/2


OHSAS 18001:2004
CERTIFICAT NR. 548/1/1/3


Nr.  firmelor incubate 14/10        Nr. firmelor infiintate direct in ITA  4/2       Nr.  locurilor de munca nou create 20/18



mailto:ita@icsi.ro

http://www.icsi.ro/
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Indicatori Nivel realizat


- produse noi  
-


 


produse modernizate
-


 


tehnologii modernizate
-


 


servicii realizate pentru IM
-


 


servicii realizate pentru IMM
-


 


IMM incubate fizic
-


 


contracte licenta
-


 


contracte directe cu terti
-


 


parteneriate


 


autoritati locale / centrale
-


 


participari la targuri si expozitii nat./internat.
-


 


premii / medalii obtinute 
-


 


materiale editate (brosuri/ghiduri/CD)
-


 


persoane formate de catre entitate


4
2
2
7
30
14
1
31
6/4
18/6
4/4
5
15


Realizari


 


2006-2010


Proiecte


 


CDI/ PNCDI 2 -


 


4. PARTENERIATE


Poiect 3429/2007/Model si program informatic pentru evaluarea activelor 
intangibile/INTANGEV (2007-2010)
Contract 91004/2007, Valoare


 


totala


 


1.392.457 lei, din care ITA ICSI 131.000 lei


Co-


 


IRECSON, P


 


-


 


ITA ICSI, INMA, 
AROTT, CornerSoft


 


Tech


 


SRL


Proiect 2143/2008/Model si program informatic pentru determinarea gradului de 
inovare la nivelul regiunilor de dezvoltare / INNOREG (2008-2011)
Contract 92079/2008, Valoare


 


totala


 


2.270.839 lei din care ITA ICSI 100.000 lei


Co-IRECSON, P


 


-


 


ITA ICSI, IENB, 
ASE, UPB, AROTT, INMF, IPA SA, 
CornerSoft


 


Tech


 


SRL


Proiect


 


3706/2008/Tehnologii avansate de procesare a suprafetelor destinate 
productiei de piese si subansamble din industria auto/TAPS AUTO (2008-2011)
Contract 72207/2008, Valoare


 


totala


 


2.150.000 lei din care ITA ICSI 250.000 lei


Co-


 


Universitatea Pitesti, P


 


-


 


ITA ICSI, 
INOE, UPB, RENAULT Tech Ro SRL
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PNCDI 2 -


 


5 INOVARE


 


-


 


Proiect 1136/2007
Transfer si dezvoltare de tehnologie pentru obtinerea 
apei saracite in deuteriu si a derivatelor sale
Beneficiar:


 


MECRO


 


SYSTEM


 


SRL, 
Partener ITA ICSI, Locatie


 


ITA ICSI 
Contract nr. 62/25.09.2007


 


,  Perioada


 


: sept. 2007 –


 


dec. 2008
Valoare


 


totala: 3.181.500 lei
Cofinantare:     1.590.750 lei
ITA ICSI :            744.000 lei 


Transfer tehnologic
APA SARACITA IN DEUTERIU
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ID 480


 


-


 


Cercetari


 


si experimentari


 


privind


 
perfectionarea


 


procesului


 


de obtinere


 


a 
apei


 


saracite


 


in deuteriu
Beneficiar: SC MECRO SYSTEM SRL


 
Bucuresti
- Partener: ITA ICSI  
-


 


valoarea totala:  1.911.850


 


lei
-


 


valoare cofinantare: 1.127.587 lei
-


 


valoare


 


nerambursabila: 784.263


 


lei
- valoare ICSI: 1.558.536 lei  
fara TVA
Obiectiv:


 


imbunatatirea semnificativa a 
procesului de obtinere a apei saracite in 
deuteriu /solutii inovative privind realizarea 
procesului. 


ID 446 -


 


Generatoare Energetice 
Eoliene cu Turbine cu Ax Vertical pentru 
Aplicatii Rezidentiale si Sisteme de 
Irigatii 
-


 


Beneficiar: TERA IMPEX SRL Sibiu
-


 


Partener:


 


ITA ICSI 
-


 


valoarea totala:  2.696.257 lei
- valoare cofinantare: 1.207.626 lei
-


 


valoare


 


neramb.: 1.488.631


 


lei
-


 


valoare ICSI: 2.259.401 lei 
fara TVA
Obiectiv: realizarea  si implementarea 
de sisteme energetice integrate durabile 
bazate pe turbine eoliene cu ax vertical. 


Evaluarea performanţei unui sistem bazat pe 
turbine eoliene


 


cu ax vertical


Selecţia


 


profilelor


 


aerodinamice
Proiectare


 


rotor şi


 


fabricare


Analiza perfor-


 


manţă


 


la nivel   
de


 


laborator


Testări


 


generatoare


 


electrice


Proiectare, 
fabricare şi 


instalare 
sistem 


energetic


ID 441 -


 


Sistem inovativ de optimizare 
a parametrilor de eficienta energetica 
ai panourilor si sistemelor fotovoltaice 
(PV)   
-


 


Beneficiar: SC Electronics SRL Rm. 
Valcea
- Partener:


 


ITA ICSI 
-


 


valoarea totala:  6.037.322 lei
-


 


valoare cofinantare: 3.715.518 lei
-


 


valoare


 


neramb.: 2.321.804 lei
- valoare ICSI: 4.099.287 lei 
fara TVA
Obiectiv: sistem de producere a 
energiei electrice utilizand panouri 
fotovoltaice (PV)


Proiecte


 


POS CCE O2.1.1.
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Dr. ing. Gheorghe Titescu
Director ITA
Tel  0250-732744 
Fax 0250-732746 
Tel  0726-745777
email: titescu@icsi.ro


Va multumesc pentru atentie !


SC DUNE NANOMAT CENTER SRL 
POS CCE O 2.3.1. Cererea de finantare ID 978/28.03.2010 Start-up
Proiectul “DEZVOLTAREA TEHNOLOGIILOR INOVATIVE DE OXIDARE IN 
PLASMA ELECTROLITICA A SUPRAFETELOR METALICE PENTRU 
OBTINEREA DE MATERIALE CU FUNCTIONALITATE GRADUALA”.
Locatia de aplicare ITA ICSI
ITA ICSI furnizor de servicii
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Rolul Centrelor de inovare si transfer 
tehnologic din universităţi  în economia 


sustenabilă
Prof.dr.ing.Gheorghe


 
Manolea


 
Universitatea din Craiova 


Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic  CITT Craiova
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Introducere 
Răspuns la următoarele probleme:
•


 
lipsa de motivaţie a candidaţilor şi studenţilor în condiţiile 
unei nevoi acute de retehnologizare


 
şi automatizare a 


activităţilor industriale;
•


 
scăderea competitivităţii institutelor de cercetare 
româneşti ;


•
 


necesitatea transformării universităţilor în unităţi 
antreprenoriale


 
în care ponderea finanţării din surse 


extrabugetare creşte  în raport cu  finanţarea de la 
buget;


•
 


lipsa cadrului legal şi organizatoric în care absolvenţii să-
 şi formeze şi să-şi exerseze deprinderi creative-


 inovative, aplicative-practice.
•


 
necesitatea creării de parteneriate
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Introducere


•
 


Lucrarea  nu este  un model general 
valabil


•
 


Lucrarea este  o aplicaţie care se bazează 
pe managementul din mijlocul echipei , 
este o aplicaţie care combină forţa 
intelectuală cu impactul emoţional,specific 
activităţii inovative,creative.
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Inovare.Transfer  tehnologic


•
 


Inovarea este definită ca un proces prin 
care se crează


 
produse noi  sau


 
structuri


 funcţionale
 


noi
 


în
 


scopul
 


aplicării
 industriale.


•
 


Inovaţia –
 


a fost .....
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Inovare.Transfer  tehnologic
Invenţia


 
–  este definită ca o noutate absolută faţă de        


stadiul cunoscut al tehnicii
Invenţia – privită ca un miracol, ca o valenţă specială


 
a 


stimulat
 


crearea
 


clasei
 


“colecţionarilor”
 


de brevete
 


cu 
mentalitatea


 
că


 
numărul


 
brevetelor


 
este


 
mai


 
important 


decât
 


numărul
 


aplicaţiilor
 


invenţiei.
Invenţia


 
în


 
câmpul


 
universitar



 


Cenuşăreasă



 
Articolul ştiinţific este mai valoros chiar


 
dacă


 
acesta


 ocoleste, prin
 


simulare
 


numerică
 


sau
 


eludare
 


directă, 
confruntarea


 
cu practica,cu


 
aplicarea


 
şi


 
aplicabilitatea



 


Adevărul ...............
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Inovare.Transfer  tehnologic
•


 
Adevarul:


Enunţarea,demonstrarea
 


unei
 


teorii,a
 


unei
 


soluţii
 deschide


 
poarta


 
spre


 
progres,


Aplicarea,adică
 


inovarea
 


poartă
 


societatea
 


spre
 progres.


Protecţia Proprietăţii intelectuale
Drept de autor
Brevet de invenţie


Asocierea teorie +
 


aplicaţie
 


=inovare=
 


formă de 
valorificare a cercetării universitare
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Inovare .Transfer tehnologic


Cercetare fundamentala,
interdisciplinara,
aplicativa


Inovare
Transfer
tehnologic


Agent
economic


Centre de Transfer
Tehnologic


Parcuri stiintifice


Industrie


SocietatiUniversitate


Cautare


Necesitate
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Inovare.Transfer  tehnologic
•


 
Transferul tehnologic


 
subproces al inovării 


•
 


Transferul
 


tehnologic
 


poate fi  realizat ca:
-


 
transfer între două activităţi de cercetare-


 
de la 


cercetarea fundamentală la cercetarea aplicativă;
-


 
transfer între cercetarea aplicativă şi aplicarea 


industrială;
- transfer de la activităţile creativ-inovative,desfăşurate


 de persoane fzice
 


(doctoranzi,inventatori,creatori) la 
activitatea aplicativă (  uneori este necesară şi o etapă 
intermediară de cercetare aplicativă sau adaptare 
tehnologică).
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Inovare.Transfer  tehnologic


•
 


Concluzie:
Departamentele  care se ocupă de transferul 
tehnologic au rol de interfaţă între grupurile  
sociale interesate : 


 ofertanţii rezultatelor cercetării  
 potenţialii aplicanţi,beneficiari.
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Inovare.Transfer  tehnologic


Afirmaţie: 
În România,în


 
mediul universitar trebuie  să 


funcţioneze departamente de inovare şi 
transfer tehnologic deoarece :
sunt în contact direct cu cercetarea sub 


diversele ei forme 
 pot realiza uşor contacte de intermediere , 


de interfaţă.
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CITT Craiova


•
 


1992 – unitate a MIS
•


 
1999- Departament al 
Universităţii din 
Craiova


•
 


Obiectivele CITT
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Managementul resurselor umane


Adaptat la condiţiile economice actuale
•


 
tematica proiectelor de cercetare cunoaşte o 
dinamică spectaculoasă.


•
 


atragerea în colectivul de bază a unor 
specialişti performanţi


•
 


nu toţi dintre aceştia pot fi menţinuţi multă 
vreme în colectiv deoarece:


•
 


sunt atraşi de alte echipe de cercetare;
•


 
nu pot fi utilizaţi mult timp la capacitatea profesională 
maximă;


•
 


uneori domeniul lor intră într-un con de umbră.
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Managementul resurselor umane


PERMANENTI


C
O


L
A
B
O
R
A
T
O


R
I


SELECTIA
FORMAREA
DESPRINDEREA


CADRE DIDACTICE


Studenti
romani


Studenti
straini


SPECIALISTI CU STUDII
SUPERIOARE DIN INDUSTRIE


TESA
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Strategia selectării


Etapa I
IDENTIFICARE


Etapa II
SELECTIE


Etapa III
FORMARE


Etapa IV


A
ct


iv
it
at


e


di
d
a
ct


ic
a


V
iz


it
e 


de


do
c
um


e
nt


ar
e


M
a
n
if
e
st


a
ri


st
ii
nt


if
ic


e


P
er


fe
ct


io
n
ar


e


pr
in


 d
oc


to
ra


t


Students


Anul
IV


Anul
V


Facultati
Tehnice


Desprindere


Inovare
Transfer
Tehnologic
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Managementul Proiectelor de 
Cercetare


•
 


studiu de piaţă privind necesitatea produslui;
•


 
identificarea unui potenţial fabricant şi a unui 
potenţial distribuitor al produsului;


•
 


cercetare
•


 
proiectare;


•
 


realizare porotip;
•


 
experimentare,omologare;


•
 


transfer tehnologic
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Managementul Proiectelor de 
Cercetare –


 
Cazul Centrelor de 


Inovare si TT din Universitati
•


 
fac apel la tehnologii de vârf;


•
 


ciclul inovare-transfer-aplicare
 


este scurt;
•


 
pentru aplicare nu necesită investiţii mari sau 
există deja asigurată baza de producţie;


•
 


produsele rezultate sunt cerute pe piaţă într-un  
număr  mare


 
de exemplare;


•
 


au impact social puternic;
•


 
pot fi aplicate


 
şi în domenii complementare celui 


de bază.
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Legătura cu mediul socio-economic


•
 


Universitatea
 


este
 


un actor-motor
 


prezent
 permanent în


 
viaţa


 
educativă,socială,economică


 şi
 


culturală.
•


 
Activităţile


 
sale trebuie


 
adaptate


 
permanent la 


mediul
 


care cunoaşte
 


mutaţii
 


importante, mediu
 care pune


 
noţiunea


 
de "excelenţă" printre


 priorităţi.
•


 
Universitatea


 
îsi


 
pune


 
valorile


 
sale la dispoziţia


 mediului
 


economic,asigurând
 


o ofertă
 


de calitate
 în


 
domeniul


 
cercetării


 
contractuale


 
şi


 
formarea


 continuă
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Legătura cu mediul socio-economic


Oferta
 


Universităţii
 


este
 


din domeniile:
-


 
cercetare


 
fundamentală


 
-


 
baza


 
institutiei


-
 


cercetare
 


aplicativă
-


 
servicii


 
aduse


 
societăţii
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Legătura cu mediul socio-economic
Denumiri


•
 


In Europa
-


 
Oficiu


 
de legături


 
cu 


industria,
-Interfaţă


 Intreprinderi-
 Universitate,


-
 


Centru
 


de Transfer 
Tehnologic


- etc.


Asigură:
•


 
valorificarea


 
cercetărilor


 
în


 plan economic;
•


 
formarea


 
continuă;


•
 


promovarea
 


cercetării;
•


 
identificarea


 
proiectelor


 
de 


cercetare;
•


 
asistenţă


 
metodică


 
în


 domeniul
 


cercetării
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Legătura cu mediul socio-economic


Misiunile
 


interfetei:
-identificarea


 
necesităţilor


 
întreprinderilor: studiu


 
pe


 
teren


 
şi


 analiza
 


datelor
 


care să
 


permită
 


o apreciere
 


corectă
 


a 
colaborării


 
dintre


 
Universitate


 
şi


 
IMM;


-
 


transferul
 


excelenţei
 


universitare: poate
 


fi
 


realizat
 


sub  
forma de transfer tehnologic,elaborare


 
de proiecte


 industriale,exploatarea
 


brevetelor,etc.
-


 
animare


 
tehnologică


 
: căutarea


 
permanentă


 
a 


oportunităţilor
 


de apropiere
 


între
 


mediul
 


socio-economic 
şi


 
universitate,promovarea


 
întreprinderilor


 
în


 
mediul


 universitar,promovarea
 


echipamentelor
 


şi
 


serviciilor
 universitare


 
în


 
mediul


 
industrial.
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Rezultate privind inovarea şi 
transferul tehnologic


CENTRUL DE INOVARE SI TRANSFER TEHNOLOGIC


MODERNIZARE - ACVAR
PROMOVARE


MODERNIZARE - ACVAR
PROMOVARE


MODERNIZARE - ACVAR
PROMOVARE


Prototip ACVAR
Prima aplicatie


Ing. Dorobanţu Elian StudentIng. Cerban Gabriel


A
S


 IN
TE


R
N


AT
IO


N
A


L
DEZVOLTARE


AS INTERNATIONAL
EXTINDERE


AS INTERNATIONAL


Student
CRIVINEANU DORU


Ing.
Văduva Alexandru


Tr
an


sf
er


Te
hn


ol
og


ic


Tr
an


sf
er


Te
hn


ol
og


ic


Tr
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sf
er


Te
hn


ol
og


ic


Tr
an


sf
er


Te
hn
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Tr
an
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er


Te
hn


ol
og


ic


1991 - 1993 1994 - 1996 1997 - 2000 2000 - 2003
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Rezultate privind inovarea şi 
transferul tehnologic


BC


DUNA 2000
BC


DUNA 2000
BC


DUNA 2000











K K K K


R
S
T
N


M
IC


R
O


N





} Traductor
de


temperatura
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Rezultate privind inovarea şi 
transferul tehnologic
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Rezultate  recente


•
 


Parteneriate
 


VISCET
•


 
Transformator


 
cu Usc


 marita
•


 
SC TEHNOIND electric 


•
 


POSCCE-A2-O2.3.3-
 2008-5
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Concluzii


Experienţa acumulată  de noi justifică 
iniţierea unui dialog naţional pe tema 


- transferul tehnologic
  -  valorificarea  rezultatelor cercetării 


universitare 
-


 
legăturii  dintre universitate şi mediul 
socio-economic 
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Teme propuse pentru dialog
Reteaua


 
Nationala


 
a Centrelor


 Universitare
 


de Transfer Tehnologic


•
 


identificarea  cerinţelor zonale 
•


 
formarea echipelor multizonale


 
şi 


multidisciplinare care să se ocupe de 
rezolvarea problemelor identificate;


•
 


accesarea surselor de finanţare 
necesare;


•
 


 valorificarea rezultatelor cercetărilor 
prin aplicare industrială şi în alte 
regiuni, domenii decât cele care au 
generat  cerinţa
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