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1. Introducere  

 
 

Strategia de inovare a INCSMPS a fost realizată în cadrul procesului de implementare a 

standardului SR 13572:2016 „Sisteme de management al inovării (SMIn). Cerinţe” şi reprezintă 

viziunea conducerii INCSMPS asupra rolului inovării în dezvoltarea organizaţiei.  

Strategia propune o serie de acţiuni privind rezultatele implementării Strategiei de dezvoltare a 

INCSMPS 2018-2025 şi a Planului multianual de dezvoltare INCSMPS pentru perioada 2019-

2025, vizând inovarea. 

Prezenta Strategie propune o viziune a dezvoltării instituţionale, a creşterii competitivităţii prin 

inovare şi transfer tehnologic în perspectiva următorilor 11 ani, cu obiective care transced durata 

ciclurilor de mandat la conducerea INCSMPS.  

 

Documentul este compus din mai multe secţiuni principale: 

• Introducerea, care constă într-un preambul al realizării documentului 

• Viziune, valori, principii 

• Obiective generale (strategice) şi specifice 

• Direcţii principale de acţiune  

• Descrierea guvernanţei pentru intervalul 2020-2030  

• Planul de acţiune pentru atingerea obiectivelor specifice.  

 

Strategia este concepută în scopul de a transforma inovarea într-un motor de dezvoltare a 

INCSMPS având în atenţie cercetarea, mediul de afaceri şi transferul de cunoaştere pentru  

domeniile cheie, pentru cele noi şi pentru domeniile de cionsultanță sau servicii științifice. 

 

Scopul general al Strategiei de inovare a INCSMPS este acela de a orienta în perioada 2020-2030 

eforturile de dezvoltare ale institutului către valorificarea economico-socială concretă şi 

sustenabilă a rezultatelor cercetării, în domeniile abordate, precum și de a consolida poziţia 

inovării în cadrul institutului prin anticiparea şi adaptarea la noile nevoi şi cereri ale mediului 

socio-economic. 

Strategia se doreşte a constitui baza pentru derularea şi implementarea proiectelor de inovare la 

nivelul INCSMPS în perioada 2020-2030. 
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Prezenta Strategie de inovare reflectă atât o continuitate cu strategiile şi documentele 

programatice ale INCSMPS, precum şi cu cele naţionale şi europene referitoare la inovare şi 

specializare inteligentă. Dintre acestea amintim în special:    

- Strategia de dezvoltare a INCSMPS 2018-2025 

- Strategia CDI 2014-2020 din România, 

- Strategia de competitivitate 2014-2020 din România, 

- Innovation Union Communication  

- Europe 2020 Strategy 

- Strategica Națională pentru Ocuparea forței de muncă 2016-2020/ Proiectul de Strategie 

Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2021-2027 

  la care se adaugă rezultatele altor studii şi analize menţionate în bibliografie.  

 

Strategia indică modul în care Conducerea INCSMPS consideră că se poate răspunde noilor 

provocări folosind inovarea și pune accentul pe câteva direcţii considerate prioritare şi anume:  

✓ orientarea către mediul de afaceri,  

✓ întărirea capacităţii de inovare a institutului,  

✓ cultura organizaţională privind inovarea şi  

✓ managementul inovării. 

 

Strategia de inovare a INCSMPS stabileşte obiective concrete pentru trecerea, într-un interval de 

timp realist, la modelul de dezvoltare generator de valoare adăugată înaltă, propulsat de interesul 

pentru cunoaştere şi inovare, orientat spre îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii oamenilor şi a 

relaţiilor dintre ei în armonie cu mediul natural.  

 

2. Viziune, valori, principii  

 
Viziunea Strategiei de inovare a INCSMPS este aceea a unei organizaţii cu un sistem de 

management al inovării solid, complementar sistemului calităţii şi sistemului de control intern 

managerial, care prin rezultatele implementării să asigure competitivitatea şi dezvoltarea durabilă, 

incluzivă și ineligentă a institutului în corelaţie cu nevoile mediului economico-social. 

Vizăm pe termen mediu şi lung:  

Orizont 2025: Atingerea unei creşteri a gradului de inovare a INCSMPS cu 10% faţă de  

nivelul din 2020 la principalii indicatori conform Tabloului de bord al inovării la nivelul 

organizaţiei.  

Orizont 2030: Atingerea unei creşteri a gradului de inovare a INCSMPS cu 15% faţă de 
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nivelul din 2020 la principalii indicatori conform Tabloului de bord al inovării la nivelul 

organizaţiei.  

 

Valorile de bază ale strategiei includ transparenţa, responsabilitatea, integritatea, solidaritatea, 

curajul şi democraţia. 

 
În 2025, prin inovare, INCSMPS va deveni mai competitiv la nivelul domeniilor principale 

de activitate având suportul cercetarii si dezvoltarii, generând competitivitate în mediul 

economic şi inovare socială și bunăstare în mediul social.  

 

Reperele globale de excelenţă impun formarea de parteneriate pe termen lung între INCSMPS şi 

mediul de afaceri, alături de alte organizaţii de cercetare, şi colaborarea în jurul unor infrastructuri 

de anvergură naţională şi internaţională în domenii de frontieră ale ştiinţei şi tehnologiei. 

Pentru a răspunde acestei provocări, sistemul de management al inovării (SMIn) va fi deschis 

către firme, mediul ştiinţific internaţional, nevoile societăţii şi sistemul educaţional. 

Asigurarea unei deschideri reale depinde de modul în care se va coagula cererea de cunoaştere 

către sistemul de inovare în interiorul priorităţilor tematice ce reflectă nevoile socio-economice pe 

termen mediu şi lung. Astfel, cererea corespunzătoare nevoii de inovare din economie va fi 

formulată prin mecanisme în care iniţiativa aparţine firmelor, în timp ce pe latura decantării nevoii 

de inovare a societăţii vor fi create mecanisme şi interfeţe specifice comunicării dintre institute şi 

societate. 

Centrele de inovare şi de transfer tehnologic cu care INCSMPS colaborarează, Clusterul din care 

acesta face parte și cele viitoare la care va adera vor realiza interfaţa dintre nevoia de inovare şi 

soluţiile care pot fi adaptate pornind de la stocul mondial de cunoaştere, vor stimula transferul de 

cunoaştere şi dezvoltarea spiritului antreprenorial.  

Evaluarea potenţialului comercial al unei idei, protejarea şi licenţierea dreptului de proprietate 

intelectuală vor constitui elemente curente ale managementului inovării.  

INCSMPS îşi va putea dezvolta şi alte structuri de inovare prin care să se valorizeze cunoaşterea 

şi să se asigure transferul acesteia în produse şi servicii inovative.  

 
Principiile care stau la baza strategiei 

Se recunoaşte din ce în ce mai mult faptul că inovarea include un domeniu larg de activităţi în 

completarea  cercetării şi dezvoltării, cum sunt schimbările organizaţionale, de instruire, testare, 

marketing şi design. Ultima ediţie a Manualului Oslo defineşte inovarea ca  implementarea unui 

produs nou sau semnificativ îmbunătăţit (bun sau serviciu), sau proces, o nouă metodă de 
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marketing, sau o nouă metodă organizaţională în practica de afaceri, organizarea locului de muncă 

sau a relaţiilor externe. 

Prin definiţie, orice inovare trebuie să conţină un grad de noutate. Manualul Oslo distinge trei 

tipuri de noutate: o inovare poate fi nouă în firmă, nouă pe piaţă sau nouă în lume. Primul concept 

acoperă diseminarea unei inovări existente într-o firmă – inovarea poate să fi fost deja 

implementată de către alte firme, dar poate să fie nouă pentru această firmă. Inovările sunt noi pe 

piaţă când firma este prima ce introduce acea inovare. O inovare este nouă în lume când firma 

este prima care introduce inovarea pe toate pieţele şi în toate industriile. 

 

Principiile politicii pentru inovare 

 

1. Determinarea oamenilor să inoveze 

• Stimularea voinţei persoanelor de a învăţa şi dezvolta o gamă largă de aptitudini necesare 

pentru inovare în toate formele, cu flexibilitate pentru a îmbunătăţi aptitudinile şi de a se 

adapta la schimbările condiţiilor de piaţă; 

• Provocarea consumatorilor în a fi participanţi activi în procesul de inovare; 

• Promovarea unei culturi antreprenoriale inovative prin însuşirea aptitudinilor şi atitudinilor 

necesare pentru o întreprindere creativă. 

 

2. Facilitarea difuzării inovării 

• Asigurarea unor condiţii cadru solide favorabile inovării, care susţin competiţia şi se susţin 

reciproc; 

• Mobilizarea în vederea obţinerii finanţării pentru diferitele tipuri de inovare; diseminarea 

bunelor practici în susţinerea inovării şi dezvoltarea unor abordări favorabile de piaţă pentru 

a susţine inovarea; 

• Îmbunătăţirea cooperării internaţionale ştiinţifice şi transferului tehnologic, în cadrul 

mecanismelor naţionale şi internaţionale de finanţare a inovării; 

• Promovarea unei culturi sănătoase de asumare a riscului; promovarea şi difuzarea inovării în 

firme mici şi mijlocii, în START-UP-uri şi SPIN-OFF-uri. 

 

3. Crearea şi aplicarea cunoştinţelor 

• Asigurarea unei organizări moderne şi de încredere ce susţine inovarea împreună cu un cadru 

de politică ce sprijină accesul deschis la inovare şi la competiţia pe piaţă; 
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• Promovarea unei politici potrivite şi un mediu de lucru ce permite dezvoltarea responsabilă a 

tehnologiilor, cât şi convergenţa acestora către nevoile în domeniile principale vizate de 

institut; 

• Facilitarea fluxului eficient de cunoştinţe şi încurajarea dezvoltării de reţele şi pieţe care 

ajută la crearea, circularea şi diseminarea cunoştinţelor, împreună cu un sistem eficient al 

drepturilor de proprietate intelectuală; 

• Promovarea inovării în toate departamentele şi la toate nivelurile de conducere pentru a 

îmbunătăţi furnizarea de servicii către mediul de afaceri, eficienţa, gradul de acoperire şi 

echitatea, cât şi pentru crearea unor externalităţi pozitive în restul economiei; 

• Proiectarea unui SMIn ce furnizează flexibilitate şi stimulente pentru a se adresa 

provocărilor mediului intern şi extern prin inovare, cât şi încurajarea invenţiei şi adoptarea 

tehnologiilor cost-beneficiu eficiente. 

 

4. Îmbunătăţirea managementului şi a măsurilor de implementare a politicilor de 

inovare 

• Tratarea inovării ca o componentă centrală a politicii de management. Aplicarea SMIn 

trebuie să stimuleze inovarea prin coordonarea eforturilor departamentelor de CD ale 

INCSMPS cu cele ale managementului superior în vederea creşterii performanţei în inovare 

a institutului. Deciziile trebuie să se bazeze pe necesităţi obiective şi responsabilitate 

politică, prin recunoaşterea măsurilor ca element central al agendei (planului) de inovare a 

institutului. 

 

3. Obiective generale şi specifice ale strategiei pentru inovare 2020-2030  

 

 

Obiective generale 

OG1. Creşterea gradului de inovare a INCSMPS prin implementarea SMIn. Obiectivul 

vizează susţinerea performanţei INCSMPS în domeniul inovării şi transferului tehnologic. 

Strategia susţine tranziţia în rândul mediului de afaceri, de la competitivitatea bazată pe costuri la 

cea bazată pe inovare. Aceasta presupune dezvoltarea aplicabilităţii rezultatelor de CD ale 

institutului în domeniile vizate de cercetare ale acestuia, în rândul agenţilor economici şi totodată 

dezvoltarea capacităţii firmelor de a absorbi tehnologie de ultimă generaţie, de a adapta aceste 

tehnologii la nevoile pieţelor deservite şi, de a dezvolta la rândul lor, tehnologii sau servicii care 

să le permită progresul pe lanţurile de valoare.  
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OG2. Creşterea rolului inovării în dezvoltarea institutului.  Obiectivul vizează transformarea 

inovării într-un motor de dezvoltare a institutului având în atenţie cercetarea, mediul de afaceri şi 

transferul de cunoaştere atât pentru domeniile principale de activitate, cât şi pentru domeniile 

suport (orizontale). Ştiinţa şi tehnologia devin relevante pentru societate atunci când efectele lor 

se resimt în viaţa cotidiană a cetăţeanului. În acest scop, cercetarea şi inovarea trebuie să răspundă 

nevoilor concrete ale mediului economic şi ale sectorului public, în special celor de creştere a 

calităţii serviciilor oferite, precum sănătatea sau securitatea cetăţenilor pentru sectorul public sau 

celor de dezvoltare a afacerilor pentru mediul privat.  

 

 

Obiective specifice  

 

OS1. Integrarea mediului de afaceri, administraţiilor centrale și publice locale, 

organizaţiilor de CDI şi a societăţii civile în proiecte de inovare, pentru a răspunde nevoilor 

concrete ale mediului economic şi ale sectorului public, în special celor de creştere a calităţii 

serviciilor oferite, precum sănătatea sau securitatea cetăţenilor pentru sectorul public sau celor de 

dezvoltare a afacerilor pentru mediul privat.  

 

OS2. Susţinerea inovării sociale și a specializării inteligente prin concentrarea resurselor în 

domenii de cercetare cu potenţial CD demonstrat, prin formarea de parteneriate pe termen lung, 

între INCSMPS şi mediul de afaceri, alături de alte organizaţii de cercetare, şi colaborarea în jurul 

unor infrastructuri de anvergură naţională şi internaţională în domenii de frontieră ale ştiinţei şi 

tehnologiei.  

 

OS3. Concentrarea majoritară a activităţilor CDI pe probleme societale, pentru dezvoltarea 

capacităţii sectorului public de a solicita şi adopta rezultatele cercetării şi de a răspunde unor teme 

legate de provocările societale și globale de importanţă pentru România.  

 

OS4. Îmbunătăţirea valorificării şi valorizării rezultatelor de CDI ale institutului prin 

întensificarea proceselor de transfer de cunoaștere și tehnologic sau de comercializare a 

drepturilor de proprietate intelectuală îndreptate în special către IMM-uri, acestea din urmă 

constituind un sector dinamic şi eficient al economiei.  

 

OS5. Formarea unei mase critice de firme competitive inovative în jurul INCSMPS. 

Inovarea definită ca proces care permite firmelor să producă mai mult cu aceeaşi cantitate de 
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resurse sau să producă la fel de mult cu o cantitate mai mică de resurse, conduce la obţinerea de 

avantaje competitive sustenabile. Astfel, firma capătă o poziţie de lider a cărei caracteristică o 

reprezintă crearea unei valori superioare ca urmare a folosirii rezultatelor inovării sociale de 

produse/procese şi ale inovării organizaţionale şi de marketing transpuse în capacitatea de 

utilizare eficientă a acestora. 

 

OS6. Dezvoltarea competenţelor resurselor umane implicate în procesul de inovare şi 

transfer tehnologic (ITT).  Excelenţa şi competenţele sunt esenţiale pentru personalul implicat în 

activităţile de inovare la nivelul INCSMPS. Este nevoie de o manieră inovatoare de abordare a 

creşterii competenţelor resurselor umane implicate în procesul de inovare şi de transfer tehnologic 

care să contribuie la dezvoltarea unei abordări antreprenoriale a procesului de inovare în 

INCSMPS. 

 

4. Direcţii principale de acţiune şi măsuri propuse 

 
 

Obiectivele specifice asociate strategiei sunt atinse în practică printr-o serie de direcţii principale 

de acţiune. Rolul acestora, ca ansamblu, este de a structura sistemul de management al inovării. 

Direcţiile de acţiune conturează o cale de transformare sistemică şi trasează coordonatele evoluţiei 

principalilor indicatori din tabloul de bord al inovării. 

Direcţiile de acţiune reprezintă astfel, o combinaţie integrată de măsuri propuse de dezvoltare, 

care acoperă principalele dimensiuni socio-economice ale inovării: 

1. Potenţialul de conducere al inovării; 

2. Potenţialul de creare a cunoştinţelor; 

3. Capacitatea de atragere a întreprinderilor inovative şi de integrare într-un sistem relational; 

4. Performanţa activităţilor de inovare; 

5. Proprietatea intelectuală. 

4.1 Potenţialul de conducere al inovării 

 

Potenţialul de conducere a inovării vizează în special personalul implicat în activităţi de CDI, 

inclusiv personalul cu activităţi de promovare, marketing, prognoză şi supravegherea mediului 

economic. De asemenea pot fi avute în vedere prestigiul profesional al instituţiei şi opinia 

mediului intern şi extern privind susţinerea inovării la nivelul INCSMPS. 

 

Măsurile propuse pe această direcţie sunt: 
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• dezvoltarea echilibrată a personalului de CD între echipele de specialiști ai INCSMPS 

(personal implicat în activitati de CDI, personal implicat în promovare, marketing, 

prognoză şi supravegherea mediului economic, personal implicat în inovare socială etc); 

• dezvoltarea procesului de specializare pe subdomenii restrânse în paralel cu pregătirea pe 

domenii interdisciplinare (ex. managementul inovării, marketingul cercetării, proprietatea 

intelectuală); 

• susţinerea programelor de pregătire masterală, doctorală și post-doctorală în tematici cu 

înalt potential inovativ; 

• creșterea gradului de atragere a studenţilor şi a tinerilor cu studii superioare (în principal 

doctorale); 

• adecvarea raportului numeric între personalul de cercetare-dezvoltare și personalul auxiliar 

și cel administrativ; 

• permanentizarea grijei pentru prestigiul profesional reflectat în titluri ştiinţifice, prezenţa 

în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute internaţional, premii obţinute, 

susţinerea programelor de doctorat, etc    

• obţinerea de informaţii din mediul intern şi extern al INCSMPS şi analiza acestora privind 

susţinerea inovării în general, a celei sociale în special la nivelul organizaţiei (capacitatea 

de susţinere a fazelor procesului de inovare).     

 

4.2 Potenţialul de creare a cunoştinţelor 

 

Potenţialul de creare a cunoştinţelor urmăreşte finanţările pentru cercetare – dezvoltare 

tehnologică (CDT) provenite din surse proprii, fonduri publice, inclusiv fonduri europene şi 

surse atrase. 

Măsurile propuse pe această direcţie sunt: 

• Intensificarea preocupărilor de obţinere de finanţare din fonduri publice pentru CDI, 

inclusiv fonduri europene prin fructificarea tuturor oportunităţilor de finanţare avansând 

teme de cercetare/proiecte cu impact ridicat socio-economic și potential de invoare 

socială; 

• Creşterea finanţărilor din surse proprii / surse atrase pentru CDT prin promovarea 

serviciilor de CDT ale institutului către mediul de afaceri;    
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4.3 Capacitatea de atragere a întreprinderilor inovative şi de integrare într-un 
sistem relational 

 

Capacitatea de atragere a întreprinderilor inovative vizează relaţia institutului cu întreprinderile 

inovative din perspectiva colaborării în domeniul inovării şi transferului tehnologic. Capacitatea 

de integrare într-un sistem relational urmăreşte capacitatea INCSMPS de a realiza relaţii de 

parteneriat echilibrate cu universităţi, întreprinderi şi alte organizaţii de CDI. 

   

Măsurile propuse pe această direcţie sunt: 

• Promovarea în cadrul mediului de afaceri a serviciilor de CDI şi a rezultatelor de CD cu 

grad de aplicabilitate ridicat şi atragerea de întreprinderi inovative în colaborări cu 

INCSMPS, în vederea inovării sociale; 

• Dezvoltarea echilibrată a legăturilor de parteneriat cu universităţi, INCD-uri şi 

întreprinderi; 

• Creşterea relaţiilor de colaborare cu entităţi de ITT (ex. Centre alte Reţelei Naţionale de 

Inovare şi Transfer Tehnologic - ReNITT) în vederea valorificării rezultatelor de CDI ale 

INCSMPS. 

 

4.4 Performanţa activităţilor de inovare 

 

Performanţa activităţilor de inovare urmăreşte realizarea de produse noi/modernizate sau 

metodologii noi / modernizate pentru piață şi valorificarea acestora în corelaţie cu activităţile de 

promovare, marketing şi prognoză şi cele de consultanţă. 

   

Măsurile propuse pe această direcţie sunt: 

• Creşterea participării colectivelor din INCSMPS la realizarea de produse noi / modernizate 

sau metodologii noi / modernizate pentru piață, cu potential ridicat de inovare socială;  

• Creşterea preocupărilor colectivelor din INCSMPS pentru valorificarea rezultatelor de CD 

prin transfer în mediul public (organizațiile administrației centrale), vânzare 

produs/metodologie, furnizare de servicii, transfer de drepturi de proprietate intelectuală; 

• Dezvoltarea activităţilor de consultanţă în relaţia cu întreprinderile și în special consultanță 

pe tematica inovării sociale; 

• Creşterea interesului organizaţiei pentru activităţile de promovare, marketingul rezultatelor 

de CDI (participare la târguri şi expoziţii, saloane de cercetare, seminarii, conferinţe, etc). 
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4.5 Proprietatea intelectuală 

 

Acţiunile întreprinse pe direcţia “proprietăţii intelectuale” vor avea în vedere publicaţii ştiinţifice, 

participări la manifestări ştiinţifice, târguri, expoziţii, exploatarea cunoştinţelor şi activelor 

intangibile. 

   

Măsurile propuse pe această direcţie sunt: 

• Creşterea productivităţii activităţii de CDI, a personalului angajat, reflectată în articole ISI, 

citări, cărţi, participări la manifestări ştiinţifice şi rezultate obţinute;  

• Creşterea transferului  rezultatelor CDI ale organizaţiei. 

  

 

5. Guvernanţa  

 

5.1 Principiile de implementare a Strategiei pentru inovare 

 

În implementarea Strategiei de inovare se vor respecta următoarele principii:  

Asumare şi angajament: un angajament pe termen lung privind asigurarea resurselor şi asumarea 

priorităţilor strategice.  

Dimensiunea socio-economică a inovării: angajarea din fonduri publice/surse proprii/surse atrase 

de resurse financiare pentru activităţile de inovare se face în interesul societăţii şi/sau al mediului 

economic, pentru bunăstarea cetăţeanului şi/sau creşterea competitivităţii mediului de afaceri.  

Coordonarea: asigurarea coordonării între departamentele institutului, politici şi strategii, atât pe 

verticală (diviziunea şi planificarea adecvate a rolurilor între departamentele responsabile în toate 

etapele procesului SMIn), cât şi pe orizontală (coordonarea unitară, la nivel organizaţional, a 

politicii de inovare CDI).  

Gândirea strategică şi expertiză în politica de inovare: asigurarea informării tuturor 

departamentelor şi persoanelor implicate în implementarea Strategiei, eventual colaborarea cu un 

centru, cu rolul de a colecta şi analiza datele relevante şi de a oferi expertiză pe parcursul ciclului 

de implementare a strategiei.  

Interoperarea şi corelarea datelor: colectarea datelor relevante pentru implementarea strategiei 

de la toate departamentele şi pentru toate proiectele de inovare şi stocarea acestora într-un mediu 

şi format care să permită cu uşurinţă accesarea şi analiza lor.  
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Transparenţa şi accesul la informaţia publică: asigurarea accesului public la informaţii privind 

politica, instrumentele, oportunităţile de finanţare şi rezultatele obţinute în urma investiţiei în 

activităţile CDI, cu respectarea proprietăţii intelectuale.  

Evaluarea performanţei şi separarea sa de implementare: evaluarea îndeplinirii obiectivelor 

strategice ale Strategiei de inovare se raportează periodic conducerii INCSMPS, cu evitarea auto-

evaluărilor. Evaluarea acoperă toate procesele şi etapele SMIn (semestrial, anual, din 3 în 3 ani). 

 

5.2. Grupuri ţintă prioritare 

 

Grupul ţintă include adminstrația publică centrală, locală și IMM-uri din domeniile pieței muncii, 

managementului resurselor umane, asistență socială, asigurări sociale, grupuri defavorizate. 

Populaţia va beneficia prin creşterea bunăstării ce rezultă din ponderea tot mai mare deţinută de 

inovarea socială şi transferul acesteia prin aplicarea rezultatelor de CDI  ale INCSMPS. 

 

5.3. Monitorizarea si evaluarea sistemului 

 

Monitorizarea şi evaluarea sistemului se bazează pe criterii de evaluare a calităţii şi cantităţii 

activităţilor desfăşurate de institut pentru atingerea oiectivelor strategiei. 

Controlul şi cerinţele de evaluare vor avea în vedere în principal: 

• Monitorizare, măsurare, analiză si evaluare (vor fi urmăriţi indicatorii din tabloul de bord 

al inovării - anexa); 

• Auditul intern; 

• Auditul extern de conformitate; 

• Auditul de inovare; 

• Analiza de management. 

5.4. Resurse pentru implementarea strategiei 

 

INCSMPS se va preocupa de asigurarea resurselor materiale, umane şi financiare pentru 

implementarea strategiei. La nivelul institutului există mijloacele tehnice necesare pentru o 

comunicare continuă cu toţi cei implicaţi în implementarea strategiei.  

În vederea asigurării resurselor, conducerea INCSMPS va urmări: 

-  dezvoltarea unei culturi specifice inovării în cadrul organizației bazată pe invățare; 

- dezvoltarea și ofertarea acelor servicii care vin în întampinarea solicitărilor pieţei inovării;  
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- dezvoltarea și aplicarea unui management al rentabilității activității de cercetare, având în 

vedere raportul cost-beneficiu economico-social, aplicabilitatea output-urilor de cercetare versus 

costuri de dezvoltare ; 

- susținerea pregătirii personalului, asigurarea unui mediu de dezvoltare personală cât și 

posibilitatea recalificării/ dobândirii unei alte specializări vizând inovarea şi transferul tehnologic. 

 

5.5. Implementarea strategiei 

Implementarea strategiei se va realiza în etape, şi anume: 

Etapa 1 - familiarizarea personalului implicat în implementarea politicilor de inovare cu strategia 

de inovare şi planul de implementare al acesteia 

Etapa 2 - organizarea de întâlniri „Cum să aducem inovarea mai aproape de industrie şi de 

cetăţeni ?” / „Cum să aducem rezultatele CDI ale institutului mai aproape de industrie şi de 

cetăţeni ?”  

Etapa 3 - implementarea propriu-zisă a strategiei care va avea în vedere planul de acţiune. 

În implementarea strategiei se vor respecta principiile majore privind guvernarea inovării:  

(i) Responsabilitate; alocarea de fonduri publice către sistemul de inovare trebuie considerată o 

investiţie ce serveşte intereselor institutului;  

(ii)Transparenţă; accesul tuturor persoanelor implicate în sistemul de inovare la informaţii 

privind politicile, instrumentele şi rezultatele obţinute; acces la informaţiile privind oportunităţile 

de finanţare a proiectelor de inovare din fonduri publice; simplitatea şi claritatea procedurilor de 

implementare a SMIn;  

(iii) Performanţă; evaluarea gradului de atingere a obiectivelor stabilite, pe baza indicatorilor de 

bord ai inovării din INCSMPS. 

Monitorizarea, evaluarea şi mecanismul de corecţie vor asigura capacitatea de adaptare a 

strategiei în funcţie de evoluţiile la nivel naţional şi internaţional. Evaluarea implementării 

strategiei se va face periodic conform subcapitolului 5.3. Evaluarea impactului implementării 

SMIn va furniza informaţii necesare formulării politicilor viitoare de inovare la nivelul 

INCSMPS. 
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6. Plan de Acţiune 

 Direcţii de acţiune Acţiuni Localizare Acţiuni 
ulterioare 

Observaţii 

  

6.1. Potenţialul de conducere a inovării 

1 Formare profesională 
continuă (inclusiv formare 
antreprenorială).  

• Includerea personalului angajat în activităţi de inovare într-un sistem de formare continuă şi de 
formare antreprenorială; 

• Formare personal pentru proprietate intelectuală, inovare socială, managementul inovării, 
marketingul cercetării. 

intern (în 
cadrul 
organizaţiei) 

extern (în 
afara 
organizaţiei)  

Studii privind 
impactul 
activităţii de 
formare  

Fonduri 
structural 
atrase de 
organizaţii 
de formare, 
fonduri 
proprii/de 
CDI  

2 Crearea unei culturi a eco-
inovării 

• Crearea unei culturi a eco-inovării prin organizarea de workshopuri, cursuri, întâlniri cu 
personalul implicat în activităţie de inovare şi transfer de cunoștințe și metodologii pentru a se 
conştientiza rolul inovării în general, a inovării sociale în special în dezvoltarea durabilă a 
institutului şi prezervarea mediului. 

la nivelul 
organizaţiei 

Analiza 
feed-back 
participanţi 
 

Fonduri 
proprii/ 
CDI/structur
ale atrase 

3 Măsurarea inovării 
 

Set de indicatori (Tabloul de bord al inovării în INCSMPS) care să permită evaluarea 
performanţelor SMIn; impactului proiectelor de inovare; identificarea celor mai potrivite măsuri ce 
trebuie adoptate astfel încât să fie maximizat impactul proiectelor de inovare; 
Studii legate de ştiinţă, tehnologie şi inovare (studii sectoriale, analize de benchmarking etc.) 
trebuie să fie realizate pentru a avea o viziune mai amplă asupra inovării şi îmbunătăţirii 
măsurilor. Acestea trebuie să conecteze politicile de CDI cu nevoile economico-sociale. 

la nivelul 
organizaţiei 

Audit de 
inovare 

Asigurare 
finanţare 
proprie/ CDI 

6.2 Potenţialul de creare a cunoştinţelor 

4 Participare în cadrul 
Platformelor tehnologice, 
clusterelor 

Participare la susţinerea constituirii şi organizării clusterelor inovative; 
Participare la susţinerea agendelor de inovare promovate în cadrul acestora şi a soluţiilor de 
finanţare. 

Regional 

Sectorial 

Analize 
privind 
activitatea 
acestora; 
Studii de 
impact 

Constituire 
PPP cu IMM 
şi companii 
pentru 
susţinerea 
clusterelor 
(specializar
e 
inteligentă) 

5 Introducerea informaţiilor 
specifice INCSMPS în 
cadrul sistemului informatic 

 Informaţii referitoare la inovare, inovare socială şi inovatori pentru prospectare şi 
identificarea necesităţilor acestora; 

 Platforma pentru schimb de idei, metodologii inovative, afaceri; 

la nivelul 
organizaţiei 

Monitorizare 
accesare 
portal 

Asigurare 
finanţare la 
nivelul 
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colaborativ integrat de la 
nivelul MCID și MMPS 
pentru colectarea, 
stocarea, prelucrarea şi 
afişarea de date privind 
cererea şi oferta de 
rezultate CDI.  

 Platformă de prezentare a ofertelor şi cererilor de tehnologii / afaceri inovative;  
 Platformă de valorificare a rezultatelor CDI.  

institutului 

6 Realizarea unei sectiuni pe 
pagina WEB a INCSMPS 
privitoare la cererea si 
oferta de CDI specifice  

 Secţiune de prezentare a ofertelor şi cererilor de tehnologii / afaceri inovative;  
 Secţiune de valorificare a rezultatelor CDI. 

la nivelul 
organizaţiei 

Monitorizare 
accesare 
portal 

Asigurare 
finanţare la 
nivelul 
institutului 

6.3 Capacitatea de atragere a întreprinderilor inovative şi de integrare într-un sistem relaţional  

7 Acţiuni de parteneriat 
Cercetare - Inovare - Piaţă 

Cercetarea şi inovarea cu faţa către Piaţă; Rezultatele cercetării se adresează pieţei; 
Parteneriat real Cercetare - Inovare - Piaţă pentru identificarea necesităţilor şi găsirea de soluţii 
în vederea creşterii competitivităţii (coeziune socială); 
Parteneriate cu mass-media care să promoveze rezultatele  şi să demonstreze necesitatea 
legăturilor Cercetare - Inovare – Piaţă;  
Promovarea proiectelor care asigură direct pătrunderea pe piaţă a rezultatelor proiectelor privind 
inovarea social/noile metodologii;  
Conştientizarea importanţei susţinerii financiare a paşilor necesari de parcurs de la idee la 
produs de piaţă. 

Regional 

Sectorial 

Transfer de 
bune practici 

Constituire 
PPP pentru 
susţinerea 
financiară  

8 Încurajarea şi stimularea 
inovării în companii  
Îmbunătăţirea capacităţilor 
de inovare din firmele mici 
şi mijlocii 

Sprijinirea unităţilor inovative, cu valoare adaugată mare, care contribuie la creşterea economică 
şi la înfiinţarea de noi locuri de muncă;   
Promovarea inovării tehnologice în cadrul IMM-urilor şi îmbunătăţirea capacităţii de inovare a 
acestora.    

Sectorial Studii de 
impact al 
activităţilor 
de servicii de 
CDI 

Asigurare 
finanţare 
prin proiecte 
de CDI 

9 Baza de date cu unităţi 
inovative pe domeniile 
principale de CDI ale 
INCSMPS 

Realizarea unei baze de date cu unităţi inovative pe domeniile principale de CDI ale INCSMPS.  la nivelul 
organizaţiei 

Monitorizare
a accesării 
bazei 

Asigurare 
finanţare la 
nivelul 
INCSMPS  

6.4 Performanţa activităţilor de inovare  

10 Participare la Saloane/ 
Târguri ale CDI  

Asigură cunoaşterea potenţialului de creaţie al cercetării de către mediul socio-economic; 
Contribuie la stabilirea de contacte şi parteneriate cercetare-mediu de afaceri prin organizarea 
de acțiuni dedicate; 
Asigură cunoaşterea noilor tendinţe în piaţa inovării şi informarea asupra noilor instrumente de 
susţinere a inovării. 

Internaţiona
l 

Regional 

Analiza feed-
back 
participanţi; 
impactul 
participării 

Asigurare 
finanţare 
nivelul 
institutului 

11 Dezvoltarea Incubatorului 
tehnologic şi de afaceri 
(ITA) 

Pilon de sprijin al inovării în cadrul INCSMPS  
▪ furnizarea de servicii în domeniul inovării sociale şi transferului acesteia în mediul de 

afaceri;  

la nivelul 
organizaţiei 

Analize 
periodice 
privind 

Asigurare 
finanţare la 
nivelul 



Versiunea I Strategia pentru inovare a INCSMPS 2020-2030 

 

 18 / 21 

▪ acordarea de asistenţă întreprinderilor inovative, în special celor mici şi mijlocii, cât şi 
potenţialilor întreprinzători, în eforturile lor de a fi novativi, competitivi şi a face faţă cu 
succes concurenţei.  

evoluţia 
acestora 

institutului/ 
fonduri 
publice de 
CDI 

6.5 Proprietatea intelectuală 

12 Oferta de produse 
inovative, metodologii, 
servicii din cadrul 
institutului 

Identificarea rezultatelor cercetărilor ce pot fi promovate pe piaţa inovării; 
Susţinerea rezultatelor de CD care se întâlnesc cu cererea. CD ROM şi Broşura „INCSMPS - 
Ofertă de produse inovative, metodologii şi servicii”, care să fie distribuite la evenimentele 
naţionale şi internaţionale de profil. 

Sectorial Măsurarea 
impactului 
promovării 
acesteia 

Asigurare 
finanţare la 
nivelul 
institutului 

13 Elaborare manuale, 
proceduri, metodologii 

Ghid operaţional inovare şi transfer tehnologic;  
Ghid de proprietate intelectuală şi bune practice privind aplicarea legii invenţiei de serviciu în 
cadrul INCSMPS. 

la nivelul 
organizaţiei 

Diseminare 
în cadrul 
persoanelor 
interesate 

Asigurare 
finanţare la 
nivelul 
institutului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa 
Tabloul de bord al inovării în INCSMPS 
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Factori Criterii Indicatori 

1. Potenţialul de 

conducere a 

inovării 

1.1 Personal implicat 

în activităţi de 

cercetare  

– dezvoltare 

tehnologică (CDT) 

1.1.1 Ponderea personalului implicat în activităţi de cercetare – dezvoltare tehnologică (CDT) din total persoane ocupate (%) 

{cercetători, asistenti de cercetare} 

1.1.2 Ponderea personalului (echivalent norma intreaga) implicat în activităţi de cercetare – dezvoltare tehnologică (CDT) din total 

persoane ocupate (%) {cercetători, asistenti de cercetare} 

1.1.3 Ponderea personalului implicat doar în activităţi de cercetare – dezvoltare tehnologică (CDT) din total persoane ocupate în 

activitatea de CDT (%) (doar cercetători atestaţi)   

1.1.4 Ponderea personalului cu vârsta între 20-45 ani din total personal antrenat în CDT (%) 

1.1.5 Ponderea personalului specializat prin activităţi de formare continuă (internă sau externă) din personalul ocupat în CDT, cu 

studii superioare, cu vărsta între 25-64 ani (%) 

1.1.6 Ponderea cheltuielilor cu salarii pentru personalul implicat în CDT din total cheltuieli cu salarii (%) 

1.2 Personal implicat 

în promovare, 

marketing,  

prognoză şi 

supravegherea 

mediului economic 

1.2.1 Ponderea personalului implicat în promovare, marketing, prognoză şi supravegherea mediului economic în total personal (%) 

1.2.2 Procentul persoanelor cu vârsta între 25-45 ani din total personal antrenat în marketing, prognoză şi supravegherea mediului 

economic 

1.2.3 Procentul cheltuielilor cu salarii pentru personalul din promovare, marketing, prognoză şi supravegherea mediului economic 

din total cheltuieli cu salarii 

1.3 Susţinerea inovării 

la nivelul institutului  

(capacitatea de 

susţinere a fazelor 

procesului de 

 inovare la nivelul 

institutului) 

1.3.1 Capacitatea de susţinere a analizei nevoilor în cadrul procesului de inovare 

1.3.2 Capacitatea de susţinere a fazei de cercetare în cadrul procesului de inovare 

1.3.3 Capacitatea de susţinere a fazei de dezvoltare (aplicare idei, concepte) în cadrul procesului de inovare 

1.3.4 Capacitatea de susţinere a fazei de validare (analiza performantei) în cadrul procesului de inovare 

1.3.5 Capacitatea de susţinere a fazei de transfer tehnologic în cadrul procesului de inovare 

1.4 Prestigiul 

profesional  

1.4.1 Numarul de prezenţe in colectivele de redactie ale revistelor recunoscute ISI (sau incluse in baze internationale de date) si in 

colective editoriale internationale raportat la numărul de departamente de cercetare ale institutului 

1.4.2 Numarul de premii obţinute (premii internationale obtinute prin concurs, premii ale Academiei Romane) raportat la numărul 

de departamente de cercetare ale institutului 

1.4.3 Numarul de conducatori de doctorat raportat la numărul de departamente de cercetare ale institutului 

1.4.4 Numar de doctori in stiinta raportat la numărul de personal cu activitate de CD (%) 

1.4.5 Număr de doctoranzi raportat la numărul de departamente de cercetare ale institutului 

1.4.6 Număr de teze de doctorat raportat la numărul de departamente de cercetare ale institutului 

2. Potenţialul de 

creare a 

2.1 Finanţare din surse 

proprii pentru CDT 

2.1.1 Ponderea cheltuielilor pentru CDT din surse proprii din total cheltuieli de CDT (%) 

2.1.2 Ponderea proiectelor de CDT finanţate din fonduri proprii din total proiecte de CDT (%) 
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cunoştinţelor 2.2 Finanţare din 

fonduri publice pentru 

CDT inclusiv fonduri 

europene 

2.2.1 Ponderea cheltuielilor pentru CDT prin finanţare din surse publice din total cheltuieli de CDT (%) 

2.2.2 Ponderea proiectelor de CDT finanţate din surse publice din total proiecte de CDT (%) 

2.3 Finanţare din surse 

atrase pentru CDT 

2.3.1 Ponderea cheltuielilor pentru CDT prin finanţare din surse atrase (mediul de afaceri, împrumuturi etc) din total cheltuieli de 

CDT (%) 

2.3.2 Ponderea proiectelor de CDT finanţate din surse atrase din total proiecte de CDT (%) 

2.4 Capacitatea de 

atragere a surselor de  

finanţare  

2.4.1 Capacitatea de atragere a surselor de finanţare interne CDT (fonduri atrase pe plan intern per personal cu activitate CDT, lei / 

om) 

2.4.2 Capacitatea de atragere a surselor externe de finanţare CDT (fonduri atrase pe plan extern per personal cu activitate CDT, lei 

/ om) 

3. Capacitatea de 

inovare şi de 

integrare într-un  

sistem relaţional 

3.1 Inovare 3.1.1 Organizații care au introdus o inovare de produs prin colaborare cu institutul (% din total colaborări cu întreprinderi) 

3.1.2 IMM-uri care au introdus o inovare de produs prin colaborare cu institutul (% din total colaborări cu IMM-uri) 

3.1.3 IM-uri care au introdus o inovare de produs prin colaborare cu institutul (% din total colaborări cu IM-uri) 

3.1.4 Întreprinderi care au introdus o inovare de proces prin colaborare cu institutul (% din total colaborări cu întreprinderi)  

3.1.5 IMM-uri care au introdus o inovare de proces prin colaborare cu institutul (% din total colaborări cu IMM-uri) 

3.1.6 IM-uri care au introdus o inovare de proces prin colaborare cu institutul (% din total colaborări cu IM-uri)   

3.1.7 Nr. entitati de ITT (centre de informare tehnologica, incubatoare tehnologice şi de afaceri, centre de transfer tehnologic, 

parcuri stiintifice etc)  

3.2 Cooperare si 

colaborare cu  

universităţi 

3.2.1 Numarul parteneriatelor cu universităţi in proiecte de CDT   

3.2.2 Ponderea veniturilor din cooperare / colaborare cu universităţi din total venituri din CDT(%)  

3.3 Cooperare si 

colaborare cu INCD-

uri şi entităţi ITT 

3.3.1 Numarul parteneriatelor cu INCD-uri in proiecte de CDT 

3.3.2 Ponderea veniturilor din cooperare / colaborare cu INCD-uri din total venituri din CDT (%) 

3.3.3 Numarul parteneriatelor cu entităţi de ITT (de exemplu: centre de informare, centre de transfer tehnologic, parcuri ştiinţifice, 

incubatoare tehnologice şi de afaceri) in proiecte de CDT 

3.3.4 Ponderea veniturilor din cooperare / colaborare cu entităţi de ITT din total venituri din CDT (%)  

3.4 Cooperare si 

colaborare cu 

întreprinderi 

3.4.1 Numarul parteneriatelor cu întreprinderi in proiecte de CDT 

3.4.2 Ponderea veniturilor din cooperare / colaborare cu întreprinderi din total venituri din CDT (%)  

4. Performanţa 

activităţilor de 

 inovare 

4.1 Participarea la 

realizarea de produse  

noi/modernizate sau 

tehnologii 

noi/modernizate 

pentru piaţă 

4.1.1 Ponderea produselor/tehnologiilor noi sau modernizate din totalul rezultatelor de CDI obţinute (%) 

4.1.2 Ponderea cheltuielilor pentru produse/ tehnologii noi sau modernizate din totalul cheltuielilor de CDI (%) 

4.1.3 Ponderea veniturilor din valorificarea produselor / tehnologiilor noi sau modernizate din totalul veniturilor CDI (%)  

4.2 Rezultate ale 4.2.1 Ponderea veniturilor din CDT din total venituri ale INCSMPS (%) 
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activităţii de CDT si 

valorificarea lor 

4.2.2 Nr. rezultatelor de CDT (produse, tehnologii, brevete, modele şi desene industriale, articole, studii, etc.) per cercetător 

4.2.3 Ponderea rezultatelor valorificabile prin vânzare produs/tehnologie, furnizare de servicii, transfer de drepturi de proprietate 

intelectuală, din total rezultate CDT (%) 

4.2.4 Ponderea rezultatelor valorificate prin vânzare produs/tehnologie, furnizare de servicii, transfer de drepturi de proprietate 

intelectuală, din total rezultate CDT (%) 

4.2.5 Ponderea modelelor fizice, modelelor experimentale, modelelor funcţionale, prototipurilor, normativelor, procedurilor, 

metodologiilor, reglementarilor si planurilor tehnice noi sau perfecţionate, realizate in cadrul programelor naţionale sau comanda, 

din total rezultate CDT (%) 

4.3 Activităţi de 

consultanţă (servicii) 

4.3.1 Ponderea întreprinderilor care au primit consultanţă din totalul întreprinderilor cu care au existat colaborări (%) 

4.3.2 Ponderea veniturilor din consultanţă din total venituri ale INCSMPS (%) 

4.4 Activităţi de 

promovare, marketing, 

distribuţie 

4.4.1 Ponderea cheltuielilor pentru promovare, marketing produse/tehnologii/servicii din total cheltuieli (%) 

4.4.2 Ponderea cheltuielilor pentru promovare, marketing produse/servicii la export, din total cheltuieli (participare la târguri şi 

expoziţii, saloane de cercetare, seminarii, conferinţe, etc) 

5. Proprietatea 

intelectuala 

5.1 Publicaţii 

ştiinţifice şi participări 

la manifestări 

ştiinţifice, târguri, 

expoziţii 

5.1.1 Număr articole ISI per cercetător 

5.1.2 Numar de citari in reviste de specialitate cotate ISI per cercetator 

5.1.3 Numar de lucrari stiintifice/tehnice in reviste de specialitate fara cotatie ISI per cercetator 

5.1.4 Cărţi publicate per cercetător 

5.1.5 Participări la manifestări ştiinţifice per cercetător 

5.1.6 Premii obţinute per participare 

5.1.7 Ponderea rezultatelor de CDI premiate din total rezultate prezentate la manifestări ştiinţifice, târguri, expoziţii (%)   

5.2 Documentaţii 

tehnico-economice 

5.2.1 Nr. documentaţii tehnico-economice (documentaţii de realizare produse/ servicii, studii de fezabilitate, studii de piaţă, planuri 

de afaceri, proiecte tehnico-economice, etc) elaborate per cercetător 

5.2.2 Nr. documentaţii tehnico-economice achiziţionate per cercetător  

5.2.3 Ponderea veniturilor din valorificarea de documentaţie tehnico-economică din total venituri (%) 

 


