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Titlul propunerii de 
politică în domeniul CDI 
(denumirea politicii) 

Consolidarea și dezvoltarea capacității de inovare 
a sistemului de CDI 

Inițiatori  
Ministerul Educației și Cercetării prin Direcția 
Infrastructuri de Cercetare 

 

1. Argumente pentru inițierea propunerii de politică publică  

În ultimii ani, autorii a numeroase studii științifice au atras atenția asupra rolului 
pe care îl are cercetarea științifică pentru creșterea economică, în special prin 
impactul pe care aceasta îl are asupra gradului de inovare a produselor tehnologice 
și asupra competitivității economice1. Cercetarea științifică nu produce bunuri 
și/sau servicii de serie. Indiferent de forma ei – fundamentală, aplicativă sau 
dezvoltare-experimentală – cercetarea științifică este o activitate de creație2, iar 
creația este prin definiție o acțiune ce înseamnă a produce sau a face ceva ce nu 
a mai exista. Dirijarea acestei activități spre satisfacerea nevoilor reale din 
societate și spre producerea unor rezultate care să răspundă acestora poate 
influența eficiența, eficacitatea și performanța activității din toate sectoarele 
economice și sociale. 
 
Rezultatele activității de cercetare științifică sunt strâns legate de resursele 

alocate. Fie că este vorba despre resurse umane, financiare, materiale sau 

informaționale, acestea influențează semnificativ rezultatele, performanța și, 

implicit, finanțările viitoare. Constatăm astfel că, între activitate, finanțare, 

rezultate și performanță este o relație de condiționalitate. Performanța este 

măsurată prin indicatori cantitativi și/sau calitativi ai rezultatelor, iar acestea 

din urmă sunt rodul antrenării unor resurse suficiente. 

Creșterea economică, din perspectiva științei economice a inovării, de exemplu, 

este în primul rând rezultatul schimbării endogene din tehnologie, gusturi și 

preferințe, determinând astfel schimbări în funcție de producție și utilitate. 

Motorul principal este creativitatea și inovativitatea agenților economici și poate 

fi rezultatul unor acțiuni interdisciplinare corelate. 

Apreciem că aplicarea în practică a unor instrumente de lucru capabile să 

permită analiza intrărilor de resurse și a ieșirilor de rezultate din sistemul CDI și 

a bazei de monitorizare și evaluare pentru armonizarea ansamblului activităților, 

                                                           
1 Pianta, 1995, Technology and growth in OECD countries, Journal of Economics 19(1), 175-187 
2 Manualul Frascati, 2015 
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se poate baza pe o serie de elemente suport de distribuție diferențiată a 

resurselor, cum ar fi: 

 coeficienți de importanță ai rezultatelor - specifici și adaptați indicatorilor 
de evaluare individuală, instituțională și/sau internațională (indicatorii de 
evaluare a inovării din tabloul european (EIS),  

 coeficienți de multiplicare a costurilor în funcție de domeniul de cercetare, 
de tipul cercetării (fundamentală, aplicativă sau dezvoltare-experimentală) 
sau de capacitatea de a atrage finanțare extrabugetară (de exemplu: 
cercetarea fundamentală umanistă este mai puțin probabil ca de sine 
stătătoare, să fie capabilă de rezultate științifice inovative (așa cum sunt 
solicitate de finanțatorii competițiilor extrabugetare), dar care este absolut 
necesară pentru menținerea și conservarea valorilor culturale și de 
identitate națională); 

 decidenții strategici ai sistemului CDI ar puntea influența creșterea 
performanței inovației și părăsirea de către România a zonei rezultatelor 
modeste unde se situează de mai mulți ani. 

 parametri de importanță a performanței instituționale (sau individuale) 
dovedite. 

Neasigurarea necesarului de resurse financiare, sau fluctuațiile în alocarea 

acestora, lipsa de predictibilitate a alocațiilor bugetare pentru finanțarea 

activității organizațiilor CDI îi determină pe manageri să-și adapteze politicile 

financiare interne pentru a prelua și gestiona aceste oscilații. Modificările 

alocațiilor bugetare nu sunt benefice bunei funcționari a SNCDI, cu atât mai mult 

cu cât modificările în sensul diminuării fondurilor necesită o abordare specială 

din parte entităților publice care operează în mai multe domenii de activitate. 

Domeniile de cercetare, luate separat, au nevoi diferite de resurse. De exemplu, 

chimia sau medicina necesită cheltuieli de funcționare net superioare costurilor 

pentru unele domenii umaniste, cum ar fi filologia sau filosofia. Nici rezultatele 

acestora nu sunt comparabile, ceea ce impune introducerea unor mijloace de 

corelare în vederea asigurării comparabilității performanței înregistrate. 

În România activitatea de cercetare-dezvoltare constituie prioritate națională şi 

are un rol determinant în strategia de dezvoltare economică durabilă. Sistemul 

național de CDI din România are în centrul sistemului său de guvernare 

autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare (actualmente MEC).  
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Sistemul național de CDI este constituit din ansamblul unităților și instituțiilor de 

drept public și de drept privat care au în obiectul de activitate cercetarea-

dezvoltarea. Sistemul public CDI este alcătuit în special, din: 

 institute naționale de cercetare-dezvoltare; 
 institute ale Academiei Române și ale academiilor de ramură; 
 instituții de învățământ superior. 

Organizațiile (unitățile) de cercetare-dezvoltare orientate către piață, cu 

activitate de cercetare-dezvoltare principală, sunt institutele naționale de CDI, 

majoritatea dintre acestea fiind coordonate de către MEC. 

MEC, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, este 

responsabil cu organizarea și conducerea sistemului național de cercetare -

dezvoltare. Guvernanța globală este completată de o serie de mecanisme de 

coordonare inter-instituționale (organisme consultative, consilii, comitete), cu o 

eficiență limitată și o activitate redusă. 

La nivelul MEC sunt constituite organisme consultative menite să asigure 

coordonarea politicii privind CDI la nivel (inter)ministerial, precum și corelarea 

acesteia cu alte politici relevante, precum: 

 Secretariatul Tehnic al Consiliului Național pentru Politică în domeniul 
Științei, Tehnologiei și Inovării (NCSTIP); 

 Colegiul Consultativ pentru CDI; 
 Consiliul Național pentru Transfer Tehnologic și Inovare; 
 Consiliul Național al Cercetării Științifice; 
 Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și 

Inovării. 

Conform Planului3 Strategic Instituțional 2018-2021 pentru Ministerul Educației și 

Cercetării, deși s-au operat schimbări frecvente în structura guvernamentală, la 

nivel operațional, a fost menținut un grad relativ ridicat de stabilitate, ceea ce a 

condus la acumularea de cunoștințe de specialitate și performanțe mai ridicate 

comparativ cu alte ministere. 

                                                           
3 realizat în cadrul acordului cu Banca Mondială de asistență tehnică pentru consolidării capacității de planificare și bugetare și 

sprijinirea introducerii bugetării pe criterii de performanță 
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O caracteristică4 a sistemului de CDI din România este dată de ponderea 

organizațiilor de cercetare dezvoltare (OCD), astfel: 

- ponderea OCD orientate către cercetarea aplicată este în echilibru relativ 
cu OCD orientate către cercetarea fundamentală, acestea beneficiind 
dominant de finanțare instituțională alocată prin buget anual; 

- ponderea OCD private este relativ mică, implicarea și contribuția acestora 
la guvernanța globală a sistemului de CDI fiind extrem de limitată; 

- incertitudinea finanțării, lipsa predictibilității și fragilitatea instituțională 
au caracterizat deseori sistemul de CDI. 

Cu excepția OCD publice, care beneficiază de o formă de finanțare instituțională 

(sau universități publice5) și a INCD (finanțate în cadrul programului NUCLEU) 

ceilalți actori depind de finanțarea bazată pe proiecte în cadrul PNCD și depun 

eforturi susținute pentru a se adapta la cerințele de performanță. 

Distribuția capacității de cercetare-dezvoltare este extrem de neechilibrată la 

nivel național, majoritatea activităților de CDI desfășurându-se în regiunea 

București-Ilfov, urmată de zonele unde există centre universitare puternice.  Pe 

cale de consecință, planificarea strategică de inovare regională a condus la 

situația în care strategiile RIS3 sunt deconectate efectiv de la politica generală 

de CDI și se concentrează, în principal, pe implementarea fondurilor disponibile 

FEDR. 

Proiectul SNCDI 2021-2027 prevede un mecanism de „orientare strategică” 

integrat, care ar permite colectarea constantă a datelor, monitorizarea și 

evaluarea periodică a implementării acestuia precum și corelarea cu strategiile 

de specializare inteligentă regionale.  

După cum reiese din raportul de țară RIO 20166, „România are o guvernare a 

politicii de cercetare, dezvoltare și inovare foarte fragmentată. În ciuda 

schimbărilor și îmbunătățirilor în formularea politicilor, sectorul public de 

cercetare și inovare are nevoie de o reorganizare. Există o lipsă de coordonare 

între participanții la politică relevanți, un cadru instituțional fragmentat și 

                                                           
4 conform raportului de țară RIO din 2016 
5 care primesc doar fonduri instituționale pentru educație 
6Secțiunea privind provocările - Îmbunătățirea guvernanței în domeniul cercetării și inovării, disponibilă la: 

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/country-analysis/Romania/country-report 

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/country-analysis/Romania/country-report
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imprevizibilitatea la nivelul consiliilor consultative ale MEC, o finanțare 

nesigură și o cultură de evaluare limitată”.  

În ce privește inovarea, aceasta apare ca urmare a interacțiunii  dintre oameni, 

întreprinderi și instituții pe de o parte, și tehnologie și informație, pe de altă 

parte. Aceste interacțiuni sunt condiții necesare pentru a transforma o idee într-

un proces, produs sau serviciu pe piață și conturează un concept mai larg, 

“Sistemul de inovare”, care include Sistemul CD, acesta din urmă devenind un 

subsistem al primului.  

 

În cadrul sistemului de inovare, inovarea apare ca urmare a unui set complex de 

relaţii între actorii care produc, distribuie și aplică diferite tipuri de cunoaștere. 

Performanţa în inovare a unei ţări depinde, în mare măsură, de modul în care 

respectivii actori acţionează unii faţă de alţii ca elemente ale unui sistem 

colectiv de creare a cunoștinţelor și de utilizare a acestora, precum și de 

tehnologiile pe care aceştia le folosesc. Astfel, se poate vorbi despre sisteme 

naţionale de inovare7, dar şi de sisteme regionale de inovare8 ca subsisteme ale 

acestora. Acestea încurajează difuzarea rapidă de cunoștinţe, competenţe și 

bune practici. 

 

Sistemele de inovare sunt compuse din două subsisteme care interacţionează: 

 subsistemul de exploatare și de aplicare a cunoștințelor; 
 subsistemul de generare și difuzare a cunoștinţelor. 

Interacțiunile în cadrul subsistemelor și între organizații generează cunoașterea 

care guvernează evoluția sistemului de inovare.   

 

MEC trebuie să joace rolul unei "inteligențe colective" necesară pentru a stimula 

procesele de inovare în cadrul sistemului național de inovare. Astfel, acesta 

ocupă poziția centrală (din perspectiva legitimității politice și puterii economice) 

pentru stimularea accesării suportului financiar pentru inovare și folosirii 

                                                           
7 Lundvall B. (1992), National Systems of Innovation; Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning (London, Pinter, 
1992). 
8LEARNING REGIONS IN EUROPE: THEORY, POLICY AND PRACTICE THROUGH THE RIS EXPERIENCE”.M. Landabaso, C. Oughton & K. 

Morgan, “3rd International Conference on Technology and Innovation Policy: Global knowledge Partnerships, Creating value for the 

21st Century” Austin, USA (August 30 – September 2, 1999). 
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acestuia, prin competențele sale de reglementare și politicile de achiziții 

publice, pentru a facilita articularea sistemului național de inovare.  

 

Articularea înseamnă crearea de legături (între actorii sistemului: întreprinderi, 

organizații de cercetare-dezvoltare, organizații de inovare și transfer tehnologic, 

furnizori de servicii de afaceri etc.) și de conexiuni (între nevoile de inovare şi 

furnizarea de cunoștințe) în căutarea de sinergii și complementarități între 

diferiți actori, politici și sub-sisteme care formează sistemul național de inovare. 

Legăturile, sinergiile și complementaritățile devin "vehicule de învățare", pentru 

creșterea potențialului inovator. 

 

Capacitatea de a utiliza cunoștințe (matching innovation) include sarcina de a 

identifica cererea de inovare și nevoile, fie ele latente sau nu, de la organizații, 

mai ales IMM-uri, și îmbinarea acestora cu oferta de CDI (disponibilitatea 

organizațiilor de CD și ITT) capabile să răspundă nevoii de inovare a economiei. 

Facilitarea cooperării între operatori economici și organizațiile de CD și coerența 

politicilor CDI sunt aspecte calitative ale sistemului național de inovare. 

 

MEC poate și trebuie să joace un rol de catalizator, de facilitator în articularea 

sistemului național de inovare cu subsistemele regionale de inovare. Acest lucru 

este deosebit de important pentru regiunile mai puțin dezvoltate, în care 

sistemul regional de inovare este fragmentat și subsistemele sale, precum și 

componentele acestora, sunt mai slab dezvoltate, sau, uneori, pur și simplu 

lipsesc.  

La nivel general, ținând cont de diferențele de dezvoltare dintre regiuni, 

recomandabilă ar fi diferențierea instrumentelor de sprijin în funcție de nevoile 

identificate la nivel regional, urmând ca după aceea să fie stabilite și sursele 

disponibile (naționale, structurale etc). Dacă este să ne referim la POR, aceasta 

ar însemna programe diferite și instrumente diferite pentru regiuni diferite.  

Performanța sistemului CDI se situează sub potențialul existent și rezultatele 

preconizate,  în ciuda eforturilor concertate ale principalilor decidenți ai 

politicilor în domeniu. În rapoarte ale CE, România se clasează în grupul țărilor 

cu cel mai slab European Innovation Scoreboard (EIS), iar decalajul dintre 

România și celelalte State Membre este în continuare în creștere, în principal ca 
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o consecință directă a ponderii scăzute a cheltuielilor9 de cercetare dezvoltare în 

PIB. Consecințe vizibile ale subfinanțării sistemului de CDI, dar și a alocării 

defectuoase a resurselor existente, sunt reflectate în: 

 dezvoltarea  unei infrastructuri performante de cercetare (echipamente de 
ultimă generație) insuficient utilizată; 

 formarea resursei umane calificate (ex. doctoranzi) cu perspective limitate 
de carieră în domeniul cercetării; 

 reducerea numărului de cercetători seniori prin migrarea către alte state cu 
sisteme CDI performante și, implicit, restrângerea capacității și 
competențelor OCD naționale. 

Conform European Innovation Scoreboard 202010, România este unul dintre 

inovatorii modeşti cu o performanţă a inovării în 2019 reprezentând 32% din 

media UE. Performanța Sistemului Național de Inovare (SNI) nu a înregistrat 

schimbări pozitive semnificative în timp, aceasta având în perioada 2012-2019 un 

declin față de media UE în 2012. După o scădere abruptă a performanței SNI de -

25% în 2014 față de 2012, este înregistrată o ușoară creștere a acesteia în 

perioada 2015-2019, în medie de +2,52% pe an.        

 

România funcţionează cu mult sub media UE la aproape toţi indicatorii. Amintim 

doar performanţa slabă înregistrată la nivelul cheltuielilor de CD din sectorul 

public11 (2,9% din media UE în 2019) și din sectorul de afaceri (18,7% din media 

UE în 2019). Performanța înregistrată la nivelul cheltuielilor de CD din sectorul 

public a scăzut alarmant în timp, față de media UE, astfel încât, dacă în 2012 

aceasta reprezenta 23% din media UE, în 2019 ea a ajuns să reprezinte doar 2,9% 

din media UE. În schimb, performanța înregistrată la nivelul cheltuielilor din 

sectorul de afaceri a avut o creștere importantă de la 11,8% în 2012 din media 

UE, la 18,7% din media UE în 2019.  În acest context, ținta de 2% din PIB, 

asumată de România, pentru nivelul cheltuielilor de totale pentru CD până în 

                                                           
9 (%PIB):  0,48 (2011), 0,49 (2012), 0,39 din care 0,27 sectorul public și 0,12 sector privat în 2013, 0,38 din care 0,22 sectorul 

public și 0,16 sector privat în 2014, în timp ce în 2016, cheltuielile de CD au reprezentat 0,48% din PIB9 (0,21% din PIB – sector 

public și 0,27% din PIB – sector privat), în scădere față de 2015 cu 0,01 p.p. pe total cheltuieli și cu 0,06 p.p. la cheltuielile din 

sectorul public, dar în creștere cu 0,05 p.p. la cele din sectorul privat) față de ținta privind intensitatea cheltuielilor CD asumată 

de România prin Programul Național de Reformă (Memo Guv. 1801/2010) de 2% din PIB investiții CD până în 2020, în structura 1% 

fonduri publice și 1% fonduri private. 
10 European Innovation Scoreboard 2020, ISBN 978-92-76-21528-8, ISSN 2467-4427, 

file:///C:/Users/CIT%20office/Downloads/ET-AY-20-002-EN-N%20Online.pdf 
11 Calculată conform metodologiei European Innovation Scoreboard 2020 

file:///C:/Users/CIT%20office/Downloads/ET-AY-20-002-EN-N%20Online.pdf
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2020 în cadrul Strategiei Europa 2020, rămâne doar un deziderat imposibil de 

atins pentru România. La acești indicatori se adaugă și alții la care SNI are 

performanțe slabe față de media UE, precum numărul întreprinderilor 

inovatoare, care au introdus o inovare de produs/proces, sau numărul 

întreprinderilor inovatoare care colaborează în procesul de inovare cu alte 

organizații.  Potențialul de inovare al României nu este suficient exploatat, 

dovadă stau exporturile de produse de medie și de înaltă tehnologie, 

performanța la nivelul acestui indicator fiind peste media UE cu +0,7%.        

 

Comparând de-a lungul timpului rezultatele European Innovation Scoreboard cu 

cele ale Regional Innovation Scoreboard12 se constată că aproape toate regiunile 

cu un grad de inovare ridicat (regional innovation leaders) sunt situate în ţările 

cu sisteme naționale de inovare performante și care se află în grupul "Innovation 

leaders". În mod similar, regiunile cu un grad de inovare scăzut (regional modest 

innovation) sunt situate în ţări cu sisteme naționale de inovare a căror 

performanță este sub media de performanţă a UE.  Toate regiunile de dezvoltare 

din România, cu excepţia regiunii Bucureşti-Ilfov, sunt cotate conform RIS 2019, 

cu o performanţă scăzută a inovării, intrând în categoria inovatorilor modești. 

Regiunea Bucureşti-Ilfov are o performanţă moderată în ce priveşte inovarea 

comparativ cu alte regiuni din UE.  Regiunile unde populaţia are o atitudine mai 

pozitivă faţă de lucrurile şi ideile noi13 au condiţii favorabile atât pentru 

antreprenoriat, cât şi pentru inovare. Regiunile cu un sistem bine dezvoltat de 

sprijin financiar public pentru inovare, cu ponderi mari ale întreprinderilor 

inovatoare care au beneficiat de o formă de sprijin financiar public sunt, de 

asemenea, mai inovatoare, decât regiunile în care puţine întreprinderi 

beneficiază de un astfel de sprijin. Astfel, finanţarea publică poate fi de succes 

în promovarea inovării în regiunile care duc lipsă de politici private de finanţare 

pentru inovare. 

 

Conform World Competitiveness Yearbook14, România ocupă, în 2020, locul 51 în 

ierarhia mondială a competitivităţii, dintr-un număr de 60 de economii evaluate 

                                                           
12Regional innovation Scoreboard 2019, ISBN 978-92-76-08724-3, ISSN 2315-2117, 
https://ec.europa.eu/growth/sites/growth/files/ris2019.pdf  
13 Buligescu, B., Hollanders, H. and Saebi, T. (2012), “Social attitudes to innovation and entrepreneurship”. PRO INNO Europe: 
INNO Grips II report, Brussels: European Commission, DG Enterprise and Industry 
(http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/proinno/innovation-intelligence-study-4_en.pdf). 
14 https://www.imd.org/research-knowledge/books/world-competitiveness-yearbook-2020/ 

https://ec.europa.eu/growth/sites/growth/files/ris2019.pdf
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din punct de vedere al competitivității. Competitivitatea României a scăzut în 

perioada 2014-2020, România coborând 4 locuri în 2020 față de 2014. Poziția 

României în acest clasament este determinată de evoluția indicatorilor de 

competitivitate referitori la performanța mediului de afaceri, eficiența 

guvernului, eficiența mediului de afaceri, și la infrastructură, coroborată cu 

evoluţia altor economii din clasament. Unele dintre cele mai importante 

descreșteri înregistrate de România în raport cu celelalte țări în perioada 2014-

2020, se referă la: subfinantarea cercetării, exodul de inteligență, slaba 

susținere a dezvoltării si aplicării tehnologiilor, de mediul legislativ, precum și 

slaba dezvoltare a transferului de cunoștințe între mediul de cercetare și mediul 

de afaceri. Rezultatele World Competitiveness Yearbook 2020 provoacă MEC 

pentru a întreprinde măsuri în vederea creșterii competitivității economice prin 

inovare, aratând că trebuie avute în vedere politici CDI eficiente pentru viitor 

care să vizeze îndreptarea managementului educației și cercetării către nevoile 

mediului de afaceri și sprijinirea dezvoltării și aplicării tehnologiilor, pentru 

creșterea competitivității economice și creșterea calității vieții populației. 

 

Creșterea participării sectorului privat la sprijinirea activităților CDI poate 

conduce la o intensificare a cooperării public-private în susținerea unor sectoare 

inteligente. Astfel, la nivel internațional, odată cu trecerea la abordarea 

sistemică a inovării, activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare a crescut în 

complexitate, atrăgând după sine diversificarea instrumentelor de susținere, cum 

ar fi: 

 alocări bugetare către OCD și OITT prin programe și proiecte; 
 instrumente15 formale, precum politică fiscală sau subvențiile 

guvernamentale; 
 finanțări directe pe termen lung publice sau private; 

 finanțări dedicate administrate de instituții specializate (ex., consilii/ 

fundații pentru știință și tehnologie etc.); 

                                                           
15 dintre stimulentele financiare, în uz la nivel internațional sunt: 

- credite guvernamentale asigurând finanțarea pentru capital de risc sau pentru îmtreprinderi mici, cu dobândă redusă, pe 

termen lung și/sau nereturnabile; 

- programe de Venture Capital, proiectate pentru a susține întreprinderile în diversele stadii de dezvoltare (lansare, 

dezvoltare timpurie, creștere sau chiar restructurare); 

- mecanisme de garantare de tip equity, export, asigurare pentru credite etc. 
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Politicile publice în domeniul CDI stabilite la nivelul MEC, în colaborare cu alte 

autorități publice centrale, incluzând reglementări, impozite, finanțări, politica 

concurențială și cea de DPI sunt în măsură să influențeze în mod radical fluxurile 

de cunoaștere în cadrul sistemelor naționale/regionale de inovare. Astfel, 

Guvernul poate susține inovarea prin stimulente financiare, fiscale sau o 

combinație între acestea.  

 

Propunerea de politică publică se dorește a se constitui într-un răspuns la o serie 

de probleme din sistemul CDI care să contribuie la îmbunătățirea unor puncte 

slabe și să valorifice oportunitățile identificate în cadrul analizei realizate pentru 

elaborarea Strategiei Naționale de Cercetare, Inovare și de Specializare 

Inteligentă 2021-2027 (SNCISI 2021-2027).    

 

Probleme identificate în analiza pentru realizarea SNCISI 2021-2027 luate ca 

puncte de referință în elaborarea politicii publice: 

 finanțarea publică a C&D nu este predictibilă; aceasta este, ca și 
pondere, semnificativ mai mare în sectorul guvernamental față de media 
UE și semnificativ mai mică în învățământul superior (care nu are acces 
la finanțare instituțională pentru C&D); 

 (in)capacitatea sistemului CDI de a genera structuri organizatorice de o 
anvergură suficientă în domeniile contemporane de interes; 

 deficienţele de infrastructură, începând cu spaţiile de lucru şi instalaţiile 
de laborator, şi terminând cu infrastructura administrativă şi informatică 
(baze de date funcţionale, inclusiv accesul la literatură științifică); 

 (in)capacitatea organizaţiilor publice de cercetare de a se conecta la 
nevoile sectorului de afaceri pentru a contribui la generarea unor 
procese/produse inovative; 

 contribuția națională la brevete EPO / USPTO / triadice este deosebit de 
redusă; 

 lipsa unui sistem integrat de raportare a gradului de utilizare și a 
rezultatelor de cercetare obținute cu ajutorul infrastructurilor; 

 lipsa unui cadru privind transparența politicilor de acces pentru toate 
infrastructurile care au beneficiat de fonduri publice; 

 în România, există o activitate „modestă” de transfer tehnologic inclusiv 
la nivelul organizațiilor de ITT, și o performanță slabă a resursei umane 
insuficient pregătită ; 

 producția științifică rezultată din colaborarea mediului public cu cel 
privat a clasat România în 2018 pe penultimul loc în UE28; 
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 start-up-urile românești au o rată mică de supraviețuire peste pragul de 
cinci ani; 

 în perioada 2014-2016, doar 10,2% din întreprinderile din România au 
desfășurat activități de inovare, comparativ cu 50,6% la nivelul UE28; 

 cadrul strategic și funcțional al științei deschise are nevoie de politici și 
pârghii operaționale în vederea alinierii la inițiativele și practicile 
europene. 

 

Probleme identificate in sistemul CDI conform Roadmap: 

 lipsa capacității administrative pentru elaborarea de strategii in vederea 
sprijinului IMM inovative pentru dezvoltarea competentelor 
antreprenoriale, pentru promovarea oportunităților, pentru atragerea 
de investiții si pentru internaționalizare; 

 slaba conectare a mediului public de cercetare cu cel privat; 
 existența a insuficiente măsuri și programe pentru finanțarea cercetării 

în IMM-uri în raport cu cererea; 
 slaba capacitate administrativă pentru sprijinul solicitanților in materie 

de DPI, inovare, internaționalizare. 
 inexistența unui cadru centralizat de decizie și coordonare bugetară, la 

nivel național, pentru participarea în infrastructuri pan-europene, sau 
cel puțin o monitorizare a gradului de utilizare a celor în care România 
este deja parte. 

 

Oportunități identificate în realizarea SNCISI 2021-2027 luate ca puncte de 

referință în elaborarea politicii publice:  

 există infrastructuri de transfer tehnologic care pot fi valorificate prin 
consolidarea unui corp de experți în domeniul transferului tehnologic; 

 cadrul financiar 2021-2027 al UE crește resursele alocate CDI, oferă mai 
multe posibilități de a realiza sinergii între fondurile europene CDI, 
propune noi formule de parteneriate între actorii CDI (de ex. lanțurile 
valorice europene, investițiile interregionale integrate); 

 în cadrul multianual 2021-2027, România are alocări substanțiale FESI 
pentru obiectivul de creștere inteligentă; 

 reducerea decalajelor între sistemele naționale CDI și creșterea 
importanței CDI sunt propuse drept priorități pentru ”Viitorul ERA”. 

 

Oportunități care susțin dezvoltarea măsurilor de politică publică conform 

Roadmap:  
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 Romania are peste 1200 de infrastructuri de cercetare16, care pot 
conecta mediul public de cercetare cu cel privat; 

 corelarea infrastructurilor de cercetare pe modelul ERIC (European 
Research Infrastructure Consortium), prin crearea unor consorții 
naționale de cercetare; 

 participarea României în infrastructuri pan-europene. 
 

Cele menționate anterior se constituie în argumente pentru politica publică 

”Consolidarea şi dezvoltarea capacității de inovare a sistemului CDI” în viitorul 

ciclu strategic 2021-2027, care se subscrie obiectivelor specifice identificate în 

cadrul procesului de elaborare a SNCISI 2021-2027, printr-un pachet de măsuri 

care o compun și care constituie un suport integrat pentru creșterea capacității 

de inovare la nivel național. 

 

Mediul de afaceri, dar şi mediul de cercetare, au nevoie de servicii de ITT însă, 

pentru multe servicii cheie de dezvoltare a nivelului de pregătire tehnologică în 

domenii specifice piețelor, competențele și experiența valoroasă nu sunt ușor de 

identificat/obținut/accesat.  

 

Dezvoltarea competențelor resursei umane specializată pentru inovare și transfer 

tehnologic, identificarea rapidă a experților şi accesarea lor este practic 

crucială, pentru că fără resursă  umană competentă, infrastructura fizică, oricât 

de avansată ar fi, poate deveni de multe ori lipsită de competitivitate sau chiar 

inoperabilă. Astfel,  formarea unui corp de experți în ITT va contribui la 

dezvoltarea resursei umane specializate și la creșterea capacității organizațiilor 

de ITT (OITT) de a conecta sistemul de cercetare la nevoile mediului de afaceri. 

Corpul de experți va fi  la dispoziția ReNITT şi a Sistemului Naţional de CDI 

(măsura 1) și va putea contribui la creșterea “valorii adăugate” a rezultatelor 

activităților de cercetare-dezvoltare în mediul economic și social. 

Inovarea poate fi un factor de succes pentru o organizație, indiferent de sectorul 

de activitate al acesteia, și în toate etapele ciclului de viață al unui produs 

(cercetare, dezvoltare, fabricare, distribuire și marketing, mentenanță, 

retragerea produsului și eliminarea sau reciclarea acestuia), cât și în domeniul 

organizațional. Derularea unui proces de inovare optim și sistematic impune ca la 

                                                           
16 potrivit www.erris.gov.ro 
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nivelul organizației să se definească și să se implementeze un management al 

inovării. 

Implementarea Sistemului de Management al Inovării (SMIn) conform SR 

13572:2016 (măsura 2) în cadrul OCD / întreprindere inovativă reprezintă 

garanția atingerii atât a obiectivelor proprii de inovare, cât și ale SNCISI 2021-

2027. Totodată SMIn, în baza analizei factorilor interni și externi, identifică 

domeniile de specializare inteligentă pe care OCD/întreprinderea inovativă le 

abordează și, prin procedurile documentate, asigură suportul pentru organizarea 

și evaluarea activităților desfășurate. 

Auditul tehnologic are, atât ca și concept, cât și ca serviciu, oferit de 

organizațiile de ITT (membre ReNITT), are un fundament și o metodologie de 

derulare în general cunoscute, iar extinderea calitativă și cantitativă, pe baze 

procedurale mai bine articulate și realizarea acestuia de către un personal mai 

bine instruit reprezintă o premisă excelentă pentru implementarea politicii de 

consolidare şi dezvoltare a capacității de inovare a sistemului CDI în viitorul ciclu 

strategic 2021-2027. Extinderea nivelului și calității auditului tehnologic 

(măsura 3) pe baze sistematice, ca parte a unei noi politicii  de promovare și 

susținere a inovării pe plan național, reprezintă o necesitate indiscutabilă pentru 

intensificarea proceselor inovative la nivelul OCD/întreprinderilor inovative. 

Nivelul redus de inovare și digitalizare al economiei românești, existența unor 

inițiative naționale care acoperă “oferta CDI” (Registrul electronic al rezultatelor 

cercetării - RoINNO, Romanian Research Infrastructures System - ERRIS, existența 

unei rețele consolidate de organizații de transfer tehnologic și inovare la care se 

adaugă exemple europene de succes (European Enterprise Network -EEN și 

Danube Transfer Centres) sunt doar argumente care justificată dezvoltarea unui 

sistem informatic colaborativ pentru diseminarea și valorificarea ofertei de 

rezultate ale cercetării științifice și dezvoltării tehnologice (măsura 4). 

Pentru a depăşi stadiul de subfinanţare cronică la nivelul sistemului CDI de 

interes naţional și lipsa de predictibilitate a finanțării publice, se simte nevoia 

realizării unei metodologii unitare, multianuale de alocare a fondurilor pentru 

cercetare, bazată pe nevoi concrete de funcţionare şi dezvoltare a sistemului. 

Este nevoie de o metodologie care să urmărească o finanţare instituţională de 
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bază pentru infrastructura de cercetare – dezvoltare (INCD și UNI) și pentru 

Instalațiile și Obiectivele de Interes Național (IOSIN) (măsura 5 și respectiv 

măsura 6)  în corelaţie cu nevoile și rezultatele atinse într-o perioadă dată. 

 

Până în prezent există un număr de 45 organizații17 de ITT înființate în baza HG 

nr.406/2003 repartizate neuniform în cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei și 

4 Parcuri Științifice si Tehnologice care sunt autorizare în baza OG nr.14/2002, 

aprobată prin Legea nr. 50 /2003. 

Susținerea, în cadrul unor instrumente de finanțare specifice (ex programul 
INFRATECH), a unor organizații de inovare şi transfer tehnologic (PST, ITA, CTT, 
CIT, OLI) în vederea promovării unei pieţe a  rezultatelor cercetării, a creat 
premisele creşterii vizibilităţii OCD-urilor şi a gradului de valorificare a rezultatelor 
acestora pentru îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor inovative.   
 

Organizațiile de ITT sunt acreditate pe baza unei metodologii existente si 

monitorizate permanent, în baza reglementărilor legale în vigoare. Ca măsură 

guvernamentală de susținere a infrastructurii de ITT, în perioada 2004 -2008 a 

existat  programul național INFRATECH prin care au fost finanțate organizațiile 

de ITT, atât la nivel de infrastructură, cât și pentru realizarea de servicii 

tehnologice specializate.  De peste 10 ani nu au fost dezvoltate instrumente 

active naționale dedicate dezvoltării și susținerii organizațiilor de ITT (OITT), 

fapt ce a condus la diminuarea capacității de răspuns a acestora la dinamica 

mediului de afaceri și de cercetare.   

O parte din aceste OITT sunt generatoare de inovare ca partenere in clusterele 

naționale/regionale constituite, sau membri ai unor rețele naționale sau 

internaționale de inovare și servicii adresate IMM-urilor. Importanța OITT este 

evidențiată inclusiv prin instrumentele de finanțare ale Programului Operațional 

Regional pentru perioada 2014-2020. 

                                                           
17 Deși este un process dynamic, la nivel anului 2019 sunt acreditate sau autorizate provizoriu 47 de entități de inovare și transfer 

tehnologic (36 acreditate și 5 autorizate provizoriu), respectiv: 

 22/3 centre de transfer tehnologic 

 7/2 centre de informare tehnologică 

  6 Incubatoare tehnologice și de afaceri 

  1 oficiu de legătură cu industria 

   4 parcuri științifice și tehnologice 
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În România, la nivelul anului 2018, dintr-un  un număr de 21 de OITT cu 

activitate relevantă,  8 organizații sunt membre ale rețelei EEN. Analizând 

performanțele OITT în raport cu apartenența la rețeaua EEN și/sau rolul de 

catalizator al proceselor inovative din cadrul clusterelor, se constată 

următoarele : 

 6 OITT sunt membre EEN și joacă rol de organizație catalizator în cadrul 

unor clustere; 

 2 OITT sunt doar membre EEN; 

 13 OITT sunt doar organizații catalizator în cadrul unor clustere 

 

Urmare a procesului de monitorizare a activităților OITT acreditate, organizațiile 

mai sus menționate, reprezentând 47% din total, au realizat în perioada 2016-

2018: 

 60% din transferurile tehnologice ; 

 90% din serviciile de inovare ; 

 44% din serviciile de internaționalizare ; 

 40% din serviciile de sprijin DPI ; 

 43% din proiectele derulate ; 

 85% din serviciile de sprijin pentru accesare fonduri ; 

 54% din serviciile de instruire/formare ; 

 68% din alte servicii prestate, din care majoritatea de incubare. 

În acest context, este evidentă nevoia unei mai bune valorificări a infrastructurii 

de ITT (ansamblul tuturor OITT) printr-un program de dezvoltare a 

infrastructurii de ITT sau ca parte a unui program național/regional de 

inovare (măsura 7) și a rolului ei de interfață între mediul public de cercetare și 

mediul de afaceri, pentru informare și transfer tehnologic.    

Activitățile de inovare tind să fie concentrate în companii individuale și în 

anumite regiuni care oferă competențe, aptitudini și condiții18 potrivite. În 

același timp, inovarea și excelența sunt rareori obținute în mod izolat, deoarece 

competențele se regăsesc in diferite sectoare, lanțuri de valoare și zone 

geografice. În timp ce întreprinderile mari au, în mare parte, resurse pentru 

organizarea și gestionarea proceselor de inovare deschise, IMM-urile, adesea, au 

nevoie de ajutor, inclusiv de acces la infrastructura de CDI, pentru a se conecta 

în mod eficient cu noi lanțuri de valoare. În prezent, IMM-urile externalizează din 

                                                           
18 conform Inobarometrului 2019 realizat de MEC 
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ce în ce mai multe etape sau părți ale lanțului de valoare și achiziționează 

produse si servicii pentru ocuparea unor poziții strategice.  

Cecul de inovare, cât și cecul de acces la infrastructura de CDI (măsura 8) 

pot oferi întreprinderilor inovative posibilitatea ocupării și menținerii unor  

poziții strategice în cadrul lanțurilor de valoare. 

 Conform aprecierii Comisiei Europene  “principala provocare pentru Romania 

este competitivitatea sa scăzută iar datele indică o capacitate de comercializare 

redusă a rezultatelor cercetării și inovării românești”. În acest sens, se impune 

necesitatea promovării cu celeritate a unor măsuri de stimulare a valorificării 

rezultatelor cercetării, inclusiv prin măsuri fiscale și politici de achiziție publică.  

 

Urmare a analizelor realizate și a inventarierii problemelor a rezultat faptul 

că “antreprenorii români nu  beneficiază pe deplin de potențialul măsurilor 

fiscale, neglijând deseori oportunitățile fiscale care le sunt la dispoziție în baza 

cadrului reglementat. In acest sens, măsurile fiscale simplificate pentru 

mediul de afaceri (măsura 9) se dovedesc esențiale pentru credibilizarea 

instrumentelor fiscale aflate la dispoziția firmelor cu activitate de CDI, 

simplificarea accesului la aceste mecanisme precum și operaționalizarea 

măsurilor fiscale existente. 
 

În contextul celor prezentate, prin documentul de politică publică, se urmărește 

consolidarea capacității administrative a MEC prin concentrarea pe: 

 îmbunătățirea culturii organizaționale la nivelul MEC și al OCD; 
 asigurarea resurselor și instrumentelor necesare pentru elaborarea și 

implementarea politicii publice în domeniul CDI, cu accent pe zona de 
inovare și transfer tehnologic; 

 fundamentarea și creșterea calității proceselor de luare a deciziilor; 
 asigurarea resurselor pentru implementarea SNCISI 2021-2027; 

dezvoltarea capitalului uman atât la nivel MEC cât și la nivelul sistemului 

CDI prin asigurarea unei pregătiri adecvate, atragerii și menținerii 

personalului calificat.  

 

2. Scopul și obiectivele propunerii de politică publică 

Scop: Sustenabilitatea sistemului național de CDI prin creșterea capacității 

de inovare 
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Obiectiv general: Creșterea capacității de inovare a sistemului CDI pentru 

crearea de sinergii cercetare–industrie și pentru dezvoltarea pieței de CDI în 

condițiile specifice mediului economic şi social din România, corespunzător 

tendințelor de evoluție a acestuia. 

Obiective specifice și măsurile aferente de soluționare 

OS1 – Intensificarea valorificării și vizibilității rezultatelor CDI  

Prin realizarea OS1, se are în vedere soluționarea următoarelor aspecte 

(probleme): 

1. resursă umană specializată pentru inovare și transfer tehnologic 
insuficientă și insuficient pregătită; 

2. cadru procedural inexistent pentru implementarea sistemului de 
management al inovării la nivelul OCD/întreprinderi inovative; 

3. cadru procedural inexistent pentru identificarea stadiului de dezvoltare 
tehnologică și a necesarului de tehnologie pentru dezvoltare la nivelul 
OCD și întreprinderilor inovative; 

4. gradul scăzut de valorificare a rezultatelor activității CDI precum și 
insuficienta vizibilitate a acestora în mediul socio-economic; 

5. gradul scăzut din punct de vedere cantitativ și  calitativ al producției 
științifice. 

OS2 – Asigurarea sustenabilității organizațiilor de CDI și de ITT  

Prin realizarea OS2, se are în vedere soluționarea următoarelor aspecte 

(probleme): 

1. grad scăzut al finanțării publice pentru CDI raportat la media UE; 
2. impredictibilitatea finanțării publice a CDI prin programele existente; 
3. neatingerea obiectivului de 1% din buget alocat pentru CDI; 
4. accesibilitate dificilă a întreprinderilor inovative la infrastructura CDI; 
5. instrumente dedicate pentru susținerea inovării insuficiente și 

necorelarea celor existente; 
6. reglementare insuficientă pentru definirea și asigurarea finanțării IOSIN 

pentru acoperirea nevoilor concrete de întreținere, funcționare și 
exploatare; 

7. inexistența unor instrumente moderne, și flexibile, atât pentru 
asigurarea accesului la infrastructura de CDI, cât și pentru susținerea 
proceselor de inovare; 
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8. intensitate redusă în colaborarea dintre sectorul CDI și mediul de 
afaceri, în legătură directă cu prioritățile politicilor industriale,  de 
competitivitate și ale IMM-urilor; 

9. lipsa unui mecanism bine conturat care să susțină tranziția economiei 
românești de la competitivitate pe bază de costuri la performanța 
generată de inovare; 

10. consolidarea capacității OCD de a-și îndeplini rolul de forță motrice la 
asigurarea performanței economice prin inovare. 

OS3 - Creșterea fondurilor private pentru CDI 

Prin realizarea OS3, se are în vedere soluționarea următoarelor aspecte 

(probleme): 

1. interesul redus al întreprinderilor inovative la finanțarea activităților de 
CDI; 

2. măsurile fiscale existente sunt insuficient de atractive (lipsa 
normelor/metodologiilor de aplicare) pentru ca întreprinderile să 
investească în cercetare; 

3. accesul dificil al întreprinderilor inovative la surse de finanțare private, 
inclusiv la fonduri de capital risc/fonduri de garantare; 

4.  piaţa bancară nu susţine suficient riscul antreprenorial, cu atât mai 
puţin pe cel bazat pe inovare;  

5. interes scăzut din partea fondurilor de investiții/fondurile cu capital de 
risc pentru dezvoltarea întreprinderilor inovative. 

 

3. Beneficiari 

 Sistemul Naţional de CDI 

 Mediul de afaceri,  

 Reţeaua Naţională de Inovare şi Transfer Tehnologic (ReNITT) 

 Autorităţi centrale şi locale 

 Agenții de dezvoltare regionale 

 Clustere de inovare 

 Asociatii / ONG-uri profesionale cu activitate de CDI / Camere de 
Comert si Industrie 
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4. Variante de soluţionare 

Obiective specifice 

ale politicii 

Măsuri de soluţionare 

propuse pentru atingerea 

obiectivelor specifice 

Corespondența cu obiectivele 

specifice ale Strategiei de cercetare, 

Inovare și de Specializare Inteligentă 

2012-2027 

Descrierea sintetică a măsurilor propuse pentru 

atingerea obiectivelor 

OS1. 

Intensificarea 

valorificării și 

vizibilității 

rezultatelor CDI

  

Dezvoltarea resurselor umane în 

domeniul ITT - Formarea unui corp 

de experți în ITT la dispoziţia 

ReNITT şi Sistemului Naţional de 

CDI 

O.S.4.2 Promovarea, susținerea și 

dezvoltarea capacității și resurselor 

umane în transfer tehnologic și a 

infrastructurilor critice de transfer 

tehnologic 

“-consolidarea expertizei în transfer 

tehnologic, formarea și susținerea 

unui corp de experți specializați prin 

intermediul unui program național de 

pregatire a resursei în domeniu 

(exemplu: program de pregătire a 

resursei umane și de formare a unei 

comunități de experți)” 

 competențe (experiență, certificare, 
aptitudini) - solicitate prin procesul de selectie 
efectuat de MEC prin CCCDI/CNITT; 

 componență– Act administrativ al MEC privind 
constituirea și componența nominală a 
Corpului Expertilor în Inovare și Transfer 
Tehnologic 

 finanțare – contract cadru pentru servicii de 
expertiză în inovare și transfer tehnologic 
(încheiat între expert și beneficiar – MEC, IMM-
uri, INCD-uri, etc.) 

 

Susţinerea implementării sistemului 

de management al inovării conform 

SR 13572:2016 la nivelul OCD 

O.S.8. Consolidarea capacității 

administrative și instituționale   

 set de proceduri cadru pentru pentru 
proiectarea, implementarea, menținerea, 
evaluarea și îmbunătățirea unui sistem de 
management al inovării (SMIn) conform 
Standardului SR 13572:2016 în orice tip de 
OCD de drept public sau privat, indiferent de 
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„1) dezvoltarea capacității de transfer 

tehnologic prin: 

- elaborare de ghiduri și metodologii 

- dezvoltarea capacității în 

organizațiile de transfer tehnologic 

- dezvoltarea capacității în instituțiile 

care administrează programe suport 

pentru transfer tehnologic. 

2) dezvoltarea capacității de 

colectare date despre ecosistemul 

antreprenorial inovativ” 

domeniul de activitate, mărimea produselor, 
tehnologiilor și serviciilor pe care le 
furnizează aceasta - MEC 

 evaluarea implementării SMIn de către 
entități ReNITT în vederea certificării 
acestuia (schemă de acreditare și certificare) 

 supravegherea SMIn în vederea validării 
funcționării acestuia pentru atingerea 
obiectivelor inovării din perspectiva 
standardului SR 13572:2016 cât şi din 
perspectiva documentelor strategice OCD 
privind inovarea. 

Susţinerea implementării auditului 

tehnologic în cadrul Sistemului 

Naţional de CDI 

 procedură cadru pentru realizarea auditului 
tehnologic realizată de MEC 

 desfăşurarea activităţilor de Audit 
tehnologic de către entități ReNITT 

 monitorizarea rezultatelor Auditurilor 
Tehnologice efectuate - MEC 

Dezvoltarea unui Sistem informatic 

colaborativ pentru diseminarea și 

valorificarea ofertei de rezultate 

ale cercetării științifice și 

dezvoltării tehnologice 

 operaţionalizarea  și dezvoltarea 
sistemului informatic colaborativ/platformei 
pentru diseminarea și valorificarea ofertei de 
rezultate ale cercetării științifice și 
dezvoltării tehnologice realizată în cadrul 
Programului sectorial 2018 

 actualizarea registrului (unic) de evidenţă 
a rezultatelor CDI 
(http://www.registru.roinno.ro) 



 
 

 

  

 

 

  

 
 

www.poca.ro 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

| 22 

 promovarea sistemului informatic 
colaborativ/platformei şi a registrului unic   

OS2. Asigurarea 

sustenabilități 

infrastructurilor 

de CDI și ITT 

Program destinat susținerii 

finanțării instituționale de bază 

O.S.1.3 Asigurarea stabilității 

financiare a sistemului public de 

cercetare-dezvoltare prin finanțare 

instituțională competitivă 

 

„totuși finanţarea instituţională este 

un instrument accesor, care vine să 

umple fluctuaţiile care apar în 

finanţarea indirectă prin proiecte, 

atât în ce priveşte funcţionarea 

generală a instituţiilor cât şi pe cea a 

întreţinerii infrastructurii.” 

 definirea conceptului de finanţare 
instituțională de bază – se aplică OCD care 
administrează patrimoniul statului și care nu 
beneficiază de alte fonduri de la bugetul de 
stat obținute prin procedură necompetitivă 
pentru administrarea patrimoniului   

 metodologie pentru calculul finanţării de 
bază folosind standardul de cost si standardul 
minim de calitate - MEC 

 pilotarea și validarea metodologiei pentru 
beneficiarii mentionati (OCD) – MEC/comisii 
de specialitate din cadrul CCCDI/comisie din 
experți independenți 

 estimarea resurselor pentru finanţarea 
instituţională de 

Program destinat susținerii IOSIN 

 metodologie pentru calculul finanţării de 
bază folosind standardul de cost si 
standardul minim de calitate - MEC 
pilotarea și validarea metodologiei 

pentru beneficiarii IOSIN – MEC/comisii de 

specialitate din cadrul CCCDI/comisie din 

experți independenți 
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 estimarea resurselor pentru finanţarea 
IOSIN    

Program de inovare și transfer 

tehnologic: 

a. program național de inovare, 
inclusiv pentru dezvoltarea 
infrastructurii e ITT; 

b. program regional de inovare. 

O.S.3.1 Asigurarea accesului și 

susținerea utilizării infrastructurile de 

cercetare existente 

„- dezvoltarea politicilor de acces 

pentru toate infrastructurile care au 

beneficiat de investiții publice și 

asigurarea transpareței acestor 

politici.  

- susținerea orientării către servicii de 

cercetare și tehnologice a ofertei 

asociate infrastructurilor de 

cercetare” 

 definirea programului național de inovare și 
a subprogramelor prin care să se asigure și 
susținerea OITT; 

 definirea programului regional de inovare; 

 revizuirea listei de indicatori de 
performanta (calitativi si cantitativi) și a 
competențelor pentru actvitatea entitatilor 
de ITT (ReNITT)  

 identificarea necesarului de expertiză 
conform RIS 3 și SNCDI 2021-2027 și 
organizarea unui proces de  dezvoltare, 
selectie si completare a ReNITT. 

Instrumente pentru acces la 

infrastructura de CDI și pentru 

susținerea proceselor de inovare: 

a. cecul de acces la 
infrastructura de CDI; 

b. cecul de inovare 

O.S.4.2 Promovarea, susținerea și 

dezvoltarea capacității și resurselor 

umane în transfer tehnologic și a 

infrastructurilor critice de transfer 

tehnologic 

 definirea cecului de acces la infrastructura de 
CDI (după modelul cecurilor de inovare) 

 procedură competitivă pentru obținerea 
cecurilor de acces la infrastructura CDI; 

 analiza efectelor aplicării instrumentului cec 
de inovare și modernizarea acestuia; 

 procedură competitivă pentru obținerea 
cecurilor de inovare 

 monitorizarea şi evaluarea rezultatelor. 
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OS3 - Creșterea 

fondurilor private 

pentru CDI 

Măsuri fiscale simplificate pentru 

mediul de afaceri care să conducă 

la creșterea fondurilor private 

pentru cercetare, dezvoltare și 

inovare 

O.T.1.Atragerea și menținerea 

talentelor în cercetare-dezvoltare 

 

”antrenarea unui nivel echivalent din 

sectorul privat, inclusiv prin 

menținerea și creșterea 

operaționalizării deducerilor fiscale 

pentru CD” 

 

O.S.2.Consolidarea capacității CDI, 

inclusiv a întreprinderilor și 

promovarea colaborării între 

organizațiile CDI și mediul de afaceri

  

 

O.S.5. Sprijinirea creării de noi 

companii inovative și creșterea ratei 

de supraviețuire a acestora 

 deducerea suplimentara la calculul rezultatului 
fiscal,in proportie de 50%,a cheltuielilor eligibile 
pentru activitatea de cercetare -dezvoltare. 

 aplicarea metodei de amortizare accelerată și în 
cazul aparaturii si echipamentelor destinate 
activitătilor de cercetare dezvoltare (art.20 lit b 
din lege) 

 scutirea de impozit pe profit in primii 10 ani de 
activitate, pentru contribuabilii care desfașoara 
exclusiv activitate de CDI. 

 scutirea de impozit pe venit pentru personalul de 
cercetare -dezvoltare prevazută la art.60 pct.3 
din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal; 
OUG.32/2016 completata prin Legea 
nr.136/2017. 

 acordarea de facilități fiscale pentru 
întreprinderile care dețin un drept de 
proprietate intelectuala (PI) în scopul utilizării 
acestuia 

 proceduri  de simplificare fiscală și facilități noi; 

 constituirea unui fond cu capital de risc la care 
statul, prin MEC să fie parte. 
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5. Beneficii și impactul estimat al măsurilor de soluționare 
 

Nr. 

Crt. 

Măsuri de soluţionare 

propuse pentru atingerea 

obiectivelor specifice 

Beneficii estimate19 
Impact estimat1 

1. 

Dezvoltarea resurselor 

umane în domeniul ITT - 

Formarea unui corp de 

experți în ITT la dispoziţia 

ReNITT şi Sistemului 

Naţional de CDI 

a. dezvoltarea de metodologii pentru stimularea 
inovării și transferului tehnologic al rezultatelor 
cercetării 

b. dezvoltarea unor profesii specifice domeniului ITT 
(manager de inovare, broker de tehnologii, 
specialist în proprietate intelectuală, etc) 

c. dezvoltarea de programe de formare profesională 
continuă în domeniul ITT, autorizate la nivel 
național; 

d. dezvoltarea capacității de promovare și 
comercializare a rezultatelor CDI; 

e. dezvoltarea resurselor umane în domeniul ITT 

Impact economic 

a. creșterea competitivității operatorilor economici care utilizează 
rezultatele activităților de CDI; 

b. creșterea sustenabilității financiare a OCDI 

Impact social 

c. creșterea gradului de ocupare a forței de muncă prin dezvoltarea 
competențelor și perfecţionarea resurselor umane din domeniul 
CDI/ ITT; 

Impact de mediu 

                                                           
19 În urma studiului realizat în cadrul proiectului SIPOCA 393 pentru evaluarea impactului ex-ante al politicii. 
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d. reducerea gradului de poluare prin noile tehnologii, procese, 
materiale, inclusiv prin implementarea și respectarea 
reglementărilor în domeniu 

e. creșterea calității mediului, utilizarea eficientă a resurselor 
naturale sau cele destinate ariilor/speciilor protejate, prin 
creșterea producției de rezultate științifice/inovații din 
domeniul mediului; 

f. creșterea gradului de reciclare a deșeurilor industriale și 
utilizarea acestora ca materii prime secundare. 

2. 

Susţinerea implementării 

sistemului de management 

al inovării conform SR 

13572:2016 la nivelul OCD 

a. identificarea și asigurarea  cerințelor 
beneficiarilor serviciilor de CDI; 

b. creșterea adaptabilității la schimbările mediului 
de afaceri și evidențierea pe piață prin noutățile 
aduse; 

c. dezvoltarea capacității de a identifica noi 
oportunități prin inovare, asociate contextului și 
obiectivelor organizației și de a stabili și a reduce 
la minim riscuri asociate; 

d. dezvoltarea capacității de inovare a organizațiilor 
printr-un management corespunzător al ideilor; 

e. stabilirea unei politici și a unei strategii referitoare 
la inovare, asigurarea unui climat favorabil pentru 
inovare și realizarea angajamentelor privind 
politica referitoare la inovare; 

f. susținerea OCD  în orientarea și monitorizarea 
proceselor de inovare în sensul corelării cu 
obiectivele strategiilor de specializare inteligentă; 

Impact economic 

a. creșterea competitivității și îmbunătățirii performanțelor OCD; 
b. creșterea competitivității întreprinderilor inovative; 
c. creșterea veniturilor realizate din valorificarea rezultatelor 

activităților de CDI; 
d. diminuarea riscurilor și cheltuielilor prin asigurarea utilizării unui 

sistem unitar de proceduri și procese conform unor reglementări 
cadru general aplicabile.  

Impact social 

e. conștientizarea mediului potențial inovativ din Romania asupra 
importantei și necesității utilizării proceselor inovative si de 
protejare a drepturilor de PI; 

f. asigurarea încrederii cercetătorilor în dialogul ideatic 
multidisciplinar. 
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g. integrarea în managementul general al OCD 
/întreprinderilor inovative a managementului 
inovării, a managementului drepturilor de PI 
rezultate din procesele inovative, a 
managementului ideilor și a evaluării  și 
evidențierii în contabilitate a rezultatelor 
activităților de CDI. 

3. 

Susţinerea implementării 

auditului tehnologic în 

cadrul Sistemului Naţional 

de CDI 

a. realizarea unui management performant al inovării 
la nivelul OCD/întreprinderi inovative; 

b. creșterea capacității OITT din cadrul RENITT, in 
valorificarea rezultatelor de cercetare ale OCDI; 

c. monitorizarea evidențierii rezultatelor 
activităților de CDI în registrul de evidentă al 
rezultatelor CDI pentru proiectele finanțate din 
fonduri publice; 

d. monitorizarea gradului de valorificare al 
rezultatelor activităților de CDI; 

e. identificarea nevoilor mediului socio-economic 
care pot fi rezolvate de către OCD; 

Impact economic 

a. optimizarea resurselor umane, materiale și administrative ale 
OCD/întreprinderi inovative implicate direct în procesele 
inovative; 

b. fundamentarea alocărilor financiare și logistice în vederea 
asigurării dezvoltării tehnologice a întreprinderilor inovative și a 
valorificării rezultatelor activităților de CDI; 

c. optimizarea proceselor inovative interne la nivelul 
OCD/întreprindere inovativă; 

Impact social 

d. dezvoltarea profesionala a personalului pregătit in domeniu-
manager de inovare, broker de tehnologii; 

e. creșterea calității vieții prin aplicarea rezultatelor activităților 
de CDI; 

4. 
Dezvoltarea unui Sistem 

informatic colaborativ 

pentru diseminarea și 

a. asigurarea vizibilității rezultatelor activităților de 
CDI; 

b. creșterea gradului de valorificare a rezultatelor 
CDI; 

Impact economic 
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valorificarea ofertei de 

rezultate ale cercetării 

științifice și dezvoltării 

tehnologice 

c. dezvoltarea și susținerea întreprinderilor 
inovative;  

d. asigurarea competitivității OITT si a beneficiarilor 
din grupului țintă, inclusiv pentru transferul 
tehnologic internațional; 

e. acces facil la baze de date specializate cu 
rezultate ale activităților de CDI și crearea 
premiselor pentru crearea unei piețe a 
rezultatelor CDI; 

a. susținerea efectivă si eficienta a inovării în IMM-uri, INCD-uri si 
universități precum si realizarea de parteneriate eficiente 
mediul de afaceri – CDI 

b. dezvoltarea unor noi nișe de piață prin stimularea cooperării 
trans-sectoriale; 

c. crearea de oportunități pentru dezvoltarea de noi sectoare de 
activitate și implicit la noi cerințe de piață. 

Impact social 

d. creșterea nivelului de digitalizare la nivelul societății în 
ansamblu. 

5. 

Program destinat 

susținerii finanțării 

instituționale de bază 

a. predictibilitatea finanțării activităților de CDI în 
cadrul OICD; 

b. asigurarea alocării de fonduri adecvate și 
suficiente unei OCD pentru dezvoltarea de 
competențe CDI bine definite,  specifice 
domeniului de activitate corelat cu patrimoniul, 
resursa umană implicată și complexitatea 
activităților realizate; 

c. asigurarea transparenței în proiectarea bugetului 
și în procedurile de contabilitate; 

d. asigurarea de alocări realiste a fondurilor publice 
în baza unor standarde de cost cărora le sunt 
asociate standarde de calitate; 

e. monitorizarea corecta și facilă a cheltuielilor 
publice pentru CDI; 

Impact economic 

a. creșterea sustenabilității financiare a OCD-urilor; 
b. susținerea OCD-urilor de a-și gândi strategii viabile de 

dezvoltare pe termen mediu și lung; 
c. asigurarea unui grad ridicat de securizare a patrimoniului 

public/privat al statului precum și patrimoniul propriu al 
OCD-urilor; 

d. concentrarea OCD-urilor pe creșterea calității producției 
științifice în deplină corelație cu nevoile stringente ale 
mediului de afaceri; 

e. creșterea competitivității și îmbunătățirea performanțelor 
OCD-urilor 

f. creșterea adaptabilității cercetării la schimbările mediului 
de afaceri și evidențierea pe piață prin noutățile aduse 

6. 
Program destinat 

susținerii IOSIN  



 
 

 

  

 

 

  

 
 

www.poca.ro 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

| 29 

f. asigurarea unei coerente intre cerințele privind 
calitatea activităților realizate si finanțarea 
acestora; 

g. asigurarea unei funcționalități adecvate a 
infrastructurii de CDI din cadrul OCD precum și a 
IOSIN astfel încât să răspundă nevoilor mediului 
socio-economic; 

h. asigurarea unui climat favorabil pentru sistemul de 
CDI, realizarea angajamentelor privind strategia și 
programul guvernamental în domeniu CDI și 
corelarea cu prioritățile UE în domeniul CDI 

i. creșterea capacității de răspuns/adaptare a OCD 
la situații de criză și/sau la situații neprevăzute; 

j. optimizarea resurselor OCD pentru derularea în 
paralel a mai multor proiecte adaptate mai bine 
strategiilor de dezvoltare  proprii; 

k. realizarea unui management al OCD mai eficient 
prin eliminarea presiunii subfinanțării; 

l. creșterea participării OCD-urilor la competițiile 
CDI cu proiecte adecvate strategiilor lor de 
dezvoltare; 

m. asigurarea sustenabilității financiare la nivelul 
OCD; 

n. scăderea presiunii la nivelul managementului OCD-
urilor privind asigurarea cheltuielilor de 
administrare și întreținere a patrimoniului și 
echipamentelor CDI  

g. dezvoltarea capacității de a identifica noi oportunități 
pentru activitățile de CDI, asociate contextului și 
obiectivelor organizației și de a stabili și a reduce la minim 
riscurile asociate; 

h. realizarea unui management mai eficient al CDI la nivelul 
OCD; 

i. creșterea vizibilității si a gradului de valorificare a 
rezultatelor cercetării științifice si dezvoltării tehnologice; 

j. creșterea semnificativă a numărului și calității cererilor de 
protecție pentru invenții și alte drepturi de PI precum și 
securizarea scurgerii de informații care privesc activitatea de 
CDI; 

k. optimizarea resurselor umane, materiale și administrative 
ale OCD-urilor 

Impact social 

l. concentrarea OCD-urilor pe creșterea calității producției 
științifice în deplină corelație cu nevoile stringente ale 
mediului social;  

m. creșterea conștientizării populației din România asupra 
importanței și necesității dezvoltării unui sistem de CDI 
performant; 

n. creșterea numărului de cercetători și asigurarea unei 
salarizări adecvate complexității activităților realizate; 

o. diminuarea migrării personalului de cercetare în afara țării; 
p. atragerea personalului de cercetare care își desfășoară 

activitate în afara țării în OCD din țară; 
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o. consolidarea domeniilor de competență a OCD-
urilor 

q. asigurarea dezvoltării profesionale a tinerilor cercetători și 
păstrarea lor în sistem; 

Impact de mediu 

r. o mai bună capacitate de identificare de soluții pentru 
reducerea la minim a gradului de poluare prin noile 
tehnologii, procese, materiale, inclusiv prin implementarea 
și respectarea reglementărilor în domeniu; 

s. orientarea printr-un management corespunzător, către 
rezolvarea inovativă a unor probleme stringente de mediu, in 
particular prin  stimularea creării si protejării invențiilor cu 
impact puternic pe mediu 

t. dezvoltarea economiei circulare 
u. crearea unui mediu sustenabil pentru desfășurarea 

activităților economice. 

7 

Program de inovare și 

transfer tehnologic: 

a. program național 
de inovare, 
inclusiv pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii de 
ITT; 

b. program regional 
de inovare. 

a. consolidarea contribuției operatorilor economici  
la crearea de noi produse și piețe bazate pe 
valorificarea rezultatelor activităților CDI; 

b. stimularea parteneriatului dintre operatori 
economici și OCD; 

c. dezvoltarea capacității de transfer tehnologic în 
OCD-uri; 

d. stimularea capacității de absorbție a rezultatelor 
CDI de către operatori economici; 

e. implementarea agendelor strategice elaborate în 
cadrul platformelor tehnologice și clustere; 

Impact economic 

a. creșterea investițiilor tehnologice, ca instrument al asigurării 
competitivității operatorilor economici; 

b. creșterea nr. produse si servicii cu valoare adăugată mare 
protejate prin drepturi de proprietate intelectuală cu 
aplicabilitate imediată în mediul economic; 

c. creșterea numărului de brevete aplicate și alte titluri de PI pe 
plan național, cu beneficii asupra indicelui național al inovării 
conform EIS;      

d. optimizarea resurselor întreprinderilor inovative; 
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f. crearea și dezvoltarea de organizații de inovare și 
transfer tehnologic. 

g. asigurarea competitivității organizațiilor de ITT; 
h. implicarea principalilor actori regionali în 

implementarea politicilor de specializare 
inteligentă și a strategiilor regionale de inovare; 

i. îmbunătățirea dialogului oferta/cerere la nivel 
național/regional; 

j. aducerea României la potențialul său normal de CD 
care să se reflecte și în aprecierea indicelui 
inovării pe plan european conform EIS; 

k. asigurarea demersurilor la nivel național în 
vederea respectării angajamentelor asumate de 
România privind procentul alocat din PIB pentru 
CDI; 

l. creșterea valorii adăugate a rezultatelor obținute 
în activitatea de CDI;  

Impact social 

e. asigurarea conștientizării mediului potențial inovativ din 
Romania asupra importantei si necesității utilizării proceselor 
inovative si de protejare a drepturilor de PI rezultate din aceste 
procese; 

f. conversia profesională și generarea de noi locuri de muncă; 
g. aducerea României la potențialul sau normal în aprecierea 

indicelui inovării pe plan european si internațional si a 
potențialului inovativ;  

h. crearea de noi industrii si activități umane, cu precădere în 
zonele monoindustriale; 

i.  creșterea numărului de specialiști in managementul inovării si 
brokerajului de tehnologie;       

j. consolidarea reprezentativității ARoTT  (Asociația Română de 
Inovare și Transfer Tehnologic) ca organizație neguvernamentală 
de utilitate publică, la nivel național, drept integrator al OITT 
din ReNITT; 

k. afilierea OITT din cadrul ReNITT la rețele europene si 
internaționale de ITT (EEN, CORDIS, etc.) si asociații profesionale 
de ITT. 

Impact de mediu 

l. evidențierea si potențarea protecției si valorificării unor invenții 
din domeniul ecologic, bio-economie care in alte condiții nu ar fi 
fost puse in evidenta; 
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m. direcționarea eforturilor entităților ITT spre politicile de 
economie circulară, agricultură inteligentă si industrie 4.0 

8. 

Instrumente pentru acces 

la infrastructura de CDI și 

pentru susținerea 

proceselor de inovare: 

a. cecul de acces la 
infrastructura de 
CDI; 

b. cecul de inovare 

a. asigurarea sustenabilității infrastructurilor de CDI 
performante; 

b. creșterea vizibilității si a gradului de valorificare a 
infrastructurilor de CDI; 

c. facilitarea accesului IMM-urilor la infrastructura de 
CDI; 

d. dezvoltarea infrastructurii de CDI in corelare cu 
cerințele mediului de afaceri 

e. creșterea gradului de colaborare intre OCD si 
operatori economici, în domeniul CDI; 

f. creșterea gradului de colaborare intre sectorul 
public si cel privat in domeniul dezvoltării si 
inovării; 

Impact economic 

a. creșterea numărului de produse si servicii competitive, cu 
valoare adăugată mare; 

b. creșterea competitivității IMM-urilor 
c. integrarea IMM-urilor din Romania in lanțuri de valoare globale, 

bazate in special pe colaborare interdisciplinara si 
intersectorială; 

d. creștere economică determinata de accesul IMM-urilor la 
infrastructura de CDI; 

e. creșterea productivității IMM-urilor prin implementarea de 
tehnologii de producție si procese inovative bazate pe utilizarea 
infrastructurii de CDI; 

f. crearea premiselor implementării eficiente si eficace, de către 
întreprinderile inovative, a noilor concepte “industrie 4.0”, 
“agricultura inteligenta”, “digitalizare” etc., ca urmare a 
accesului la infrastructura de CDI; 

g. reducerea costurilor pentru “tranziția digitală” a IMM-urilor în 
corelare cu țintele “digitale” ale UE, ca urmare a accesului la 
infrastructura de CDI specifică 

Impact social 

h. creșterea nivelului de pregătire a angajaților întreprinderilor 
inovative in domenii de tehnologie medie si înaltă; 
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i. crearea premiselor pentru dezvoltarea și implementarea 
conceptului de ”oraș inteligent” prin utilizarea de 
tehnologii/servicii inovative; 

j. dezvoltarea unei economii durabile și a unei calități a vieții 
ridicată prin utilizarea de produse/tehnologii/servicii inovative; 

Impact de mediu 

k. creșterea calității mediului; 
l. crearea premiselor implementării eficiente si eficace, de către 

întreprinderi inovative, a noilor concepte “economie circulara” 
si “eco inovare”, ca urmare a accesului la infrastructura de CDI; 

9. 

Măsuri fiscale simplificate 

pentru mediul de afaceri 

care să conducă la 

creșterea fondurilor 

private pentru cercetare, 

dezvoltare și inovare 

a. diminuarea/eliminarea barierelor care 
îngreunează accesul operatorilor economici la 
măsurile fiscale reglementate; 

b. diminuarea / eliminarea poverilor administrative 
specifice domeniului CDI, percepute de mediul de 
afaceri; 

c. consolidarea mecanismelor de elaborare a 
metodologiilor de aplicare a legislației fiscale cu 
adresabilitate domeniului CDI și crearea nucleelor 
de specialiști la nivelul autorității de stat pentru 
cercetare; 

d. creșterea interesului operatorilor economici 
pentru finanțarea activităților de CDI; 

e. dezvoltarea de măsuri fiscale atractive  pentru ca 
operatorii economici să investească în cercetare; 

Impact economic 

a. creșterea cheltuielilor private pentru finanțarea activităților 
de cercetare; 

b. încurajarea proiectelor aplicative de CDI prin stimularea 
fiscală a activităților specifice; 

c. aplicarea măsurilor fiscale aplicabile domeniului CDI; 
 

Impact social 

 

d. creșterea atractivității domeniului de CDI prin aplicarea 
stimulentelor fiscale de scutire de impozit pe veniturile 
aferente personalului de cercetare; 

e. creșterea numărului de locuri de muncă în sistemul CDI; 
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f. orientarea fondurilor de investiții/fonduri cu 
capital de risc pentru susținerea inovării; 

g. facilitarea accesului  întreprinderilor inovative la 
surse de finanțare private, inclusiv la fonduri de 
capital risc/fonduri de garantare; 

h. creșterea încrederii sistemului bancar în 
susținerea riscului antreprenorial bazat pe 
inovare, inclusiv prin introducerea de instrumente 
de susținere a întreprinderilor inovative;  

i. interes scăzut din partea fondurilor de 
investiții/fondurile cu capital de risc pentru 
dezvoltarea întreprinderilor inovative. 

f. motivarea personalului de cercetare pentru atingerea 
performanței profesionale; 
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6. Plan de actiune general pentru implementarea măsurilor20  

 

Măsura de politică Termene Responsabili 
Buget estimat 

(lei) 

Resurse/Instrumente necesare pentru 

implementare 

1. Dezvoltarea resurselor umane în 

domeniul ITT - Formarea unui corp 

de experți în ITT la dispoziţia 

ReNITT şi Sistemului Naţional de 

CDI 

Decembrie 

2026 

MEC 

AMPOCU 

 

1.100.000 

Legislaţia în domeniul CDI 

Grupul de lucru al măsurii de politică 

Specialişti din panelul proiectului SIPOCA 393 

Organizații ITT din cadrul ReNITT 

2. Susținerea implementării 

sistemului de management al 

inovării conform SR 13572:2016 la 

nivelul OCD 

Decembrie 

2026 

MEC 

ARoTT 
500.000 

Proceduri de desfasurare a auditului extern, 

evaluare si validare implementare SMIn 

Organizații acreditate MEC cu competente dovedite 

in domeniu 

3. Susţinerea implementării 

Auditului tehnologic în cadrul 

Sistemului Naţional de CDI  

Decembrie 

2026 

MEC 

 

De estimat pe baza 

tarifelor procedurii de 

audit  

Procedura de audit tehnologic 

Organizații acreditate MEC pentru ITT cu 

competente dovedite in domeniu 

4. Dezvoltarea unui Sistem 

informatic colaborativ pentru 

diseminarea și valorificarea ofertei 

de rezultate ale cercetării 

științifice și dezvoltării tehnologice 

Decembrie 

2022 
MEC/UEFISCDI  1.500.000 

MEC 

UEFISCDI 

ICI 

ARoTT 

                                                           
20 Planul de acțíune specific fiecărei măsuri este prezentat în Anexa cu decrierea măsurii respective 
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5. Program destinat susţinerii 

finanţării instituţionale de bază  

Decembrie 

2026 
MEC 

  

500.000.000 lei /anual 

de estimat contribuția de la bugetul de stat: 

 prin media bugetului alocat pe ultimii 5 ani 
in programul  Nucleu 

sau 

 prin media datelor din solicitările INCD-
urilor in cadrul programului Nucleu pe 
ultimii 5 ani; 

 standard de cost/standard de calitate. 

6. Program destinat susținerii IOSIN 
Decembrie 

2021 
MEC 150.000.000/anual 

de estimat contribuția de la bugetul de stat 

 prin media bugetului alocat IOSIN pe ultimii 
5 ani; 

sau 

 prin media datelor din rapoartele financiare 
înaintate de INCD-uri care dețin aceste 
instalații cu cheltuielile  raportate pe 
instalații; 

 standard de cost/standard de calitate.   

7. Program de inovare și transfer 

tehnologic: 

a. program național de 
inovare, inclusiv pentru 
dezvoltarea infrastructurii 
de ITT; 

b. program regional de 
inovare. 

Decembrie 

2026 

MEC 

UEFISCDI 
300.000.000 / anual 

de estimat contribuția de la bugetul de stat: 

 pe baza bugetului INFRATECH „servicii 
tehnologice” 
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8. Instrumente pentru acces la 

infrastructura de CDI și pentru 

susținerea proceselor de inovare: 

a. cecul de acces la 
infrastructura de CDI; 

b. cecul de inovare 

Decembrie 

2026 

MEC + ADR-uri + 

UEFISCDI + OI 

Cercetare  

 

50.000.000 anual De estimat pe baza bugetului de la Cecul de inovare 

9. Măsuri fiscale simplificate 

pentru mediul de afaceri care să 

conducă la creșterea fondurilor 

private pentru cercetare, 

dezvoltare și inovare 

Decembrie 

2021 

MEC 

MFP 
Nu este cazul 

Legislație în domeniul CDI 

Legislație în domeniul fiscalității 
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 

Axa prioritara 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente 

Obiectivului specific: OS 1.1. Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce 

optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP 

Titlului proiectului: Consolidarea capacității instituționale a Ministerului Educaţiei şi Cercetării prin optimizarea 

proceselor decizionale în domeniul de cercetare-dezvoltare și inovare 

Contract de finanţare nr. 307/19.12.2018, Cod SIPOCA: 393, cod MySMIS: 116103 

Beneficiar: Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Direcția Inovare şi Infrastructură CDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1 - FIȘĂ OBIECTIV SPECIFIC 1 

INTENSIFICAREA VALORIFICĂRII ȘI VIZIBILITĂȚII REZULTATELOR CDI 

 

ANEXA 2 - FIȘĂ OBIECTIV SPECIFIC 2 

ASIGURAREA SUSTENABILITĂȚII INFRASTRUCTURILOR DE CDI ȘI ITT 

 

ANEXA 3 - FIȘĂ OBIECTIV SPECIFIC 3 

CREȘTEREA FONDURILOR PRIVATE PENTRU CERCETARE 

 

La 

 

PROPUNERE POLITICA PUBLICA  

privind  

Consolidarea și dezvoltarea capacității de inovare a sistemului de CDI 

 

 

 

Rezultate 
Activităţi / 

Subactivităţi 

Pentru RP4 POCA – 
Rezultat de proiect 1: 
Politica publica in 
domeniul CDI, 
elaborate si aprobata 

 
A 1.3. 
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Obiectivul specific 1 “Intensificarea valorificării și vizibilității rezultatelor CDI”  al politicii 

publice CDI va fi atins prin următoarele măsuri: 

 Măsura 1 - Dezvoltarea resurselor umane în domeniul ITT – Formarea unui corp de experți 

în ITT (Anexa 1.1), caracterizată prin următoarele elemente specifice: 

- competențe ale experților (experiență, certificare, aptitudini) - solicitate prin procesul 

de selecție efectuat de MEC prin CCCDI/comisie specializată în ITT 

- componența corpului de experți – Act administrativ al MEC privind constituirea și 

componența nominală a Corpului Experților în Inovare și Transfer Tehnologic 

- finanțarea activității  – contract cadru pentru servicii de expertiză în inovare și transfer 

tehnologic (încheiat între expert și beneficiar – MEC, IMM-uri, INCD-uri etc.). 

 

 Măsura 2 - Susținerea implementării Sistemului de Management al Inovării la nivelul OCD 

(Anexa 1.2), caracterizată prin următoarele elemente specifice: 

- set de proceduri cadru pentru pentru proiectarea, implementarea, menținerea, 

evaluarea și îmbunătățirea unui sistem de management al inovării (SMIn) conform 

Standardului SR 13572:2016 în orice tip de OCD de drept public sau privat, indiferent de 

domeniul de activitate, mărimea produselor, tehnologiilor și serviciilor pe care le 

furnizează aceasta - MEC 

- evaluarea implementării SMIn de către entități ReNITT în vederea certificării acestuia 

(schemă de acreditare și certificare) 

- supravegherea SMIn în vederea validării funcționării acestuia pentru atingerea 

obiectivelor inovării din perspectiva standardului SR 13572:2016 cât şi din perspectiva 

documentelor strategice OCD privind inovarea. 

 

 Măsura 3 - Susţinerea implementării auditului tehnologic în cadrul Sistemului Naţional de 

CDI (Anexa 1.3), caracterizată prin următoarele elemente specifice:  

- procedură cadru pentru realizarea auditului tehnologic realizată de MEC 

- desfăşurarea activităţilor de Audit tehnologic de către entități ReNITT 

- monitorizarea rezultatelor Auditurilor Tehnologice efectuate - MEC 

 

 Măsura 4 - Dezvoltarea unui Sistem informatic colaborativ pentru diseminarea și 

valorificarea ofertei de rezultate ale cercetării științifice și dezvoltării tehnologice (Anexa 

1.4), caracterizată prin următoarele elemente specifice: 

- operaţionalizarea și dezvoltarea sistemului informatic colaborativ/platformei pentru 

diseminarea și valorificarea ofertei de rezultate ale cercetării științifice și dezvoltării 

tehnologice realizată în cadrul Programului sectorial 2018 

- actualizarea registrului (unic) de evidenţă a rezultatelor CDI 

(http://www.registru.roinno.ro) 

- promovarea sistemului informatic colaborativ/platformei şi a registrului unic     

http://www.registru.roinno.ro/
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ANEXA 1.1- MĂSURA 1 
DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ÎN DOMENIUL ITT – FORMAREA UNUI CORP DE EXPERȚI 

ÎN ITT  

 

 

1. Argumente pentru iniţierea măsurii de politică publică  

Mediul de afaceri, dar şi mediul de cercetare, au nevoie de servicii de ITT însă, pentru multe 

servicii cheie de dezvoltare a nivelului de pregătire tehnologică în domenii specifice 

piețelor, competențele și experiența valoroasă sunt greu de găsit. Dezvoltarea 

competențelor umane, identificarea rapidă a experților şi accesarea lor este practic 

crucială, pentru că fără infrastructură umană, infrastructura fizică, oricât de avansată ar fi, 

poate deveni de multe ori lipsită de competitivitate sau chiar inoperabilă. Constituirea 

„valorii adăugate” a cercetărilor finanțate în cadrul SNCDI este strâns legată de existența 

unui mecanism de facilitare a procesului de transfer tehnologic care să acționeze ca o 

„curea de legătură” cu companiile preocupate de dezvoltarea lor tehnologică. 

 

ReNITT a fost creată de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare pentru a îndeplini 

funcțiile specifice „curelei de legătură” între firmele inovative şi OCD din SNCDI, dar lipsa 

investițiilor din ultimii ani în pregătirea resurselor umane a organizațiilor ei pentru creşterea 

know-how-ului în domeniul ITT, face să se simtă o nevoie acută de sprijin printr-o infuzie de 

experiență și expertiză la nivelul ReNITT. 

 

Respondenții la Ancheta Delphi realizată în cadrul proiectului SIPOCA 393 au evidențiat o 

serie de provocări legate de nevoia profesionalizării în domeniul ITT referitoare la: 

 promovarea unei concepții antreprenoriale adecvate în cadrul entităților generatoare de 
cercetare (institute, universități, etc.) bazate pe principiile economiei de piață, ale liberei 
inițiative, promovării produselor proprii și orientării către client, prin programe de formare 
managerială (scor mediu: 5,29 pe o scala de la 1-6, unde 6 reprezintă nivelul maxim); 

 programe de formare profesională în domeniul managementului CDI, proprietății 
intelectuale, transferului tehnologic și marketing (scor mediu: 5,56); 

 participarea experților din centrele de transfer tehnologic la manifestări științifice din 
domeniul TT, evenimente organizate la nivel central și regional pentru dezvoltarea de 
competențe specializate și creșterea vizibilității acestora la nivel național și internațional 
(scor mediu: 5,28); 

 programe de formare și perfecționare a personalului/specialiștilor care activează în 
entitățile de intermediere din piața de CDI, pentru domenii și competențe precum: 
managementul cercetării-inovării, marketing, promovare și comunicare, proprietate 
intelectuală și transfer tehnologic specializat pentru piața CDI, brokeraj (scor mediu: 
4,96); 
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”Formarea unui corp de experți în ITT” este în acest context o măsură cu un grad foarte 

ridicat de favorabilitate din partea participanților la Ancheta Delphi (scor mediu: 5,40 pe o 

scală de la 1-6, unde 6 reprezintă nivelul maxim) înregistrând și un consens ridicat al 

opiniilor. De asemenea, în Raportul pentru România, realizat în cadrul instrumentului Policy 

Support Facility al Programului UE Orizont 2020, este recomandată crearea unui corp de 

experți în inovare și transfer tehnologic din România. 

 

Corpul de experți în ITT trebuie să acopere, ca expertiză, toate domeniile necesare și 

solicitate de OITT constituente ale ReNITT. Corpul de experți în ITT va putea fi format din 

personal de cercetare, formatori, consultanţi, jurişti, analişti etc., care au rolul de a 

promova şi susține inovarea şi transferul tehnologic în mediul economic din România şi de a 

încuraja dezbaterile legate de acest subiect. Constituirea și dezvoltarea corpului de experți 

în ITT se va putea alătura celorlalte eforturi necesare de pregătire a României pentru 

depășirea stadiului actual de inovator modest în cadrul UE, conform EIS 20191.  De 

asemenea, din corpul de experți în ITT vor putea face parte persoane specializate cu 

competențe în ceea ce privește inovarea și transferul tehnologic (cunoscători ai mediului 

economic, manageri de inovare, brokeri de tehnologii, specialiști în proprietate intelectuală 

și în particular în domeniul brevetelor de invenție, facilitatori de inovare, etc). 

 

Experții în ITT vor acorda asistență (suport) mediului de afaceri sau mediului CDI, ReNITT şi 

organizaţiilor de CD pe problematica specifică ITT și vor participa activ în funcţie de 

experienţă şi expertiză la dezbateri, conferinţe, seminarii, talk-show-uri Radio şi TV, 

training pe teme de ITT. 

Aceștia facilitează transferul de cunoștințe dinspre organizațiile ReNITT şi organizaţiile de 

cercetare către mediul economic și stimulează dezbaterea și dezvoltarea abilităților pentru 

ITT, în vederea aplicării rezultatelor CDI pentru sănătatea şi securitatea cetăţenilor sau 

pentru dezvoltarea afacerilor pentru mediul privat. 

 

2. Beneficiari 
 Sistemul Naţional de CDI; 
 Reţeaua Naţională de Inovare şi Transfer Tehnologic (ReNITT) 
 Mediul de afaceri; 
 Autorităţi centrale şi locale; 
 Agenții de dezvoltare regionale. 

 

 

 

 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/romania/news/20190619_Tablourile_bord_inovare%202019_romania_ultimul_loc_ue_ro 
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3 Prezentarea măsurii 
3.1 Expertiză, competențe şi aptitudini  

 

Arii principale de expertiză: 

 managementul CDI; 
 dezvoltare durabilă; 
 potențialul comercial al ideilor inovative; 
 modele de ITT; 
 proprietatea intelectuală (ex. exploatarea DPI, prediagnoză, consultanță etc); 
 transferul tehnologic /transferul de know-how; 
 brokerage-ul tehnologic 
 finanțarea proceselor de inovare; 
 veghe și prognoză tehnologică; 
 managementul inovării; 
 marketing; 
 audit tehnologic; 
 antreprenoriat. 

 

Competențe principale: 

 pregătire superioară tehnică și/sau juridică și/sau economică în domenii conexe cu ITT; 
 cunoștințe de marketing;  
 pregătire în managementul inovării, proprietății intelectuale sau transferului 

tehnologic. 
 experiență de minimum 5 ani în domeniul ITT. 

 

Aptitudini principale: 

 buna cunoaștere a mediului național și european specific CDI de natură juridică,  
economică/financiară; 

 abilități de investigare a nevoilor de inovare (nevoia din piață racordată la Strategia 
de inovare 2021-2027 a României, la ținte stabilite ONU prin  Agenda 2030 pentru 
dezvoltare durabilă); 

 abilități de proiectare și realizare activități de cercetare orientate către ITT; 
 abilități de utilizare a unor metode/tehnici avansate, specifice ITT; 
 abilități de comunicare și de utilizare a unor canale eficiente de diseminare a 

rezultatelor CDI; 
 spirit antreprenorial; 
 spirit de echipă; 
 capacitate de analiză și sinteză. 

 

3.2  Procedură de selecție 
 

Procedura de selecție va fi elaborată de MEC cu sprijinul OITT. Aceasta va consta în 

parcurgerea a două etape: 
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 analiza dosarului de candidatură; 
 susținerea unui interviu în fața unei comisii constituită la nivelul MEC. 

 

3.3  Activități desfășurate de experții ITT 
 

Activitățile desfășurate vor fi în principal activități de informare și asistență pentru 

promovarea şi susținerea inovării și transferului tehnologic în mediul economic din România 

și se vor desfășura atât pentru Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, organizațiile 

din cadrul ReNITT, SNCDI, cât și pentru mediul economic.  

 

Activitățile generale de informare și promovare vor fi pe teme de legislație, relații juridice și 

jurisprudență relevante din domeniul CDI, oportunități de ITT sau de colaborare, solicitări de 

know-how externe, promovarea unor acțiuni, noutăți din domenii științifice sau tehnologice, 

dintre care mai importante sunt: 

 activități de training privind metode/tehnici specifice managementului ITT; 
 asigurarea de training și pregătire de specialitate pentru centrele RENITT în domeniul PI, 

ITT, căutări în baze de date de brevete și alte surse de informație tehnologică, derulare 
audit tehnologic, prediagnoză de proprietate intelectuală; 

 identificarea  nevoilor din piață; 
 activități de diseminare/promovare a serviciilor ReNITT; 
 activități de susținere a activităţilor ReNITT și de facilitare a transmiterii ofertei membrilor 

acestei rețele către piață; 
 conștientizarea mediului economic cu privire la concepte, proceduri și politici  de inovare, 

transfer tehnologic, proprietate industrială și intelectuală;  
 dezbateri, workshop-uri, seminarii, conferinţe talk-show-uri radio şi TV pe domenii de 

specializare ce vizează ITT; 
 participare la definirea de politici naționale publice în domeniul ITT;  
 participări la definirea de politici paneuropene în domeniul ITT; 
 participări la elaborarea metodologiilor pentru stimularea inovării și transferului 

tehnologic;  
 servicii de asistență a operatorilor economici și, în special, a întreprinderilor mici și 

mijlocii pentru: 
- obținerea de fonduri în cadrul unor programe naționale și internaționale; 
- identificarea partenerilor din mediul universitar și de cercetare; 
- asigurarea accesului la baze de date specializate; 
- informare cu privire la prioritățile naționale, regionale și locale; 

 activități de promovare a programelor de finanțare CDI; 
 acțiuni vizând interpretarea/descrierea situației mediului de afaceri în care se dorește 

implementarea unui proiect de inovare; 
 activități de eficientizare a proceselor de TT între mediul de cercetare și mediul de 

afaceri. 
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Corpul de experți va avea un statut bine definit care să permită participarea lor benevolă la 

activitățile pentru care au fost selectați. În același timp, odată angajați într-o activitate 

specifică, pe bază contractuală, remunerația trebuie să fie în funcție de amploarea, 

dificultatea, durata activității și rezultatele obținute pentru atingerea obiectivelor 

activității. 

 

Corpul de experți va funcționa în regim de consultanți ai MEC şi vor fi solicitați (solicitări 

nominale) în funcție de expertiză, localizare geografică și timpul disponibil de părțile 

interesate sau vor fi implicați de autoritate în acţiunile acesteia sau la solicitările altor părţi 

interesate (solicitări nenominale). Încredințările de activități pentru experți vor fi realizate 

de MEC cu asigurarea transparentei decizionale. Participarea corpului de experți în ITT la 

activități se va putea realiza pe bază contractuală individuală, sub următoarele forme: 

- cu MEC;  
- cu organizațiile din infrastructura ReNITT;  
- cu organizațiile din cadrul SNCDI; 
- cu operatorii economici.  

Corpul de experți va fi promovat pe site-ul MEC precum și pe canale media pentru a  asigura, 

pe de-o parte, promovarea activității în sine, dar și transparența utilizării corpului de 

experți în acțiuni și rezultate concrete și acces facil la serviciile corpului de experți a tuturor 

beneficiarilor. 

 

3.4  Beneficii și riscuri asociate măsurii  
Beneficiile ce decurg din implementarea acestei măsuri sunt: 

 creşterea gradului de informare și conștientizare a actorilor economici privind ITT și 
resursele româneşti pentru ITT; 

 realizarea unei conștientizări largi în mediul economic și tehnic din România, a 
avantajelor și posibilităților oferite de protejarea proprietății intelectuale, a utilizării 
auditului tehnologic, și în general de eficiența unui management al inovării ca parte a 
managementului general;          

 creșterea valorificării rezultatelor activităților de CDI la nivel național; 
 realizarea de abordări sistematizate, centralizate și profesioniste ale procesului de 

inovare și transfer tehnologic pe plan național vertical îmbinate cu abordări și acțiuni 
eficace pe plan orizontal în organizații inovative, care altfel nu ar putea beneficia de 
suport logistic adecvat; 

 obținerea unei creșteri economice sustenabile bazată pe CDI; 
 vizibilitatea la nivel european a rezultatelor inovării din România; 
 creșterea gradului de absorbție a rezultatelor de CDI în domeniile de specializare 

inteligentă; 
 asigurarea potențialului de dezvoltare a operatorilor economici; 
 formarea de competențe locale pentru ITT. 
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3.5  Riscuri: 

Risc Probabilitate Impact Management 

Informare insuficientă a OCD și a 

mediului de afaceri referitoare 

la  serviciile puse la dispoziție 

de corpul de experți în ITT. 

Mică Mare 

Intensificarea  măsurilor 

de popularizare pe 

canalele media.  

Performanță slabă a corpului de 

experți în asigurarea 

consultanței și suportului 

necesar pe platforma dedicată 

(ex. utilizarea specialiștilor în 

acțiuni și proceduri birocratice 

ineficiente și fără finalitate 

practică concretă, îndepărtate 

de scopul declarat al misiunii 

lor). 

Mică Mediu 

Înlocuirea experților ce nu 

se ridică la standardele de 

performanță impuse. 

Apelarea excesivă la corpul de 

experți, în locul dezvoltării 

treptate de competențe locale, 

care să răspundă punctual dar 

continuu, la necesitățile 

orizontale ale beneficiarilor. 

Mică Mediu 

Încurajarea 

întreprinderilor inovative 

sau a OCD de a  apela la 

serviciile OITT. 

 

 

3.6  Monitorizare şi evaluare a activității corpului de experți în ITT 
 

Monitorizarea și evaluarea experților ITT se va realiza printr-o procedura cadru, emisă de MEC, 

care va urmări indicatori de performanță, dintre care mai importanți sunt: 

 numărul contractelor realizate între instituții CDI și companii private; 
 numărul de brevete valorificate; 
 numărul de start-up-uri și spin-off-uri înființate; 
 numărul de proiecte de cercetare (granturi) care au beneficiat de expertiză, câștigate la 

instituțiile de finanțare externă; 
 numărul de proiecte de cercetare (granturi) care au beneficiat de expertiză câștigate la 

fondurile naționale. 
 

3.7  Elemente care pot fi luate în calculul bugetului asociat 
 

La calculul bugetului asociat măsurii se au în vedere, în principal: 

 costuri cu recrutarea și selecția membrilor corpului de experți; 
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 costuri cu implementarea și mentenanța platformei dedicate activităților derulate de    
corpul de experți în ITT;          

 costuri cu salariile membrilor corpului de experți în ITT; 
 costuri cu deplasarea și cazarea experților; 
 costuri cu acțiunile de promovare; 
 costuri cu organizarea, monitorizarea și evaluarea activității acestora. 
 

Alte elemente care pot fi luate în calcul: 

 număr de specialiști recrutați în Corpul de experți; 
 acțiuni concrete estimate pe anul bugetat; 
 estimare grad de implicare a fiecărui specialist în activități curente, pe anul calendaristic 

bugetat; 
 număr mediu de persoane estimat pentru îndeplinirea activităților specifice din domeniul 

ITT; 
 durata estimată a acțiunii/activității; 
 remunerație/zi pe specialist/acțiune; 
 alocare centralizată/locală de fonduri pentru acțiunea/activitatea specifică. 

 

4 Plan de acțiune pentru implementarea măsurii:  

Activitate Termene 
Responsa

bili 
Buget 

Resurse/Instrumente 

necesare pentru 

implementare 

Acțiunea 1: 

Identificarea nevoilor 

mediului economic 

privind ITT şi a 

domeniilor de expertiză 

necesare 

permanent 

MEC 

OITT din 

cadrul  

ReNITT 

- 

Rapoarte anuale de 

activitate ale OITT din 

cadrul ReNITT și a 

organizațiilor de 

cercetare-dezvoltare 

Acțiunea 2: Elaborarea 

cadrului legal de 

reglementare a 

activității corpului de 

experți 

Trim I 2022 

MEC 

OITT din 

cadrul  

ReNITT 

- 
Reglementări pentru 

domeniul CDI 

Acţiunea 3: Elaborarea 

procedurii de recrutare 

și selecție a membrilor 

corpului de profesioniști 

în ITT 

Trim II 

2022 

MEC 

OITT din 

cadrul  

ReNITT 

- 
Reglementări pentru 

domeniul CDI 

Acțiunea 4: Lansarea 

procesului de recrutare 

și selecție a membrilor 

Trim III 

2022 
MEC - 

Procedura de recrutare și 

selecție a membrilor 

corpului de experți  în ITT 
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corpului de experți în 

ITT 

Acțiunea 5: Evaluarea și 

selecția aplicațiilor 

depuse  

Trim III   2022 MEC - 

Procedura de recrutare și 

selecție a membrilor 

corpului de experți în ITT 

Acțiunea 6: Elaborarea 

unei metodologii și a 

unor proceduri de 

desfăşurare a 

activităţilor experţilor 

Trim IV 2022 

MEC 

OITT din 

cadrul  

ReNITT 

- 

Experți în ITT 

Specialiști din OITT 

Rapoarte anuale de 

activitate ale OITT din 

cadrul ReNITT 

Acțiunea 7: Campanie 

de promovare a corpului 

de experți în ITT  

permanent MEC 
100.000 

lei 
Plan de promovare 

Acțiunea 8: Realizarea 

unei platforme on-line 

suport pentru 

desfăşurarea 

activităţilor corpului de 

experţi 

Trim IV  2022 MEC 

500.000 

lei 

 

Experţi împlicaţi în grupul 

de lucru al măsurii 

Cerințe (caiet de sarcini) 

pentru realizarea 

platformei 

Acțiunea 9: Organizarea 

şi desfășurarea 

activităților membrilor 

corpului de experți în 

domeniul ITT  

permanent 

începând cu 

Trim IV 2022 

MEC 

500.000 

lei / 

anual 

 

Procedură de desfăşurare 

a activităţilor experţilor 

Acțiunea 10:  

Monitorizarea și 

evaluarea activității 

corpului de experți în 

ITT 

Lunar sau 

trimestrial 

începând cu 

Trim IV 2022 

MEC - 

Procedură de monitorizare 

și evaluare a activităţilor 

experţilor 

Acțiunea 11: Raport 

anual de monitorizare și 

evaluare 

Începând cu 

2023 
MEC - 

Procedură de monitorizare 

și evaluare a activităţilor 

experților 

Total costuri estimate 1.100.000  
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ANEXA 1.2 - MĂSURA 2 
SUSȚINEREA IMPLEMENTĂRII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL INOVĂRII LA NIVELUL OCD 

 

1. Argumente pentru inițierea măsurii de politică publică 

Conceptul  de „sistem de inovare” subliniază că inovarea apare ca urmare a interacţiunii  

dintre oameni, întreprinderi şi instituţii pe de o parte, şi tehnologie şi informaţie, pe de altă 

parte. Aceste interacţiuni sunt condiţii necesare pentru a transforma o idee într-un proces, 

produs sau serviciu pe piaţă. Sistemul de management al inovării este destinat pentru a fi 

aplicat oricărei organizații, indiferent de tipul sau de mărimea sa, sau de produsele și 

serviciile pe care le furnizează aceasta. 

Adoptarea unui sistem de management al inovării este o decizie strategică a unei organizații 

în scopul îmbunătățirii performanței sale globale. Sistemul de management al inovării 

asigură un suport pentru inițiative de dezvoltare sustenabilă. 

Inovarea poate fi un factor de succes pentru o organizație indiferent de sectorul de 

activitate, în toate etapele ciclului de viață al unui produs (cercetare, dezvoltare, fabricare, 

distribuire și marketing, mentenanță, retragerea produsului și eliminarea sau reciclarea 

acestuia), precum și în domeniul organizațional. Derularea unui proces de inovare optim și 

sistematic impune ca la nivelul organizației să se definească și să se implementeze un 

management al inovării. 

Implementarea Sistemului de Management al Inovării (SMIn) conform SR 13572:2016 în cadrul 

OCD/întreprindere inovativă reprezintă garanția implementării strategiei proprii precum și a 

SNCISI în perioada 2021-2027.  

Procedurile de sistem au în vedere contextul de organizare, politica și cultura inovării în 

organizație, roluri și responsabilități în organizație privind SMIn, riscuri și oportunități, 

planificarea inovării, procesul de management al inovării și acțiuni suport. Prin SMIn este 

creat cadrul pentru evaluarea rezultatelor de cercetare în vederea valorificării. 

Managementul inovării implică o evaluare amănunțită asupra misiunii organizației – 

indiferent de tipul sau mărimea acesteia – privind identificarea oportunităților, definirea și 

determinarea modului în care acestea corespund direcțiilor strategice de dezvoltare a 

organizației, identificarea măsurilor pentru creșterea eficienței economice și evaluarea 

permanentă a oportunităților. 

Provocările / oportunitățile care pot fi incluse în managementul inovării trebuie să 

urmărească noi caracteristici ale pieței, noi tipuri de inovare, noi direcții către 

managementul inovării, noi metode de evaluare a competențelor de inovare. 

Standardul SR 13572-2016 stabilește cerințele pentru proiectarea, implementarea, 

menținerea, evaluarea și îmbunătățirea unui sistem de management al inovării SMIn în orice 
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tip de organizație de drept public sau privat, indiferent de domeniul de activitate, mărimea 

produselor, tehnologiilor și serviciilor pe care le furnizează aceasta. 

 

2. Beneficiari 

 Sistemul național de CDI 
 Mediul de afaceri 
 OITT din cadrul ReNITT 
 Autorități centrale și locale 

 

3. Prezentarea măsurii 

Standardul SR 13572:2016 stabilește cerințele pentru proiectarea, implementarea, 

menținerea, evaluarea și îmbunătățirea unui sistem de management al inovării SMIn în orice 

tip de organizație de drept public sau privat, indiferent de domeniul de activitate, mărimea 

produselor, tehnologiilor și serviciilor pe care le furnizează aceasta. Sistemul de 

management al inovării este conceput pentru a planifica şi implementa rezultate 

consistente, care privesc competitivitatea, eficacitatea şi eficienţa performanţelor 

organizaţiei prin luarea în considerare a necesităţilor tuturor părţilor interesate (clienţi, 

proprietari, salariaţi, furnizori, comunitatea). Promovarea îmbunătăţirii radicale și a 

imbunătăţirii cu paşi mici, precum şi a principiilor de management al inovării asigură 

orientarea organizaţiei în direcţia promovării noilor concepte de consistenţă şi transparenţă. 

Implementarea sistemului de management al inovării (SMIn) poate fi realizată și facultativ 

pentru OCD din SNCDI.  

 

În HG nr. 477/2019 se urmărește implementarea sistemului de management al inovării drept 

criteriu de evaluare a INCD în vederea acreditării. 

SMIn are ca documente de referință următoarele standarde: 

 ISO 56002:2019, standard internațional, având statut de ghid (standard de tip B), în 
raport cu care nu se poate efectua certificarea (de altfel, acest lucru rezultă şi din 
domeniul de aplicare al standardului); 

 SR 13547:2012, standard național; 
 SR 13572:2016, standard național. 

 

Implementarea SMIn la nivelul OCD și în special al întreprinderilor inovative, produce efecte 

din punct de vedere al: 

a. formării/dezvoltării unei culturi a inovării, sarcină a fiecărui angajat din SNCDI; 

b. creșterea capabilității organizației de a inova; 

c. formarea resurselor umane specializate în domeniul managementului inovării; 

d. creșterea capacității organizațiilor de a răspunde cerințelor economiei; 

e. creșterea competenței organizațiilor în valorificarea, inclusiv financiară, a 

rezultatelor cercetării. 
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Avantajele implementării sistemului de management al inovării (SMIn) la nivelul 

OCD/întreprinderilor inovative se pot cuantifica prin:  

a. orientarea procesului de inovare către o creștere economică sustenabilă; 

b. stabilirea unei politici și a unei strategii referitoare la inovare, asigurarea unui climat 

favorabil pentru inovare; 

c. creșterea nivelului de satisfacție a clienților; 

d. asigurarea competitivității și  îmbunătățirea performanțelor organizației; 

e. creșterea adaptabilității la schimbările mediului de afaceri și evidențierea pe piață prin 

noutățile aduse; 

f. dezvoltarea capacității de a identifica noi oportunități prin inovare, asociate 

contextului și obiectivelor organizației, și de a stabili și a reduce la minim riscurile 

asociate; 

g. creșterea rezilienței organizațiilor pentru  situații de criză sau neprevăzute. 

 

SMIn se bazează pe  identificarea și evaluarea unor aspecte interne și externe, relevante 

pentru direcția strategică a organizațiilor  influențând  capabilitatea sistemului de a obține 

rezultatele intenționate. 

 

La evaluarea mediului extern trebuie luate în considerare: 

 aspectele referitoare la piaţă (nevoile utilizatorilor, competitorii, partenerii, 

furnizorii etc.); 

 aspectele legislative şi reglementările specifice domeniului inovării, inclusiv în 

domeniul dreptului de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obţinute în 

procesele de inovare; 

 aspectele economico-sociale; 

 aspectele tehnice (stadiul actual al tehnicii şi dezvoltării științifice). 

La evaluarea mediului intern trebuie luate  în considerare:  

 practicile existente de management şi anume existența altor sisteme de 

management implementate în organizație și corelarea SMIn cu acestea; 

 cultura inovării, cunoştinţele organizaţionale, performanţele legate de 

colaborarea internă, comportamentul şi implicarea în raport cu inovarea la 

diferite niveluri manageriale ale organizației; 

 aspectele legate de performanță, ca de exemplu realizările și eșecurile 

recente; 

 aspectele legate de capabilitate, ca de exemplu competența personalului, 

instalațiile, echipamentele, posibilitățile de investiții din surse interne și/sau 

externe și colaborările externe în raport cu inovarea;  

 modelele de afaceri, de dezvoltare a rezultatelor de CDI în vederea creșterii 

aplicabilității acestora, îmbunătățirile produselor din considerente ecologice, 
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economice și etice; 

 SMIn se aplică în toate departamentele organizațiilor, cu prioritate în 

departamentele în care își desfășoară activitatea personal cu misiune 

inventivă. 

 

SMIn are  ca scop stabilirea unui proces de management al inovării detaliat adaptat la 

mărimea organizației, care să acopere toate etapele relevante de la idee până la lansarea cu 

succes pe piaţă. Procesul de inovare este specific fiecărei organizații și diferă în funcție de 

tipul, dimensiunea şi gradul de dezvoltare al acesteia. Activitățile aferente procesului de 

inovare, trebuie să fie determinate, adaptate la dimensiunea, structura și caracteristicile 

specifice organizației. Activitățile trebuie să fie analizate, evaluate și monitorizate 

permanent, dar mai ales îmbunătățite şi modernizate. Fiecare etapă și fază a procesului de 

inovare și la orice nivel de desfășurare, trebuie gestionată ca un sistem. Acest sistem la 

rândul lui este necesar să se afle într-o rețea de procese, implicând interfețe adaptabile și 

coerente. 

 

În concordanță cu politica, strategia, viziunea şi obiectivele inovării, procesul de inovare 

presupune următoarele etape, conform figurii de mai jos: 

 managementul ideilor - presupune generarea, identificarea şi colectarea, evaluarea şi 

selectarea ideilor; 

 dezvoltarea proiectului de inovare - presupune existența unui plan detaliat cu obiective, 

acţiuni, măsuri și rezultate clare care sunt urmărite pe parcursul desfășurării proiectului 

de inovare; 

 protecția și exploatarea rezultatelor - presupune utilizarea celor mai bune modalități de 

protecție a proprietății intelectuale (a se vedea SR 13547-2:2012); 

 lansarea pe piaţă - presupune evaluarea situației proprietății intelectuale, un plan de 

dezvoltare şi de vânzare, un plan de producție, clienți, feedback-ul de la utilizatori etc. 

 

Implementarea sistemului presupune elaborarea unei declarații a managementului 

organizației privind implementarea SMIn, elaborarea politicilor de inovare și a planului de 

acțiune și, elaborarea procedurilor de sistem după cum urmează:  

 context,  

 SMIn și procedurile sale,  

 politica și cultura inovării în organizație,  

 roluri, responsabilități și autorități în organizație,  

 riscuri și oportunități în implementare SMIn,  

 procesul de management al inovării,  

 evaluarea performanțelor SMIn și îmbunătățirea SMIn. 
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4. Plan de acțiune pentru implementarea măsurii 

Activitate Termene Responsabili 
Buget 

(mii lei) 

Resurse/Instrumente 

necesare pentru 

implementare 

Acțiunea 1: 

Identificarea nevoilor 

OCD/întreprinderilor în 

implementarea SMIn - studiu 

Permanent 

MEC, SNCDI, 

mediul de 

afaceri 

- 

Organizații cu 

competențe dovedite 

în domeniu  Rapoarte 

de audit tehnologic 

Acțiunea 2: 

Elaborarea ghidului pentru 

proiectarea SMIn 

Trim II 

2021 
MEN - 

Entitățile cu 

competențe dovedite 

în domeniu / 

proceduri 

Acțiunea 3: 

Elaborarea unei proceduri pentru 

selecția OITT din cadrul ReNITT 

abilitate să evalueze și valideze 

implementarea SMIn  

Trim III 2021 MEC  - 
Reglementări în 

domeniul CDI 

Acțiunea 4: 

Lansarea procesului de selecție a 

OITT din cadrul ReNITT abilitate 

să efectueze evaluarea și 

validarea implementării SMIn în 

vederea certificării 

Trim IV 

2021 
MEC - 

Reglementări în 

domeniul CDI 

Acțiunea 5: 

Elaborarea de proceduri de 

desfășurare a auditului extern de 

evaluare și validare a 

implementării SMIn 

Trim IV 2021 MEC - 
Reglementări în 

domeniul CDI 

Acțiunea 6: 

Instruirea OITT din cadrul ReNITT 

selectate pentru evaluarea  

implementării SMIn în vederea 

certificării 

Ianuarie 2021 
MEC, RENITT 

și ARI, ARoTT 
300 

Reglementări în 

domeniul CDI 

Acțiunea 7: 

Monitorizarea activităţii de 

evaluare și validare a 

implementării SMIn desfășurate 

de OITT din cadrul ReNITT în 

baza rapoartelor anuale. 

permanent MEC 200 
Reglementări în 

domeniul CDI 

Total 500  
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ANEXA 1.3 - MĂSURA 3 

SUSȚINEREA IMPLEMENTĂRII AUDITULUI TEHNOLOGIC ÎN CADRUL SNCDI 

 

 

1. Argumente pentru inițierea măsurii de politică publică 

În gama serviciilor oferite actualmente de rețeaua specializată a OITT din cadrul ReNITT 

se află auditul tehnologic și, respectiv, asistența și consultanța pentru exploatarea 

drepturilor de proprietate intelectuală. Extinderea nivelului și calității acestor 

activități/servicii pe baze sistematice, ca parte a unei noi politici  de promovare și 

susținere a inovării pe plan național reprezintă o necesitate indiscutabilă. 

Auditul tehnologic are, atât ca și concept, cât și ca serviciu oferit de OITT, un 

fundament și o metodologie de derulare în general cunoscute, iar extinderea calitativă și 

cantitativă, pe baze procedurale mai bine articulate, și realizarea acestuia de către un 

personal mai bine instruit reprezintă o premisă excelentă pentru implementarea politicii 

de Consolidare şi dezvoltarea capacității de inovare a SNCDI în viitorul ciclu strategic 

2021-2027. Preocuparea pentru determinarea capacității de inovare, bazată pe audit 

tehnologic, pe implementarea SMIn, pe exploatarea DPI, pe protecția informațiilor 

tehnico-științifice constituie o măsură dovedită de îmbunătățire a competitivității a unei 

organizații. Prin metodele de determinare a capacității de inovare sunt examinați 

indicatorii cheie, identificate puncte forte și puncte slabe ale proceselor și practicilor de 

inovare ale organizației precum și modalități de îmbunătățire a procesului de inovare la 

nivelul organizației. Rezultatele vor evidenția pe de o parte barierele ce apar într-o 

organizație pentru procesul de inovare, și pe de altă parte metodele necesare pentru a 

maximiza capacitatea de inovare a acesteia, corelat cu potențialul economic al 

organizației. 

În ceea ce privește necesitatea trecerii activității de prediagnoză/diagnoză de PI în 

portofoliul curent al OITT acreditate și deci extinderea activității lor în domeniul 

suportului efectiv oferit solicitanților potențiali și beneficiarilor drepturilor de 

proprietate intelectuală, aceasta se bazează pe exemple internaționale implementate cu 

rezultate deosebite.    

Lansată cu succes de către Oficiul francez de brevete INPI, în 2005, și ulterior susținută 

logistic și financiar și de către Oficiul European de Brevete, prediagnoza de  PI a devenit 

în scurt timp un instrument extrem de răspândit în Europa pentru susținerea inovării 

tehnologice la nivelul orizontal în cadrul organizațiilor de tip IMM și OCD, cu forța 

financiară și logistică insuficientă pentru susținerea unui compartiment puternic intern 

de proprietate industrială și în particular de brevetare. Astfel, la nivelul Comisiei 



 
 

 

  

 

 

  

 
 

www.poca.ro 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

| 18 

Europene a fost elaborat în 20182 “Studiul de fezabilitate asupra prediagnozei de 

proprietate intelectuală’’ care propune o politică europeană sinergică în acest domeniu. 

Deși activitatea de prediagnoză de PI este actualmente susținută de practic majoritatea 

oficiilor de brevete europene, inclusiv de către OSIM în România, este indiscutabil că 

acest gen de activitate este în esență adecvat implementării pe scara largă de către 

OITT, care au legătură orizontală directă cu organizațiile inovative. Este elocvent 

exemplul Franței, care a dezvoltat masiv o infrastructură adecvată derulării cu succes a  

prediagnozei de PI pe centre teritoriale de competență.  În acest sens, introducerea 

prediagnozei de PI  în portofoliul activității OITT se înscrie perfect  în cadrul european 

pentru care a fost destinat OITT. 

2. Beneficiari 

 Sistemul național de CDI: 
- Institute Naționale de Cercetare-Dezvoltare 
- Centre de Cercetare din cadrul universităților 
- OCD publice și/sau private 
- IMM-uri / întreprinderi inovative 

 OITT din cadrul ReNITT 
 alte organizații ce fac parte din sistemul național/regional de inovare; 
 mediul de afaceri; 
 autorități centrale și locale. 

 

3. Prezentarea măsurii 

Prin art.77 din OG nr. 57/2002, cu modificările și completările ulterioare, a fost instituită 

obligația OCD de a înregistra rezultatele activității de cercetare-dezvoltare finanțate din 

fonduri publice în Registrul special de evidență. Modelul registrului de evidență a 

rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare precum și metodologia de înregistrare a 

rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare au fost aprobate prin Ordinul ministrului 

educației, cercetării și inovării nr. 3845/2009 privind aprobarea modelului pentru 

Registrul de evidență a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare și a Metodologiei 

de înregistrare a rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare. Având în vedere însă, pe 

de o parte, necesitatea verificării într-un mod unitar a modului în care sunt respectate 

reglementările în vigoare cu privire la înregistrarea rezultatelor de cercetare-dezvoltare, 

și pe de altă parte necesitatea identificării nevoilor și oportunităților de dezvoltare 

tehnologică la nivelul OCD este impetuos necesar stabilirea unei proceduri cadru de audit 

tehnologic care să cuprindă norme unitare cu privire la: 

 verificarea registrului special de evidență a rezultatelor CD completat la nivelul 

organizațiilor de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu normele în vigoare; 

                                                           
2https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/78eb5bdc-d1bb-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-

en/format-PDF/source-106898714 
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 monitorizarea înregistrărilor rezultatelor activităților de CD  obținute în cadrul 

programelor naționale de cercetare-dezvoltare și inovare finanțate din fonduri 

publice; 

 evaluarea modului de valorificare a rezultatelor de CD în cadrul OCD cât și la terțe 

părți/analiza fișelor de evidență a rezultatelor CD; 

 evaluare tehnologică la nivelul unității de CD/analiza capacității, capabilității și 

competențelor unităților de cercetare-dezvoltare; 

 prediagnoza/diagnoza de PI. 

 

Procedura cadru de audit tehnologic are următoarea structură: 

1. SCOP 

2. DOMENIU DE APLICARE      

3. DEFINIŢII     

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

5. RESPONSABILITĂŢI 

6. MODUL DE LUCRU 

7. STRUCTURA AUDITULUI TEHNOLOGIC 

8. RAPORTAREA 

9. VERIFICAREA MISIUNII DE AUDIT TEHNOLOGIC 

10. NORME DE CONDUITĂ 

11. COSTURI 

12. ANEXE 
 

Determinarea capacității de inovare presupune, pe lângă auditul tehnologic și alte 

elemente, cum ar fi: 

 un ghid pentru proprietatea intelectuală (PI) care să conțină și modele cadru pentru 
exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală; 

 elemente de  prediagnoză de PI; 

 elemente privind asigurarea protecției rezultatelor de CDI până la 
publicare/brevetare/valorificare; 

 alte proceduri care să completeze evaluarea capacității inovative a organizației.  

Aceste elemente pot oferi o imagine consistentă asupra capacității de inovare, a 

potențialului tehnologic inovativ, precum și gradului de exploatare a drepturilor de PI 

rezultate în urma procesului de inovare. Auditul tehnologic extins cu aceste elemente 

poate constitui  baza luării unor decizii manageriale concrete la nivelul organizației 

inovative care să asigure creșterea capacității de inovare și implicit competitivității 

acesteia.  

Determinarea capacității de inovare poate fi realizată prin instrumente specifice bazate 

aflate în portofoliul de servicii ale OITT. Beneficiarii trebuie să fie cu predilecție din 
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mediul economic și tehnologic orizontal de tip IMM, INCD, universitate, entități de tip 

start-up sau spin-off, care nu dispun de resurse financiare și logistice interne pentru 

realizarea unui management al inovării care să includă evaluări tehnologice și de 

protejare eficientă a drepturilor de PI. 

Realizarea auditului tehnologic (ca misiune de audit tehnologic) presupune parcurgerea 

următoarelor etape: 

 pregătirea auditului tehnologic [pre-vizită, vizită, pre-audit]; 

 verificarea registrului de evidență a rezultatelor activităților de cercetare-
dezvoltare; 

 evaluarea modului de valorificare a rezultatelor activităților de cercetare-
dezvoltare; 

 evaluarea tehnologică a OCD și stabilirea planului de măsuri; 
 verificare, după caz, a respectării cerințelor misiunii de audit tehnologic; 
 avizarea3 și aprobarea4 raportului de audit tehnologic și, după caz, a planului de 

măsuri de corectare a eventualelor neconformități; 

Informațiile tehnologice și administrative obținute de experți de la organizațiile 

inovative, trebuie să fie tratate ca secrete comerciale, protejate de legislația în vigoare 

și cu clauze bine detaliate într-un acord de confidențialitate semnat de părți. 

Raportul scris cuprinde recomandări de eficientizare a activității cu scopul creșterii 

gradului de inovare. Acest raport va fi urmărit de specialiștii OITT cu scopul creșterii 

eficienței tehnologice și a gradului de competitivitate. 

Potrivit practicii europene, se apreciază că pentru maximizarea efectelor și rezultatelor 

acțiunii, auditul tehnologic se realizează de o echipă de experți formată din două 

persoane.  

În procesul de determinare a capacității de inovare, cu accent pe auditul tehnologic, 

OITT din cadrul ReNITT, trebuie să își dezvolte competențele și expertiză prin personal 

propriu calificat sau prin atragerea de experți din rândul consilierilor de proprietate 

intelectuală, evaluatori ANEVAR, auditori etc.  

Cel puțin în faza inițială, și în particular pentru INCD-uri și Universități, susținerea 

financiară a auditului tehnologic realizat de către OITT din cadrul ReNITT ar trebui să se 

facă din bugetul MEC, ca măsură efectivă de susținere națională a inovării pe plan 

orizontal. Odată intrate în portofoliul curent de activitate a OITT din cadrul  ReNITT, cu o 

formare adecvată de experți, se poate imagina și trece la o schemă mixtă de oferire de 

servicii și pentru alte tipuri de organizații inovative, pe baze comerciale prin care se 

poate asigura și un grad de autofinanțare. Dezvoltarea instrumentarului de audit 

tehnologic, de prediagnoză/diagnoză de PI și de protecție a informațiilor tehnico-

                                                           
3 de către directorul entității din cadrul ReNITT 
4 de către directorul DS din cadrul ASCD 
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științifice pe parcursul procesului de CDI, coroborat cu procedura cadru pentru înființarea 

spin-off, cu procedura de evaluare a rezultatelor de CDI în vederea înregistrării în 

contabilitate conturează, alături de procedurile specifice ale SMIn, un management mai 

eficient al inovării la nivelul organizațiilor inovative cu posibilități logistice și financiare 

mai reduse. Schema derulării auditului tehnologic este prezentată în figura de mai jos. 
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4. Plan de acțiune pentru implementarea măsurii:  

Activitate Termene Responsabili Buget 

Resurse/Instrumente 

necesare pentru 

implementare 

Acțiunea 1: Elaborarea și 

aprobarea bazelor juridice și 

administrative pentru derularea 

acțiunii  

Sem II 

2021 
MEC - 

cadrul reglementat în 

domeniul CDI 

Acțiunea 2: Identificarea de 

către OITT din cadrul RENITT a 

solicitărilor mediului economic 

orizontal  privind auditul 

tehnologic,  determinarea 

capacității de inovare și 

respectiv prediagnoză/diagnoză 

de PI  

permanent 
MEC 

OITT 
- 

cadrul reglementat în 

domeniul CDI 

proceduri specifice 

Acțiunea 3: Lansarea 

procesului de evaluare și 

selecție a OITT din cadrul 

RENITT cu atribuții pentru audit 

tehnologic, în special pentru 

verificarea înregistrării 

rezultatelor CDI 

Sem II 

2021 

MEC 

OITT 
- 

cadrul reglementat în 

domeniul CDI 

proceduri specifice 

Acțiunea 4: Îmbunătățirea/ 

elaborarea de noi metodologii 

de lucru; realizarea 

instrumentelor suport pentru 

implementarea auditului 

tehnologic 

Sem III 

2021 

MEC 

OITT 
- 

cadrul reglementat în 

domeniul CDI 

proceduri specifice 

Acțiunea 5: Organizarea și 

derularea training-ului pentru 

personalul OITT din cadrul 

ReNITT, inclusiv de utilizare a 

instrumentelor specifice create   

Sem III 

2021 

MEC 

OITT 
- 

cadrul reglementat în 

domeniul CDI 

proceduri specifice 
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Activitate Termene Responsabili Buget 

Resurse/Instrumente 

necesare pentru 

implementare 

Acțiunea 6: Campanie de 

promovare a serviciilor oferite 

de OITT din ReNITT specifice 

determinării capacității de 

inovare 

permanent 
MEC 

OITT 
- 

pagina web a MEC și a 

OITT 

căi de comunicare 

media 

Acțiunea 7: Organizarea şi 

desfășurarea unui program pilot 

al activităților de audit 

tehnologic în vederea 

determinării capacității de 

inovare/revizuire proceduri 

Sem III 

2021 
MEC - 

plan audit 

proceduri specifice 

Acțiunea 8: Monitorizarea și 

evaluarea activității OITT din 

cadrul ReNITT pentru auditul 

tehnologic /raport anual  

permanent MEC - proceduri specifice 
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ANEXA 1.4 - MĂSURA 4 

DEZVOLTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC PENTRU DISEMINAREA ȘI VALORIFICAREA 

REZULTATELOR CDI  

 

 

1. Argumente pentru inițierea măsurii de politică publică 

România se află pe ultimul loc în Europa la capitolul Inovare, conform celui mai recent 

European Innovation Scoreboard (2019). Mai mult, performanțele țării noastre sunt în 

continuă scădere în ultimii 8 ani (2011-2018). Astfel, cheltuielile CDI în sectorul public au 

fost de numai 4,9% din media europeană în 2018, cheltuielile CDI în industrie au înregistrat 

doar un modest  13,3%, iar indicatorul IMM-uri inovând în parteneriat, doar 10,7%. Doar 2,5% 

dintre IMM-uri au raportat că au introdus sau implementat produse și/sau procese noi sau 

semnificativ îmbunătățite. De aceea se impune dezvoltarea cu prioritate a acelor 

competențe care asigură o dezvoltare durabilă a afacerilor și economiei, precum: 

creativitatea, spiritul inovator, competențe aferente noilor tehnologii, IT și digitalizare și 

desigur competențe antreprenoriale. De asemenea, ocuparea forței de muncă în sectoarele 

high și medium-high technology este de 22% (2018) din total forță de muncă ocupată, cea 

mai mică din UE, în creștere de la 19, 

 

 

8% în 2010. Datele EUROSTAT indică insuficiența nivelului competențelor digitale, în cazul a 

circa 70% din lucrătorii români (EUROSTAT, „Digital skills of the Labour Force”). 

 

Totodată, conform datelor EUROSTAT, se remarcă o poziționare slabă în raport cu media UE 

pentru o serie de indicatori reprezentativi:  

- doar 42% din întreprinderi sunt active digital; 

- doar 33% din lucrătorii români folosesc un computer în activitățile lor zilnice; 

- în 2018, doar 9% dintre IMM-urile românești utilizează social media (față de 21% în 

media UE); 

- 7% folosesc serviciile cloud (față de 18% în UE28); 

- doar 8% dintre companii vând online (față de media UE de 17%); 

- 2% dintre acestea vând online transfrontalier (media UE de 8%); 

- doar 14% din întreprinderile din România au realizat achiziții utilizând calculatorul; 

- România se află pe ultimul loc în ceea ce privește întreprinderile cu acces la Internet 

(86%). 

 

Indicele DESI oferă câteva date relevante asupra gradului de digitalizare în România, la 

nivelul anului 2019, dintre care amintim: 
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 România este pe locul 22 privind competitivitatea digitală, cele mai slabe performanțe 

fiind înregistrate la capitolul “acoperirea serviciilor fixe de bandă largă”; 

 România ocupă locul 27 în UE, în ceea ce privește capitalul uman, nivelul 

competențelor de bază și avansate rămânând cele mai scăzute în rândul țărilor 

membre; 

 România ocupă locul 28 în UE, referitor la utilizarea internetului, din cauza faptului că 

21% din populație nu a folosit niciodată internetul; 

 România ocupă ultima poziție din UE, în privința integrării tehnologiei digitale, 

numai 17% dintre întreprinderi utilizând schimbul electronic de informații; 

 România ocupă locul 28 în UE în privința serviciilor publice digitale, situația 

înrăutățindu-se față de anul trecut. 

 

La nivel european, există mai multe inițiative de tip platforme electronice menite a pune în 

comun cererea și oferta, dintre care cea mai relevantă este cea utilizată de către rețeaua 

Enterprise Europe Network, cea mai mare rețea europeană destinată susținerii cooperării 

internaționale din punct de vedere comercial, al transferului tehnologic și inovării și al 

participării la proiecte comune de cercetare (în special Horizon 2020), între diverși actori: 

mediul economic, mediul academic și organizații cu rol catalizator. 

Principalul obiectiv al rețelei este, așadar, internaționalizarea IMM-urilor prin măsuri și 

instrumente specifice. Fie că este vorba de cooperare strict comercială (acorduri de 

distribuție, licențiere, subcontractare, crearea de noi întreprinderi de tip joint venture 

ș.a.m.d.), cooperare tehnologică (transfer de tehnologii, know-how, testare de aplicații, 

dezvoltare în comun de tehnologii, asamblare, consultanță tehnică, engineering ș.a.m.d.) 

sau de participare la proiecte comune de inovare/cercetare, rețeaua se ghidează după 

principiul «nowrong-door» atât din punct de vedere geografic (întreprinderile sunt susținute, 

de regulă, de către cel mai apropiat punct regional EEN) cât și tematic, deoarece la nivelul 

rețelei există competențe specifice pentru fiecare domeniu de activitate. 
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Unul din instrumentele 

utilizate este o bază de 

date ce conține cereri și 

oferte de cooperare 

specifice (inclusiv 

tehnologii). Modul în care 

rețeaua EEN sprijină 

întreprinderile în găsirea de 

parteneri internaționali 

adecvați prin intermediul 

acestui instrument este 

redat sugestiv în figura 

alăturată. Pe lângă acesta, 

partenerii EEN organizează 

numeroase misiuni 

economice, evenimente de 

brokeraj transnaționale cu 

ocazia marilor târguri 

internaționale, seminarii de 

informare pe teme de larg interes pentru întreprinderi legate de legislația europeană, 

finanțare, participarea la proiecte de cercetare, în special Horizon 2020 ș.a.m.d. În 

perioada 2015-2019, prin intermediul EEN în România au fost realizate 608 parteneriate 

internaționale (comerciale, tehnologice, de participare la proiecte CDI internaționale). În 

afara Rețelei EEN, Centre din România sunt incluse în DTC (Rețeaua Centrelor de Transfer 

Tehnologic Dunărene) și în Network of Business Incubators and Technology Parks in Eastern 

Europe and Central Asia (ECAbit). 

 

La nivel național, UEFISCDI a realizat și gestionează 2 platforme web: 

 BrainMap, comunitate online a cercetătorilor, inovatorilor, specialiștilor și 

antreprenorilor, cu peste 36000 de profile, punând în legătură cererea și oferta de 

competențe CDI (skills); 

 ERRIS, care a fost creată pentru a veni în sprijinul coordonatorilor infrastructurilor de 

cercetare publice/private din România și a celor care doresc să beneficieze de 

serviciile oferite de aceste infrastructuri, stimulând colaborarea și participarea la 

rețele naționale și internaționale de profil a comunității științifice din România. 

 

 

Având în vedere: 

 nivelul redus de inovare și digitalizare al economiei românești; 
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 existența unor inițiative naționale care acoperă “oferta” CDI; 

 existența unei rețele consolidate de organizații de transfer tehnologic și inovare; 

 existența unor clustere de top la nivel european; 

 exemplele europene de succes (EEN și DTC); 

este justificată dezvoltarea unui sistem informatic colaborativ pentru diseminarea și 

valorificarea ofertei de rezultate ale cercetării științifice și dezvoltării tehnologice. 

 

2. Beneficiari 

Beneficiarii măsurilor acestei politici sunt: 

 întreprinderile5 inovative din România; 

 organizațiile CDI din sistemul național; 

 ONG-urile profesionale din domeniul CDI ca și facilitatori de inovare; 

 organizațiile  de inovare și transfer tehnologic și clusterele.  

 

3. Prezentarea măsurii:  

Diseminarea și valorificarea ofertei de rezultate ale cercetării științifice și dezvoltării 

tehnologice este influențată considerabil de tehnologiile rețelei digitale. În plus, tendințele 

puternice către o cercetare și o inovație responsabilă, globalizarea cercetării, implicarea 

părților interesate în promovarea rezultatelor CDI colaborative și apariția conceptului de 

open science modifică domeniul de aplicare și scopurile diseminării rezultatelor CDI. 

 

Un sistem informatic dedicat diseminării și valorificării ofertei de rezultate ale cercetării 

științifice și dezvoltării tehnologice ar trebui să prezinte următoarele capabilități: 

 colectarea ideilor de la stakeholderii implicați în proiecte CDI și utilizarea unor 

algoritmi avansați de evaluare pentru a da prioritate celor mai bune idei pentru 

implementare; 

 dezvoltarea scenariilor de diseminare folosind o metodologie de gestionare a 

rezultatelor CDI care permite transparență, accelerează execuția și reduce riscurile 

asociate unui impact scăzut la nivelul grupurilor țintă; 

 urmărirea succesului rezultatelor CDI implementate, comparând predicțiile cu 

impactul implementării și utilizând aceste informații pentru a îmbunătăți rezultatele 

CDI ce vor fi obținute în proiecte viitoare. 

 

Sistemul informatic colaborativ va permite accesul simultan al diferiților actori CDI 

(universități, institute de cercetare, firme private, autorități publice) la rezultatele 

cercetării științifice și dezvoltării tehnologice. Astfel, acest spațiu va include articole 

                                                           
5 pentru dimensionare, cu titlu de exemplu pot fi aduse firmele membre ale clusterelor din România, clusterele fiind ecosisteme 
industriale inovative prin definiție, acestea reunesc circa 2.000 întreprinderi având 198.000 angajați, 8,7 mld lei cifră de afaceri, 
2,6 mld EUR exporturi 
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publicate, brevete propuse și obținute, soluții propuse și implementate etc. Fiecare actor 

CDI va avea acces nelimitat la toate aceste informații. In plus, folosind algoritmi de 

inteligență artificială, pentru fiecare actor se va învăța comportamentul acestuia, fiindu-i 

comunicate permanent rezultatele care sunt de interes pentru el. Astfel, cantitatea mare de 

informație disponibilă va fi accesibilă de către cei care o utilizează în mod uzual, 

intensificând astfel transferul tehnologic din zona celor care realizează cercetare către 

beneficiarii ei. 

 

De asemenea, pe baza comportamentului beneficiarilor rezultatelor cercetării, vom extrage, 

utilizând algoritmi de inteligență artificială, care sunt domeniile și abordările de interes 

pentru a canaliza astfel activitatea celor care activează în domeniul CDI spre aceste 

subiecte. 

În cadrul sistemelor informatice bazate pe inovația colaborativă, unul dintre factorii cheie 

de succes este definirea unei propuneri clare care creează valoare pentru toți partenerii CDI 

implicați în procesele de co-creare și diseminare a rezultatelor activităților de inovare. 

Sistemul informatic colaborativ pentru diseminarea și valorificarea ofertei de rezultate ale 

cercetării științifice și dezvoltării tehnologice poate genera beneficii prin: 

 evaluarea și recunoașterea valorii unei colaborări CDI pentru a asigura angajamentul 
diseminării rezultatelor CDI către grupuri țintă distincte; 

 comunicarea transparentă a intenției promovării rezultatelor CDI colaborative atât 
intern, la nivelul unui consorțiu/cluster/asociație/hub de inovare cât și extern, 
definind clar fiecare segment de beneficiari țintă ai rezultatelor promovate; 

 minimizarea riscurilor care ar putea rezulta în urma diseminării rezultatelor CDI 
colaborative prin planuri de contingență și semnale de avertizare timpurie; 

 monitorizarea proceselor de diseminare a rezultatelor CDI în urma activităților de 
colaborare, astfel încât acestea să fie aliniate obiectivelor strategice, pentru a asigura 
reputația consorțiului de inovare colaborativă. 

 

Principalele riscuri identificate sunt considerate din prisma impactului și a probabilității de 

apariție a acestora. 

Risc Impact 
Probabilitate 

de apariție 
Măsuri 

Structura sistemului 

informatic 

colaborativ/platformei 

nu se adresează 

nevoilor pieței 

Mare Medie proces de consultare a beneficiarilor 

Structura sistemului 

informatic 

colaborativ/platformei 

 

Mare 

 

Mare 

 

măsuri de corelare a standardelor, 

metodologiilor de lucru și 
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nu este în corelare cu 

metodologiile 

internaționale în 

domeniu 

formularelor conform normelor 

internaționale 

 

Sistem informatic 

colaborativ/platforma 

nu este utilizată 

Mare Mare 

implicarea în gestionarea 

conținutului sistemului informatic 

colaborativ /platformei a 

organizațiilor catalizator, EITT, 

clustere ș.a.m.d. 

Necoordonarea 

sistemului informatic 

colaborativ/platformei 

cu alte instrumente de 

sprijin ale activității 

CDI 

Mediu Mare 

potențialele transferuri tehnologice 

rezultate ca urmare a utilizării 

sistemului informatic colaborativ/ 

platformei trebuie corelate cu alte 

instrumente de sprijin financiar și 

non-financiar în cadrul unor 

programe dedicate 

Lipsa/nefuncționarea 

unor verigi în 

ecosistemul de inovare 

Mediu Mediu 

corelarea politicilor publice cu 

privire la inovare, respectiv a 

instrumentelor de sprijin financiar și 

non-financiar în cadrul unor 

programe dedicate 

Servicii de slabă 

calitate oferite de 

platformă 

Mare Mic 

management profesionist al 

platformei, implicarea în gestionarea 

conținutului platformei a 

organizațiilor catalizator, OITT, 

clustere ș.a.m.d. 

Măsuri de securitate 

insuficiente pentru 

sistemul informatic 

colaborativ/platformei 

Mare Mare 

încă din faza de proiectare se vor 

prevedea măsuri de securitate 

necesare funcționării la toate 

nivelele de acces în conformitate cu 

normele, standardele  și legislația în 

vigoare 

 

Sistemul informatic colaborativ/platforma pentru diseminarea și valorificarea ofertei de 

rezultate ale cercetării științifice și dezvoltării tehnologice va influența dezvoltarea 

standardelor tehnologice folosite în infrastructura CDI din România și implicit, performanța 

inovării colaborative. Platforma colaborativă va integra resursele informaționale CDI de la 

nivelul tuturor entităților și va permite diseminarea pe scară largă a unor inovații 

tehnologice – rezultate ale proceselor de co-creare. Părțile interesate vor stabili proceduri 
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care vor permite îmbunătățirea capacității sistemului informatic colaborativ/platformei de 

valorificare a dezvoltărilor tehnologice. Setarea opțiunilor de valorificare a rezultatelor CDI 

în cadrul sistemului informatic colaborativ/platformei colaborative va oferi cercetătorilor 

români oportunități pentru transformarea conceptelor inovative în rezultate 

comercializabile, contribuind la obținerea avantajului competitiv într-un mediu CDI global 

extrem de dinamic. 

 

Cercetătorii și OCDI care vor utiliza software-ul colaborativ pentru diseminarea rezultatelor 

cercetărilor vor avea acces la mai multe resurse și vor putea beneficia de modulele de 

partajare, diseminare și valorificare a rezultatelor lor, ceea ce favorizează cooperarea și 

schimbul tehnologic pe mai multe niveluri și va avea un impact pozitiv asupra eficienței 

inovării. Considerăm că cercetătorii conectați la această platformă colaborativă vor trebui să 

gestioneze feedback-ul primit de la utilizatorii rezultatelor lor, astfel încât să poată 

valorifica la potențial maxim produsele/serviciile inovative obținute. Cu cât va fi mai 

descentralizată platforma, cu atât va fi mai eficientă în obținerea de feedback relevant 

pentru cercetători/inventatori și în obținerea de cunoștințe și resurse CDI valoroase de la 

alți cercetători. 

 

Facilitățile de colaborare între cercetători favorizează dezvoltarea capacităților comune de 

CDI a sistemului informatic colaborativ/platformei, care integrează facilități de inovare în 

domeniul promovării rezultatelor generate la scară largă. Gruparea nevoilor tehnologice ale 

utilizatorilor și posibilitatea filtrării lor colaborative va ajuta la crearea unei comunități CDI 

românești, bazându-se pe o viziune tehnologică partajată pe termen lung și favorizând 

conexiuni durabile ale cercetătorilor din institutele de cercetare și universități cu mediul de 

afaceri, co-interesat de absorbția rezultatelor CDI. 

 

OCDI care doresc să impulsioneze diseminarea rezultatelor lor cu această platformă 

colaborativă vor trebui să evalueze o serie de scenarii în care algoritmii de învățare 

automată (machine learning) ar putea conduce la o viziune clară asupra predictibilității 

unuia sau mai multor scenarii de valorificare a rezultatelor CDI cu impact mare în piață. Cu 

ajutorul tehnicilor de Big Data și algoritmilor de machine learning, platforma colaborativă va 

putea să interconecteze procesele CDI derulate simultan, iar cu ajutorul tehnicilor de 

Cognitive Learning, va fi capabilă să creeze în mod autonom idei care pot susține noi 

invenții. 

 

Factorii de decizie care vor coordona dezvoltarea sistemului informatic dedicat diseminării și 

valorificării ofertei de rezultate ale cercetării științifice și tehnologice vor trebui să 

stabilească termene de realizare rezonabile, ținând cont de echipa de implementare, de 
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existența unor surse de finanțare care să permită atât dezvoltarea sistemului, cât și 

actualizarea sa permanentă. 

 

La evaluarea/monitorizarea sistemului informatic, se vor avea în vedere următoarele 

aspecte: 

 statusul proiectului de dezvoltare a sistemului informatic colaborativ/platformei 

pentru diseminarea și valorificarea ofertei de rezultate ale cercetării științifice și 

dezvoltării tehnologice în raport cu planul proiectului; 

 criteriile de monitorizare periodică/evaluare prestabilite (dependența de factori 

externi, dependența de factori interni, alocarea sarcinilor pentru dezvoltarea 

sistemului informatic colaborativ/platformei, utilizarea instrumentelor de colaborare 

avansată, expertiza tehnică a arhitecților software); 

 costurile înregistrate în raport cu planificarea inițială; 
 evoluția factorilor de risc; 
 evoluția contextului de dezvoltare a proiectului software în funcție de capacitatea 

autorității publice CDI de finanțare; 
 colaborarea dintre arhitecți, analiști, dezvoltatori și specialiști în testarea sistemului 

informatic, coeziunea și comunicarea în cadrul echipei de proiect software.  
 

Evaluarea strategiei și monitorizarea proceselor de dezvoltare a sistemului informatic 

colaborativ va implica următoarele componente, organizate pe categorii. Termenele de 

realizare a sistemului informatic sunt dependente de criteriile enunțate în tabelul de mai 

jos. 

Criteriu 

monitorizare/evaluare 

Viziune asupra proceselor de monitorizare și 

evaluare a dezvoltării sistemului informatic 

colaborativ /platformei 

Dependența de factori 

externi 

În general, este acceptat faptul că dependența de 

resurse (module, date, personal) care sunt deținute de 

entități externe celei care este responsabilă de 

dezvoltarea sistemului informatic colaborativ contribuie 

la creșterea costurilor față de cele estimate inițial. 

Dependența de factori interni 

Un număr mai mare de dependențe între sistemul 

informatic necesită mai mult timp de implementare. 

Modul în care modulele depind unele de altele poate 

afecta și alocarea sarcinilor echipei de proiect. 

Alocarea sarcinilor pentru 

dezvoltarea sistemului 

informatic colaborativ 

Criteriile combinate pe care arhitecții software le 

utilizează în timpul alocării sarcinilor includ 

proprietățile modulelor (dimensiunea, complexitatea 

lor), dependențele dintre module și cadrul tehnic de 

implementare. 



 
 

 

  

 

 

  

 
 

www.poca.ro 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

| 32 

Utilizarea instrumentelor de 

colaborare avansată 

Termenele de finalizare a etapelor de dezvoltare a 

sistemului informatic colaborativ, în general, și designul 

software, în special, depinde adesea de disponibilitatea 

și calitatea suportului adecvat al instrumentelor de 

colaborare avansată. 

Expertiza tehnică a 

arhitecților software 

Arhitecții software fără suficientă expertiză pot aloca 

mai mult timp colaborării cu alți arhitecți software 

decât cei cu expertiză validată în proiecte software 

similare 
 

Testarea calității sistemului informatic colaborativ/platformei presupune atingerea 

indicatorilor de funcționare și presupune: 

 demonstrarea gradului de maturitate al dezvoltării software-ului; 
 productivitatea echipei de asigurare a calității în minimizarea erorilor software și 

proiectarea la versiuni software ulterioare de înaltă calitate; 
 accesabilitatea sistemului informatic; 
 securitatea sistemului informatic; 
 satisfacția utilizatorilor din comunitatea științifică din România. 

 

Gradul de acoperire a testelor evidențiază procentul de cerințe software acoperite cu cazuri 

de testare. Menținerea acoperirii la un nivel ridicat îmbunătățește conformitatea software-

ului cu specificațiile cerințelor beneficiarilor finali (OCD și întreprinderi). Identificarea 

deficiențelor în timpul testării acceptării de către utilizatori, reflectă calitatea software-ului 

colaborativ înainte de lansarea oficială. Dacă numărul de bug-uri descoperite în timpul 

testelor este apropiat de numărul de erori identificate înainte, atât în etapele de testare cât 

și cele de inginerie software, se impun revizuiri ale funcționalității. Bug-urile care nu au fost 

depistate și eliminate în faza de testare pot provoca întârzieri ale procesului de lansare 

oficială a platformei colaborative pentru diseminarea și valorificarea ofertei de rezultate de 

CDI. 
 

Securitatea sistemului informatic colaborativ/platformei va fi analizată din punctul de 

vedere al identificării și evaluării amenințărilor și riscurilor manifestate la adresa acesteia. 

De asemenea, securitatea sistemului informatic colaborativ/platformei va fi analizată din 

punct de vedere al vulnerabilităților specifice care pot amplifica efectele negative ale 

manifestărilor amenințărilor și riscurilor identificate/incidențelor de securitate. 
 

Satisfacția utilizatorilor se măsoară prin sondaje. Oferirea oportunității utilizatorilor pentru  

a-și evalua experiențele de utilizare a acestei platforme colaborative ajută să înțeleagă ce 

poate fi îmbunătățit în următoarea iterație a procesului de upgradare. În acest sens se au în 

vedere pentru a fi analizați trei indicatori: 

 respectarea așteptărilor utilizatorilor cu privire la funcționalitate; 
 comoditatea interfeței cu utilizatorul; 
 stabilitatea performanței software-ului colaborativ. 
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4. Plan de acțiune pentru implementarea măsurii:  

Activitate Termene Responsabili Buget 
Resurse/Instrumente necesare 

pentru implementare 

Acțiunea 1 

Identificarea tuturor 

aplicațiilor software 

existente 

Sem I 

2021 

MEC 

UEFISCDI 

ROSA 

ICI 

IFA 

- platformele existente 

Acțiunea 2 

Stabilirea conceptului 

pentru platforma 

colaborativă și integrarea 

aplicațiilor existente. 

Sem I 

2021 

MEC 

UEFISCDI 

ROSA 

ICI/IFA 

CIT IRECSON 

- platformele existente 

Acțiunea 3: 

Proiectarea sistemului 

informatic colaborativ/ 

platformei pentru 

diseminarea și 

valorificarea ofertei de 

rezultate de CDI. 

Sem I 

2021 

MEC 

UEFISCDI 

 

- 

punere în practică de un 

manager de proiect și ingineri 

software specializați în 

operaționalizarea platformei 

colaborative, printr-o abordare 

de tip groupware: arhitecți, 

analiști, dezvoltatori și 

specialiști în testarea 

aplicației; 

luarea deciziilor legate de 

configurarea modulelor 

sistemului informatic 

colaborativ/platformei; 

conceperea arhitecturii 

fluxurilor de date, utilizarea 

meniurilor sistemului 

informatic 

colaborativ/platformei; 

integrarea sistemului, 

diseminarea rezultatelor CDI 

obținute prin colaborare. 

Acțiunea 4:  

Dezvoltarea sistemului 

informatic colaborativ/ 

platformei cu noi module 

de analiză a pieței CDI/ 

operaționalizarea 

platformei 

Sem II 

2021 

MEC 

UEFISCDI 
1.500.000 

sistemul inteligent conține 

secvențe de cod care se pot 

declanșa la anumite 

evenimente, garantând 

termenii contractuali; 

contractele sunt stocate într-o 

baza de date distribuită (de tip 
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blockchain), astfel ca ele sunt 

imutabile și nealterabile; 

în contextul sistemului 

informatic colaborativ 

/platformei se pot implementa 

algoritmi de recomandare; 

pentru fluxul de documente se 

pot implementa roboți software 

care facilitează operații 

complexe (scanări, arhivări, 

prelucrări, transformări). 

Acțiunea 5:  

Actualizarea registrului 

unic de evidență a 

rezultatelor CDI 

Sem I 

2021 

MEC 

UEFISCDI 
- 

conectarea sistemului 

informatic colaborativ 

/platformei  Registrului de 

Evidență a Rezultatelor 

Cercetării cu platformele 

BrainMap și ERRIS și 

transformarea sistemului de 

gestionare a conținutului 

privind rezultatele activităților 

CDI într-o platformă CDI de 

experiență digitală.  

Acțiunea 6:  

Organizarea unor sesiuni 

de instruire privind 

utilizarea sistemului 

informatic 

colaborativ/platformei și 

a registrului unic 

Sem II 

2021 

MEC  

UEFISCDI  
- 

sesiunile de instruire vor 

implica organizarea de ateliere 

tematice la care vor fi invitați 

traineri și reprezentanți ai OCD 

relevante din România. 

Acțiunea 7:  

Promovarea sistemului 

informatic colaborativ 

/platformei ș 

i a registrului unic 

Sem II 

2021 

MEC 

UEFISCDI  
- 

campanii de testare a 

funcționalităților sistemului 

informatic colaborativ/ 

platformei și registrului unic, 

campanii în rețelele sociale și 

prezentări la evenimentele 

dedicate inovării din România, 

prin prezentări interactive 

adresate cercetătorilor români. 

Actiunea 8:  

Raport intermediar/anual 

de monitorizare și 

evaluare 

Sem IV 

2021 

MEC 

 UEFISCDI 
- 

aplicarea unui model de 

maturitate pentru evaluarea 

sistemului informatic 

colaborativ/ platformei este 

necesară; 
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un proces de monitorizare și 

evaluare a fiecărui stadiu din 

modelul de maturitate ales 

pentru platformă va evidenția 

nivelul de performanță atins la 

finalul fiecărui stadiu. 

se vor urmări cu precădere 

următoarele aspecte: 

- mecanismul pentru 
controlul progresului 
sarcinilor și sincronizarea 
activităților de diseminare a 
rezultatelor CDI; 

- gestionarea sarcinilor 
utilizate în diseminare a 
rezultatelor CDI; 

- analiza feedback-ului 
beneficiarilor rezultatelor 
CDI pentru analize 
suplimentare; 

- mecanismul de intervenție 
automat bazat pe algoritmii 
de învățare automata 
(Machine Learning) și 
învățare profundă (Deep 
Learning)care va permite 
îmbunătățirea modului de 
diseminare a rezultatelor 
CDI viitoare. 

Total 1.500.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

 

  

 
 

www.poca.ro 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

| 36 

ANEXA 2 - FIȘĂ OBIECTIV SPECIFIC 2 

ASIGURAREA SUSTENABILITĂȚII INFRASTRUCTURILOR DE CDI ȘI ITT 

 

 

Obiectivul specific 2 “ASIGURAREA SUSTENABILITĂȚII INFRASTRUCTURILOR DE CDI ȘI 

ITT” al politicii publice CDI va fi atins prin următoarele măsuri: 

 Măsura 1 - Program destinat susținerii finanțării instituționale de bază (Anexa 2.1), 

caracterizată prin următoarele elemente specifice: 

- definirea conceptului de finanțare instituțională de bază – se aplică OCD care 

administrează patrimoniul statului și care nu beneficiază de alte fonduri de la 

bugetul de stat obținute prin procedură necompetitivă pentru administrarea 

patrimoniului;   

- metodologie pentru calculul finanțării de bază folosind standardul de cost și 

standardul minim de calitate – MEC; 

- pilotarea și validarea metodologiei pentru beneficiarii menționați (OCD) – 

MEC/comisii de specialitate din cadrul CCCDI/comisie din experți independenți; 

- estimarea resurselor pentru finanțarea instituțională de bază. 

 

 Măsura 2 - Program destinat susținerii IOSIN (Anexa 2.2), caracterizată prin 

următoarele elemente specifice: 

- metodologie pentru calculul finanțării de bază în cazul IOSIN folosind standardul 
de cost și standardul minim de calitate – MEC; 

- pilotarea și validarea metodologiei pentru beneficiarii IOSIN – MEC/comisii de 
specialitate din cadrul CCCDI/comisie din experți independenți; 

- estimarea resurselor pentru finanțarea IOSIN.    
 

 Măsura 3 - Program destinat susținerii inovării și transferului tehnologic (Anexa 2.3), 

caracterizată prin următoarele elemente specifice: 

- definirea programului național de inovare și a subprogramelor prin care să se 
asigure și susținerea OITT; 

- definirea programului regional de inovare; 
- revizuirea listei de indicatori de performanță (calitativi și cantitativi) și a 

competențelor pentru activitatea entităților de ITT (ReNITT);  
- identificarea necesarului de expertiză conform RIS 3 și SNCDI 2021-2027 și 

organizarea unui proces de  dezvoltare, selecție și completare a ReNITT. 
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 Măsura 4 - Instrumente pentru acces la infrastructura de CDI și pentru susținerea 

proceselor inovative (Anexa 2.4), caracterizată prin următoarele elemente specifice: 

- definirea cecului de acces la infrastructura de CDI (după modelul cecurilor de 
inovare); 

- procedură competitivă pentru obținerea cecurilor de acces la infrastructura CDI; 
- analiza efectelor aplicării instrumentului cec de inovare și modernizarea acestuia; 
- procedură competitivă pentru obținerea cecurilor de inovare; 
- monitorizarea şi evaluarea rezultatelor. 
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ANEXA 2.1- MĂSURA 1 
PROGRAM DESTINAT SUSȚINERII FINANȚĂRII INSTITUȚIONALE DE BAZĂ 

 

 

3. Argumente pentru inițierea măsurii de politică publică  

Sistemul de finanţare a instituţiilor de cercetare din Romania este lipsit de predictibilitate 
prin faptul că finanţarea se face exclusiv pe bază de competiţie, ceea ce nu permite INCD-
urilor să îşi dezvolte planuri strategice de dezvoltare pe termen mediu şi lung. De asemenea, 
în unele cazuri, finanţarea nu ţine cont de performanţele ştiinţifice şi tehnologice, şi de 
relevanţa socială şi economică a activităţii de cercetare desfăşurate de INCD-uri. Astfel 
apare necesitatea introducerii unui mecanism de finanțare a INCD-urilor acreditate și anume 
– finanțarea instituțională de bază. 

 

Pentru a depăși stadiul de subfinanţare la nivelul sistemului CDI de interes național se simte 

nevoia realizării unei metodologii unitare, multianuale de alocare a fondurilor pentru 

cercetare, bazată pe nevoi concrete de funcţionare şi dezvoltare a sistemului. Este nevoie 

de o metodologie care să urmărească o finanţare instituţională de bază pentru infrastructura 

de cercetare – dezvoltare în corelaţie cu rezultatele atinse într-o perioadă dată, care să se 

acorde organizațiilor de CDI următoare: 

 institute naţionale de cercetare-dezvoltare;  
 universități. 

 

Un program destinat susţinerii infrastructurii de CDI din INCD și UNI prin finanţarea 

instituţională de bază, fundamentată pe o metodologie care îmbină costurile de funcţionare 

(standard de cost) cu rezultatele obţinute pe o perioadă dată (standard de calitate) va 

conduce la: 

 asigurarea alocării de fonduri adecvate şi suficiente OCD pentru dezvoltarea de 
competenţe CDI bine definite specifice; 

 asigurarea transparenţei în proiectarea bugetului şi în procedurile de contabilitate; 
 asigurarea de alocări realiste a fondurilor publice; 
 monitorizarea corectă şi relevantă a cheltuielilor publice; 
 asigurarea coerenţei între cerinţele privind calitatea activităţilor realizate şi 

finanţarea acestora; 
 asigurarea fondurilor necesare administrării patrimoniului public/privat al statului. 

 

Ca urmare a solicitărilor INCD, prin modificările aduse la Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 

privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, s-a prevăzut elaborarea de 

către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare a normelor privind finanţarea 

instituţională de bază pentru susţinerea funcţionării infrastructurii de cercetare-dezvoltare 
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din cadrul INCD.  Conform prevederilor introduse de OG nr. 6/2010, finanţarea instituţională 

de bază se putea acorda prin bugetul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, 

instituţiilor şi unităţilor de cercetare-dezvoltare acreditate, începând cu data de 1 ianuarie 

2012, în condiţiile art. 67 al Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare. Prin Legea nr. 241/2018 de aprobare a OG nr. 6/2010, au fost 

eliminare prevederile referitoare la finanțarea instituțională de bază. 

În vederea unei monitorizări corecte și facile a cheltuielilor și a investițiilor publice precum 

și în vederea asigurării unui cadru legislativ stabil și eficient pentru activitatea de cercetare 

științifică dezvoltarea tehnologică și inovare, modificările și completările Ordonanţei 

Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică, dezvoltare tehnologică și inovare, pe 

care MEC le propune, urmăresc să vină în sprijinul susținerii performanţelor ştiinţifice şi 

tehnologice şi a relevanţei sociale şi economice a activităţii de cercetare, prin: 

a) program destinat finanțării instituționale de bază; 

b) program destinat susținerii IOSIN. 

Programul destinat susținerii finanțării instituționale de bază asigură, pe de o parte, 
siguranţa întreţinerii şi funcţionării infrastructurii de cercetare din INCD-urile acreditate, iar 
pe de altă parte, investiţia corespunzătoare în INCD-urile performante în cercetare pe baza 
principiului “resursele urmează performanţa”.  

Finanțarea instituțională de bază, considerată de INCD ca fiind un instrument de finanțare 

predictibil, multianual, constituie o prioritate a MEC, fapt concretizat în propunerea de 

modificare legislativă a OG nr. 57/2002, prin reintroducerea referirilor la acest program. 

 

4. Beneficiari 

 INCD 
 UNIVERSITĂȚI 

 

5 Prezentarea măsurii 

În completarea prevederilor de la art. 67 din OG nr. 57/2002, prin introducerea unui 

mecanism de finanțare a institutelor naționale acreditate și anume finanțarea instituțională 

de bază, MEC va urmări realizarea demersurilor pentru introducerea în proiectul Legii de 

abilitare a Guvernului de a emite ordonanțe  în domenii care nu fac obiectul legilor 

organice, pentru perioada vacanței parlamentare, a Ordonanței de Guvern privind 

modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică 

și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

În vederea elaborării standardului de cost pentru asigurarea finanţării de bază, MEC va 

efectua o evaluare statistică bazată pe rapoartele de analiză de cost ale institutelor 
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naţionale de cercetare-dezvoltare.  În baza acestei analize se stabileşte formula matematică 

pentru calculul cuantumului finanţării instituţionale de bază. Cuantumul finanţării 

instituţionale de bază total aprobat nu poate depăşi 20% din fondurile alocate la capitolul 

„Cercetare fundamentală şi cercetare-dezvoltare” din bugetul autorităţii de stat pentru 

cercetare-dezvoltare - MEC. 

Cuantumul finanţării instituţionale de bază se face în mod direct, transparent şi eficient, pe 

baza unei formule de finanţare. 

 

Alocarea fondurilor pentru finanţarea instituţională de bază se face pe baza unui contract de 

finanţare, încheiat între MEC şi INCD, pe o perioadă egală cu durata acreditării.  Angajarea 

de cheltuieli se face numai pentru primul an bugetar, în cazul derulării contractului pe mai 

mulţi ani, prin act adiţional vor fi prevăzute sumele stabilite în limita alocaţiilor bugetare 

aprobate cu această destinaţie pentru anul respectiv, pe baza standardului de cost. 

Alocarea fondurilor pentru finanţarea instituţională de bază în cazul unui OCD se 

realizează: 

 pentru o perioadă egală cu durata pentru care OCD a fost acreditat; 

 în corelație cu strategia de cercetare-dezvoltare și programele specifice de 

cercetare ale OCD, aprobate pentru perioada pentru care a fost certificat; 

 pe baza unui standard de cost aferent desfăşurării activităţii de CD; 

 pe baza unui standard de calitate aferent desfăşurării activităţii de CDI. 

Propunerea pentru finanțarea de bază se întocmește conform unei structuri cadru 

obligatorii, care va conține: 

 denumirea instituţiei sau a unității de cercetare-dezvoltare, cu specificarea 

categoriei de entitate de drept public în care se încadrează, conform prevederilor 

art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 adresa entității, nr. de înregistrare (nr. C.U.I.); 

 numele persoanei responsabile cu derularea finanţării de bază; 

 documentul care certifică îndeplinirea condiției de acreditare pentru CDI; 

 fișă fundamentare costuri  

 strategia de cercetare-dezvoltare, programul specific de cercetare; 

Pentru fiecare OCD se întocmesc standarde minime de calitate, în concordanță cu 

obiectivele din strategia de dezvoltare a acestuia. Standardul minim de calitate reprezintă 

un set de obiective generale şi specifice precum şi indicatorii asociați acestora care trebuie 

atinse în perioada de asigurare a finanţării de bază. Standardului minim de calitate i se 

asociază un standard minim de cost care estimează costurile asociate pentru realizarea 

standardului minim de calitate.  
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Categoriile de cheltuieli eligibile pentru activitatea de cercetare-dezvoltare care intră în 

calculul standardului de cost, angajate şi efectuate prin contractul de finanţare, sunt cele 

prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 134/2011 și se referă  exclusiv la cele necesare pentru 

susţinerea funcţionării infrastructurii de cercetare-dezvoltare în vederea atingerii 

standardului minim de calitate. Prin asocierea standardului de cost, unui standard minim de 

calitate se are în vedere asigurarea posibilităţii ca instituţia de cercetare-dezvoltare să 

extindă, fundamentat, o competenţă / un serviciu / un set de activităţi pe lângă cele 

existente (inclusiv prin noi etape, în timp) cu posibilitatea suplimentării finanţării astfel 

încât să se asigure fonduri anuale suficiente pentru a permite ca etapele de dezvoltare ale 

instituţiei de cercetare să aibă loc. 

Standardul minim de calitate şi costul asociat se negociază de către autoritatea de stat 

pentru cercetare-dezvoltare cu fiecare instituţie de cercetare-dezvoltare în parte. 

Instituţia de cercetare-dezvoltare are obligaţia de a implementa standardul minim de 

calitate. 

 

O variantă a relației de calcul pentru stabilirea standardul de cost, prin care să se 

stabilească cuantumul finanțării instituționale de bază, este: 

 





n

i

IPCD

ij
jCIPCDK

1

)( , unde 

- )( jIPCDK  - cuantumul de finanţare pentru IPCDj ; 

- 
jIPCD

iC  -  costul calculat la nivelul IPCDj  (instituție publică de cercetare-dezvoltare) 

pentru costul de tip „i” pentru oricare i = 1, ...n 

- p

l

p

l

l

IPCD
CnC j 




1

1
- reprezintă costul calculat la nivel IPCD cu salariile, unde: nl – 

reprezintă numărul de salariaţi, pentru fiecare categorie „p” de salariaţi; Cl
p– 

reprezintă costul mediu/salariat pentru fiecare categorie „p” de salariaţi; 

o

l

o

l

o

ll

IPCD
gCmpC j 




1

2
- reprezintă costul calculat pentru întreţinerea spaţiilor 

(clădirilor),  unde: mpl – reprezintă numărul de m2 pentru fiecare categorie de 

spaţiu/clădire (ex. laboratoare, zone experimentale, instalaţii pilot, spaţii administrative 

etc.); Cl
o – reprezintă costul mediu/m2 de întreţinere pentru spaţii/clădiri; gl

o – 

reprezintă gradul de importanţă asociat fiecărei categorii de spaţiu/clădire (∑𝑔𝑙 = 1), 

unde: [gi = 0,2 pentru spaţiu de cercetare în reţea naţională; - 0,3 pentru spaţiu de 

cercetare şi experimentare în reţea europeană; - 0,2 pentru spaţiu pentru laboratoare de 

încercări şi etalonări acreditat; -0,2 pentru spaţiu dedicat dezvoltării tehnologice; 0,1 

pentru spaţii dedicate birourilor, informării şi transferului tehnologic, bibliotecilor, 

editurilor, centrelor de calcul] 
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- r

l

r

l

r

ll

IPCD
gCmpC j 




1

3
- reprezintă costul calculat pentru întreţinerea terenurilor 

(clădirilor),  unde: mpl – reprezintă numărul de m2 pentru fiecare categorie de teren 
(ex. experimental, construit, etc.) Cl

r – reprezintă costul mediu/m2 de întreţinere 
pentru teren; gl

r – reprezintă gradul de importanță asociat fiecărei categorii de 
spațiu/clădire (∑𝑔𝑙 = 1), unde: (gi = 0,1 pentru căi de acces, parcări şi spaţii verzi; -
0,3 pentru terenuri experimentale destinate testării echipamentelor, utilajelor; -0,4 
pentru terenurile experimentale agricole) 

- s

l

s

l

s

lu

IPCD
gCgC j 




1

4
- reprezintă costul calculat pentru întreţinerea echipamentelor 

de cercetare-dezvoltare unde: Cl
s – reprezintă costul mediu de întreţinere pentru 

fiecare categorie de echipamente (ex. calculatoare şi tehnică de calcul; echipamente 
de cercetare-dezvoltare; echipamente pentru realizare de prototipuri etc.);  gl

s – 
reprezintă gradul de importanţă asociat fiecărei categorii de echipamente (∑𝑔𝑙 = 1) 
unde: [gi – 0,1 pentru calculatoare şi echipamente periferice; - 0,2 reţelele de 
calculatoare (ex. GRID); - 0,2  pentru echipamente de cercetare; 0,6 pentru 
echipamente complexe de cercetare şi dezvoltare experimentală).; gu – reprezintă 
gradul mediu de utilizare al echipamentelor 

- 
55 CnC pcd

IPCDj  - reprezintă costul calculat pentru mobilităţi în scopul 

realizării activităţilor de cercetare-dezvoltare şi a activităţilor de diseminare unde: C5 
– reprezintă costul mediu de mobilitate/pers.de cercetare-dezvoltare);  npcd

j – 
reprezintă numărul de persoane de cercetare-dezvoltare specific IPCDj 

- 66 CnC pcd

IPCDj  - reprezintă costul calculat pentru materiale şi servicii în 

scopul realizării activităţilor de cercetare-dezvoltare unde: C6 – reprezintă costul 
mediu pentru materiale şi servicii/personal de cercetare-dezvoltare);  npcd

j – reprezintă 
numărul de persoane de cercetare-dezvoltare specific IPCDj 

- 77 CnC pcd

IPCDj  - reprezintă costul calculat pentru regie: C7 – reprezintă 

costul mediu pentru regie;  npcd
j – reprezintă numărul de persoane de cercetare-

dezvoltare specific IPCDj 
 

Cuantumul finanţării de bază pentru fiecare instituţie de cercetare-dezvoltare se aprobă 

anual prin act administrativ al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-

dezvoltare. Cuantumul finanţării de bază total aprobat pentru instituţiile de cercetare-

dezvoltare se încadrează în limita fondurilor alocate în acest scop la capitolul <cercetare 

fundamentală şi cercetare-dezvoltare> din bugetul autorităţii de stat pentru cercetare-

dezvoltare. În condiţiile în care cuantumul finanţării de bază total calculat conform relaţiei 

de la art.15 este mai mare decât fondurile alocate în acest scop, acesta se ajustează  

corespunzător pentru fiecare instituţie de cercetare-dezvoltare în parte. 

 

Pentru stabilirea standardul minim de calitate pentru instituţia de cercetare-dezvoltare (j) 

se are în vedere următoarea  relaţie de calcul: 



 
 

 

  

 

 

  

 
 

www.poca.ro 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

| 43 

j

i

n

i

i

IPCD

CALi NCS j 



1 , unde:  

- 𝐶𝑖 - coeficient de importanţă asociat unui indicator specific de rezultat (i) 

- 𝑁𝑖
𝑗
 – valoarea cantitativă a indicatorului specific de rezultat (i) 

- (∑𝐶𝑖 = 1) 
Indicatorii specifici de rezultat care pot sta la baza standardului minim de calitate şi 

coeficienţii de importanţă asociaţi sunt: 

a. studiu de veghe tehnico-ştiinţifică  specific domeniului; [coeficient de 
importanţă = 0.1] 

b. studiu de prognoza tehnico-ştiinţifică specific domeniului; [coeficient de 
importanţă = 0.1] 

c. articole publicate în reviste cotate ISI; [coeficient de importanţă = 0.3] 
d. brevete de invenţie; [coeficient de importanţă = 0.3] 
e. participări la conferinţe; [coeficient de importanţă = 0.1] 
f. participări la târguri şi expoziţii; [coeficient de importanţă = 0.1] 

 

Autoritatea de stat pentru cercetare - dezvoltare va monitoriza stadiul de implementare a  

standardului minim de calitate pentru fiecare OCD şi va evalua anual calitatea serviciilor 

acestora. Procedurile privind propunerea de finanţare, contractarea, finanţarea şi plata, 

procedura de raportare şi de monitorizare a gradului de îndeplinire a standardului minim de 

calitate se aprobă prin act administrativ al conducătorului autorităţii de stat pentru 

cercetare - dezvoltare. 

 

 

6 Plan de acțiune pentru implementarea măsurii:  

Activitate Termene Responsabili 

Buget 

estimat 

mii lei 

Resurse/Instrumente 

necesare pentru 

implementare 

Acțiunea 1:  

Definirea conceptului de 

finanţare instituţională de 

bază 

Trim II 

2021 

MEC 

 
- 

Reglementări specifice 

domeniului CDI 

Acțiunea 2:  

Realizarea unor algoritmi 

pentru calculul finanţării 

instituţionale de bază    

Trim II 

2021 
MEC - 

Reglementări specifice 

domeniului CDI 

Acțiunea 3:  
Trim III 

2021 
MEC - 

Reglementări specifice 

domeniului CDI 
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Pilotarea metodologiei de 

calcul a finanţării 

instituţionale de bază 

Acțiunea 4:  

Validarea algoritmului 

pentru calculul finanţării 

instituţionale de bază    

Trim III 

2021 
MEC - 

Reglementări specifice 

domeniului CDI 

Acțiunea 5: 

Estimarea resurselor pentru 

finanţarea instituţională de 

bază    

Trim III 

2021 
MEC - 

Reglementări specifice 

domeniului CDI 

Acțiunea 6:  

Aprobare act normativ 

pentru programul finanțare 

instituțională de bază 

Trim III 

2021 
MEC - 

Reglementări specifice 

domeniului CDI 

Acțiunea 7:  

Implementarea programului 

Trim I 

2022 
 

500.000 

lei/anual 

Reglementări specifice 

domeniului CDI 

Total 500.000  
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ANEXA 2.2 - MĂSURA 2 
PROGRAM DESTINAT SUSȚINERII IOSIN 

 

 

5. Argumente pentru inițierea măsurii de politică publică 

În prezent,  instalaţiile şi obiectivele speciale de interes naţional, denumite în 

continuare IOSIN, sunt reglementate în conformitate cu prevederile art. 49 alin.(5), 

alin.(7) și alin.(8) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi 

dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.324/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare, astfel: 

“(5) Se finanţează de la bugetul de stat, prin fonduri alocate în acest scop, 

cheltuielile pentru funcţionarea, întreţinerea, dezafectarea şi paza instalaţiilor 

şi obiectivelor speciale de interes naţional, în limita fondurilor bugetare 

alocate.” 

“(7) Lista instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional pentru care se 

alocă fonduri de la bugetul de stat se stabileşte şi se actualizează prin hotărâre 

a Guvernului, la propunerea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.” 

“(8) Conducerea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare aprobă prin 

ordin criteriile de selectare a instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes 

naţional.” 

Lista instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes național finanțate din 

fondurile Ministerului Educaţiei şi Cercetării Științifice a fost aprobată 

prin Hotărârea Guvernului nr. 786/2014, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

Ținând seama de dispozițiile art.108 alin.(2) din Constituția României, republicată, 

potrivit cărora: “Hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor”, coroborat cu 

prevederile art. 4 alin.(3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare: „Actele normative date în executarea legilor, ordonanțelor sau a hotărârilor 

de Guvern se emit în limitele și potrivit normelor care le ordonă.”, s-a constatat o 

insuficientă reglementare privind IOSIN în actul normativ de nivel primar, respectiv 

Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 

tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, precum și lipsa unor temeiuri 

juridice pe baza și în executarea cărora să poată fi emise acte normative care să 

reglementeze organizarea, funcționarea, alocarea fondurilor, finanțarea și monitorizarea 

activităților IOSIN. Astfel, soluția propusă pentru a acoperi aceste lacune legislative este 

de modificare și completare a Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea 

ştiințifică şi dezvoltarea tehnologică. 
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În prezent, Lista instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, denumite în 

continuare IOSIN, este aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 786/2014, cu modificările 

și completările ulterioare. IOSIN se constituie ca o structură de cercetare-dezvoltare fără 

personalitate juridică în cadrul unei unități de cercetare-dezvoltare cu personalitate 

juridică și se înființează prin decizie a conducerii acesteia. IOSIN au misiune, regulament 

de organizare şi funcţionare, titulatură, personal şi conducere proprii, iar activitatea 

instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional este înregistrată distinct în cadrul 

contabilităţii unităţii de cercetare-dezvoltare.  

 

IOSIN reprezintă instalaţii suport pentru activitatea de cercetare în domenii strategice, 

sunt dotate cu utilități comparabile cu cele de nivel mondial şi conduc la cercetări de 

înaltă performanţă.  IOSIN asigură un suport ştiinţific, tehnic şi logistic, fiind accesibile şi 

unor utilizatori din afara unităţii administrative interesaţi în desfăşurarea unor activităţi 

de cercetare proprii sau în colaborare, posedă documente de certificare a calităţii 

serviciilor, eliberate de organisme abilitate, avizate de autoritatea de reglementare în 

domeniu şi totodată prezintă capabilităţi demonstrate şi de perspectivă pentru utilizare 

în activităţile de cercetare. 

 

Neasigurarea funcţionării la parametri normali a IOSIN constituie potențiali factori de 

risc, ce pot conduce la degradarea instalaţiei, pot pune în pericol viaţa şi integritatea 

populaţiei sau pot fi un pericol de agresiune asupra mediului înconjurător. 

 

Finanțarea în continuare a IOSIN existente va contribui la: 

 dezvoltarea de proiecte de cercetare cu caracter multi- și interdisciplinar incluse 

în Planul Naţional de Cercetare- Dezvoltare și Inovare,  

 susţinerea colaborărilor în cadrul proiectelor din programe europene și 

internaţionale, 

 formarea, pregătirea, perfecţionarea specialiştilor şi menţinerea experienţei 

acumulate în funcţionarea şi exploatarea acestor obiective ce se concentrează în 

jurul unor domenii strategice. 

Se propune modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind 

cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică prin introducerea unor dispoziții care să 

reglementeze instalaţiile şi obiectivele speciale de interes naţional din punct de vedere 

al înființării, organizării și funcționării, evaluării periodice precum și prevederi care să 

constituie temei de drept pentru aprobarea prin hotărâre a Guvernului a criteriilor de 

evaluare și selectare și a normelor metodologice privind susținerea financiară a acestora. 
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Instituirea unor astfel de prevederi va conduce la asigurarea unei bune predictibilități 

financiare precum și la alocarea fondurilor de la bugetul de stat în condiții de eficiență 

economică. 

 

 

6. Beneficiari 

 Sistemul național de CDI 
- Institute Naționale de Cercetare-Dezvoltare 
- universități 
- OCD publice și/sau private 
- IMM-uri / întreprinderi inovative 

 Mediul de afaceri 

 

 

7. Prezentarea măsurii 
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Elementele principale care stau la baza măsurii sunt: 

 clasificarea importanței naționale a IOSIN-urilor prin întocmirea unui clasament al 

acestora de către un corp de experți; 

 definirea clară a IOSIN ca structuri bine definite în cadrul OCD; 

 stabilirea cadrului general și specific privind evaluarea acestora la intervale 

stabilite; 

 asigurarea finanțării multianuale, pe perioada stabilită prin evaluare; 

 explicitarea bugetelor multianuale, conform unui model bazat pe standard de cost 

căruia să i se asocieze un standard de calitate; 

Astfel, 

 instalaţia şi obiectivele speciale de interes național se constituie ca o structura de 

cercetare-dezvoltare fără personalitate juridică în cadrul unei unităţi de cercetare-

dezvoltare cu personalitate juridică, care este înfiinţată prin decizie a conducerii 

acesteia, are o misiune, un regulament propriu de organizare şi funcţionare, titulatură 

proprie, personal şi conducere proprie iar activitatea acesteia este înregistrată distinct 

în cadrul contabilităţii organizației de cercetare-dezvoltare, care îndeplinește 

cumulativ următoarele condiţii generale: 

a. să fie bunuri de proprietate publică sau privată a statului sau, după caz, bunuri 

proprii ale organizației de cercetare-dezvoltare, iar investiţia iniţială să fi fost 

finanţată din fonduri publice. 

b. să exprime interesul naţional larg şi să asigure sprijinul ştiinţific şi tehnologic 

pentru unul sau mai multe  domenii din SNCDI.  

c. să asigure  suport ştiinţific, tehnic şi logistic pentru cooperări internaționale 

incluse în diverse programe în care România este parte. 

d. să demonstreze existenţa tuturor documentelor de certificare a calităţii 

serviciilor, eliberate de organismele abilitate.  

e. să prezinte costuri ridicate pentru întreţinere, funcţionare şi exploatare. 

f. să fie pe lista instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional aprobată 

prin hotărâre de guvern 

 instalaţiile şi obiectivele speciale de interes naţional se dezvoltă pe bază colaborativă 

non-exclusivă care să permită accesul unităţilor de cercetare, dezvoltare și inovare 

(CDI) în sens larg, inclusiv prin cooperarea şi cooptarea întreprinderilor mici și mijlocii 

inovative, de o manieră cât mai transparentă şi cu cât mai puţine bariere. 

 instalaţiile şi obiectivele speciale de interes naţional (IOSIN) pot fi: 

a. infrastructuri de cercetare de tip « single-site« găzduite de o unitate de 

cercetare-dezvoltare şi care activează într-o locaţie bine delimitată. 

b. infrastructuri de cercetare de tip rețea, distributive, ce sunt focalizate pe o 

problematică specifică şi care au legături demonstrabile. 
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c. infrastructuri de cercetare «virtuale« care sunt în special cele de tip baze de 

date, rețele de calculatoare, infrastructuri de cercetare de tip IT. 

 

Pentru o corectă delimitare a IOSIN,  OCD în cadrul căreia funcționează, prin decizie a 

conducerii acesteia, stabilește structura de personal, echipamentele/utilajele care fac 

parte din IOSIN și delimitează clădirile/spațiile tehnologice. Structura de personal precum 

și clădirile/spațiile, echipamentele/utilajele specifice IOSIN se avizează de către consiliul 

de administrație al unității de cercetare-dezvoltare în cadrul căreia funcționează IOSIN și, 

în baza fundamentării, se aprobă prin act administrativ al conducătorului autorității de 

stat pentru cercetare-dezvoltare. Valoarea de inventar a clădirilor/spațiilor și a 

echipamentelor/utilajelor se actualizează conform reglementarilor în vigoare, cu 

informarea autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare. Pentru fiecare IOSIN, se vor 

avea în vedere: 

 existența unui program de dezvoltare/modernizare, care să cuprindă: 

- performanțele tehnice actuale ale instalației în comparație cu o infrastructură 

similară pe plan mondial; se vor detalia dotările cu echipamente tehnice, 

softuri, tehnologii și metode de lucru și, se va anexa o evaluare financiară 

actualizată a IOSIN-ului; 

- nivelul de performanță tehnică propus a fi atins pentru  următoarea perioadă, 

pe baza unui program cu defalcare anuală; în acest sens se vor face propuneri 

de dezvoltare/modernizare a actualei infrastructuri pe baza de programe anuale 

care vor cuprinde în mod obligatoriu  necesarul de personal pentru întreținere, 

funcționare, exploatare, detaliat pe funcții de cercetare și categorii 

profesionale precum și certificările/acreditările necesare IOSIN; 

 program de activitate de CDI desfășurată în IOSIN care să cuprindă: 

- activitățile de cercetare propuse a se derula, cu defalcare anuală; 

- disponibilitatea pe care respectiva infrastructură o are de a asigura accesul unor  

parteneri naționali și/sau internaționali pentru diverse cercetări;  

- obiective și ținte de atins prin finanțări în cadrul unor programe de cercetare 

naționale, europene sau internaționale; 

- Raport privind efortul financiar asociat. 

 

Programele propuse trebuie avizate de către un grup tehnic de lucru constituit la nivelul 

MEC, format din specialiști din cadrul INCD-urilor și al universităților deținătoare de 

IOSIN-uri. Pe baza avizului obținut IOSIN-urile vor planifica activitatea viitoare de 

dezvoltare/modernizare și cercetare. Grupul tehnic de lucru va verifica anual îndeplinirea 

obiectivelor propuse de către IOSIN-uri. 
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Pentru a se putea lua decizii privind necesitatea de finanțare, în situația în care bugetul 

național are limitări cu privire la alocarea sumelor, se are în vedere realizarea  unui 

clasament al IOSIN-urilor funcție de complexitatea activităților desfășurate. Stabilirea 

unor criterii privind importanța națională a IOSIN-urilor și întocmirea listei clasament a 

acestor infrastructuri de către un grup tehnic de lucru. Aceasta clasificare a importanței 

IOSIN-urilor trebuie făcută de fiecare dată când se aprobă Strategia Națională a 

Cercetării, o dată la 7 ani, în funcție de accentele pe care aceasta le pune pe dezvoltarea 

anumitor domenii strategice ale cercetării românești. Clasamentul importanței IOSIN-

urilor este valabil pe toată perioada la care se face referire în Strategia Națională a 

Cercetării și se va reînnoi cu fiecare nouă strategie. Alocările financiare anuale pentru 

fiecare IOSIN vor avea la bază programele propuse de acestea, locul în clasament și 

nivelul resurselor financiare anuale bugetare. 

 

Modalitatea de susținere financiară a instalațiilor și obiectivelor speciale de interes 

național care se va realiza în baza unui standard de cost, bazat pe: 

a. evidenţierea proceselor şi activităţilor specifice; 

b. stabilirea inductorilor de cost pentru fiecare activitate; 

c. evidenţierea modului de constituire a costurilor şi calculul acestora; 

d. analiza valorii adăugate a serviciilor de cercetare-dezvoltare specifice 

realizate. 

 

O variantă de calcul  pentru  standardul de cost pentru fiecare instalație și obiectiv 

special de interes național este prezentată în relația următoare:  

 

CIOSIN = CINTR + CFUNCT + CEXPL + CPAZA + CINDIRECTE 

 

- CIOSIN : - costuri totale 

- CINTR  : - costuri de întreținere,   



n

i

iCaCINTR

1

 

- CFUNCT: - costuri de funcționare, 



m

i

iCaCFUNCT

1

 

- CEXPL : - costuri de exploatare,   



p

i

iCaCEXPL

1

 

Unde Cai  - reprezintă costul asociat fiecărei activităţi specifice întreţinerii, funcţionării şi 

exploatării instalaţiei şi obiectivului specific de interes naţional. 

 

Costurile asociate fiecărei activităţi sunt fundamentate în baza normativelor 

internaţionale sau naţionale, a specificaţiilor tehnice şi instrucţiunilor de utilizare 
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specifice echipamentelor şi utilajelor, a procedurilor şi normelor proprii aprobate. Pentru 

fundamentarea activităţilor şi a costurilor asociate acestora, unitatea de cercetare 

dezvoltare în cadrul căreia există una sau mai multe instalaţii şi obiective de interes 

naţional, prezintă un raport tehnico-economic detaliat pentru fiecare dintre acestea. 

 

De asemenea fiecărui standard de cost i se asociază un standard minim de calitate. 

Standardul minim de calitate reprezintă un set de criterii generale și specifice, precum și 

indicatorii asociați care trebuie îndepliniți anual. Criteriile care stau la baza standardului 

minim de calitate sunt: 

a. activitatea de inovare; 

b. excelența științifică; 

c. eficiența economică; 

d. activitatea de formare. 

 

O variantă de calcul pentru stabilirea standardului minim de calitate pentru instalația de 

interes național,  se poate realiza cu relația 

𝑆𝑐𝑎𝑙.
(𝑛,𝑖)

= ∑ {𝐶𝑗 × 𝑁𝑗
(𝑛,𝑖)

}

𝑛𝑖𝑛𝑑.𝑟𝑒𝑧𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

𝑗=1

 

unde: 

∑ 𝐶𝑗
𝑛𝑖𝑛𝑑.𝑟𝑒𝑧𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

𝑗=1
= 1 

- 𝐶𝑗   - coeficient de importanţă asociat unui indicator specific de rezultat (j) 

- 𝑁𝑗
𝑛,𝑖 – valoarea cantitativă a indicatorului specific de rezultat (j) 

1. Criteriile care sunt la baza standardului minim de calitate, indicatorii de rezultat şi 

coeficienţii de importanţă asociaţi sunt: 

(i) eficiența economică,  

(ii) excelența științifică, 

(iii) activitatea de inovare, 

(iv) activitatea de formare. 

 

Ponderile și descrierile asociate criteriilor care sunt la baza standardului minim de 

calitate  sunt prezentate în tabelul următor. 

 

j Criterii 
Coeficient 

𝐶𝑗 
Indicator de rezultat/descriere 

1 Eficiența economică 0,5 

Valoarea totală a contractelor economice 

încheiate pe anul de referință n care folosesc 

serviciile IOSIN i: 
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𝑁1
(𝑛,𝑖)

= ∑ 𝑉𝑘
(𝑛.𝑖)

𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟.𝑒𝑐.

𝑘=1

 

2 Excelența științifică 0,3 

Suma factorilor AIS ai tuturor lucrărilor 

publicate care au folosit IOSIN i în anul de 

referință n ponderată cu numărul de autori 

care au lucrat efectiv la IOSIN i în anul n, 

pentru fiecare lucrare k, definit ca 𝑁𝐴𝑘
(𝑛,𝑖),𝐼𝑂𝑆𝐼𝑁

 

mai jos: 

𝑁2
(𝑛,𝑖)

= ∑ {𝐴𝐼𝑆𝑘
(𝑛.𝑖)

×
𝑁𝐴𝑘

(𝑛,𝑖),𝐼𝑂𝑆𝐼𝑁

𝑁𝐴𝑘
(𝑛,𝑖),𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

}

𝑛𝑐𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑒

𝑘=1

 

unde 𝑁𝐴𝑘
(𝑛,𝑖),𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

este numărul total de autori ai 

articolului k realizat în anul n folosind IOSIN i. 

3 
Activitatea de 

inovare 
0,1 

𝑁3
(𝑛,𝑖)

= numărul de cereri de brevete de 

invenție publicate in BOPI în anul n care au fost 

facilitate de IOSIN i. 

4 
Activitatea de 

formare 
0,1 

𝑁4
(𝑛,𝑖)

= numărul de teze de doctorat susținute în 

anul n folosind IOSIN i. 
 

 

 

8. Plan de acțiune pentru implementarea măsurii:  

Activitate Termene Responsabili 

Buget 

estimat 

mii lei 

Resurse/Instrumente 

necesare pentru 

implementare 

Acțiunea 1:  

Definirea conceptului de 

IOSIN 

Trim I 

2021 

MEC 

 
- 

Reglementări specifice 

domeniului CDI 

Acțiunea 2:  

Realizarea unor algoritmi 

pentru calculul finanțării 

IOSIN    

Trim I 

2021 
MEC - 

Reglementări specifice 

domeniului CDI 

Acțiunea 3:  

Pilotarea metodologiei de 

calcul a IOSIN 

Trim I 

2021 
MEC - 

Reglementări specifice 

domeniului CDI 

Acțiunea 4:  
Trim I 

2021 
MEC - 

Reglementări specifice 

domeniului CDI 
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Validarea algoritmului 

pentru calculul finanțării 

IOSIN  

Acțiunea 5: 

Estimarea resurselor pentru 

finanțarea IOSIN    

Trim I 

2021 
MEC - 

Reglementări specifice 

domeniului CDI 

Acțiunea 6: Aprobare act 

normativ pentru programul 

finanțare IOSIN 

Trim I 

2021 
MEC - 

Reglementări specifice 

domeniului CDI 

Acțiunea 7:  

Implementarea programului 

Trim I 

2022 
 

150 mil 

anual 

Reglementări specifice 

domeniului CDI 

Total 150 mil  
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ANEXA 2.3 - MĂSURA 3 
PROGRAM DESTINAT SUSȚINERII INOVĂRII ȘI TRANSFERULUI TEHNOLOGIC 

 

 

1. Argumente pentru inițierea măsurii de politică publică  

Deși în rapoartele de analiză ale programelor sau organizațiilor de CDI sunt 

consemnate un număr impresionant de publicații, de tehnologii, prototipuri și produse 

noi, datorită caracterului limitat al ariei de circulaţie şi al prestigiului ştiințific al 

revistelor, dar şi al relevanţei din punct de vedere al impactului economic şi social al 

tehnologiilor, prototipurilor şi produselor noi, cea mai mare parte a rezultatelor 

cercetării ştiinţifice rămân nevalorificate. Analiza performanţelor sistemului de CDI ne 

conduce la concluzia că din punct de vedere al rezultatelor vizibile, comparabile la 

nivel internațional, România se situează cu mult sub media europeană. 

 

Politicile de reducere a dificultăților la finanțare a  întreprinderilor inovative pot fi 

structurate pe trei axe: 

 asigurarea de instrumente dedicate susținerii întreprinderilor inovative care 

aplică rezultate ale activităților de CDI, cum ar fi: 

- program național/regional de inovare; 

- program dedicat comercializării rezultatelor activităților de CDI; 

- program dedicat dezvoltării organizațiilor de ITT și a serviciilor acestora; 

 asigurarea, suplimentar față de programe dedicate, de reglementări specifice 

pentru consolidarea unei piețe financiare care să opereze eficient și care să 

deservească întreprinderile inovative; 

 reducerea riscurilor asociate finanțării întreprinderilor inovative concomitent cu 

creșterea încrederii în sursele de finanțare dedicate acestora; 

 dezvoltarea unui sector de intermediere între întreprinderile inovative și 

potențiali investitori. 

Pentru asigurarea unei piețe financiare eficiente se impune existența unui mediu 

economic viabil. Este responsabilitatea guvernelor de a crea cadrul general dezvoltării 

unui mediu economic viabil care să asigure un tratament echitabil pentru actorii din 

piață. Aceasta presupune: 

• existența unor manageri (de inovare) pregătiți pentru schemele de finanțare, 

capabili să recunoască profilul riscului pentru întreprinderile inovative; 

• existența unor mecanisme complementare precum piața secundară de capital 

care să permită investitorilor recuperarea investiției cu o bună rată a profitului; 



 
 

 

  

 

 

  

 
 

www.poca.ro 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

| 55 

• reglementări specifice flexibile care să permită investitorilor instituționali de a 

participa în mod echitabil la finanțarea6 întreprinderilor inovative. 

De asemenea, este important ca investitorii să aibă abilitatea de a evalua natura și 

calitatea investiției la nivelul întreprinderii inovative. În acest context, actorii 

interesați trebuie să urmărească dezvoltarea unui sistem de raportare care să 

evidențieze bunurile intangibile (abilități, drepturi de proprietate intelectuală etc.) cu 

accent pe calitatea informației tehnico-științifice care, în cele mai multe cazuri, este 

mai importantă pentru investitor. În acest sens, MEC trebuie să încurajeze utilizarea 

informațiilor tehnologice și instrumentelor statistice de către instituțiile financiare 

pentru a își îmbunătăți capacitatea  de evaluare a „măsurii” de  sprijin acordat 

întreprinderilor inovative. 

Pentru reducerea nesiguranței și a riscurilor asociate finanțării întreprinderilor 

inovative,  trebuie urmărite în principal, aspecte precum: 

• un management eficient al instrumentelor dedicate susținerii inovării inclusiv a 

programelor specifice de garantare; 

• un parteneriat public privat prin care sectorul public să se alăture sectorului 

privat la constituirea unui fond comun pentru finanțarea întreprinderilor 

inovative (astfel, sectorul privat va împărți cu sectorul public atât riscurile 

asociate finanțării cât şi profitul); 

 

Crearea canalelor de comunicare între întreprinderile inovative și potențialii investitori, 

în special prin OITT, poate determina: 

 o conturare a mediului de afaceri având la bază inovarea tehnologică; 

 accentuarea schimbului de experiență și cunoștințe; 

 extinderea oportunităților de investiții; 

 creșterea schimbului de informații între întreprinderi şi instituțiile de investiții; 

 îmbunătățirea performanțelor întreprinderilor; 

 accesul la piața internațională de capital pentru întreprinderile inovative; 

 

În România, majoritatea IMM-urilor (în special cele inovative) nu dispun de capital 

suficient pentru finanţarea activităţilor de afaceri, motiv pentru care un număr mare 

                                                           
6 pentru tarile mai putin dezvoltare sau in faza de tranzitie crearea unei piete eficiente necesita timp; in acest caz, pentru IMM-urile inovative se 

recomanda dezvoltarea de programe guvernamentale dedicate, garantarea imprumuturilor sau utilizarea pietelor financiare externe pentru asigurarea 
finantării. 
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de proiecte (în special de investiţii) sunt abandonate din lipsa fondurilor, deşi 

acestea sunt în mare parte fezabile, mai mult: 

 anumite sectoare considerate „high tech” sunt excluse din anumite surse de 

finanţare; 

 instituţiile financiare (bănci, capital de risc etc.) şi chiar guvernul sunt mai 

reticente la preluarea riscului asociat investiţiilor fapt ce a determinat creşterea 

ratei de refuz pentru finanţarea unor proiecte complexe, în special pentru IMM; 

 

La nivelul întreprinderile orientate tehnologic au fost identificate probleme atât cu 

potenţialii beneficiari care nu înţeleg propriile necesităţi de dezvoltare pe piaţă cât şi 

cu insuficienta cunoaştere a surselor de finanţare a propriilor proiecte (ex. programe 

guvernamentale, taxe şi impozite pentru activităţi de CDI, sistem bancar şi fonduri tip 

capital de risc etc.). 

 

Pentru asigurarea canalelor de comunicare între OCD, întreprinderi și investitori, în 

România, a fost creată o Rețea de Entități de Transfer Tehnologic și Inovare (ReNITT) 

constituită din  OITT care își desfășoară activitatea în baza HG nr. 406/2003 - pentru 

aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcționarea, 

evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer 

tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora. 

În perioada 2004-2007 OITT au fost susținute în cadrul Programului național 

"Dezvoltarea infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic - INFRATECH" 

aprobat prin HG nr. 128 / 2004, pentru: 

 proiect de “construcție instituțională” pentru OITT autorizate provizoriu sau 

acreditate; 

 proiect de “servicii tehnologice” pentru OITT acreditate. 

 

Începând 2008, nu au fost lansate alte instrumente dedicate susținerii OITT.  

 

În concluzie, susținerea întreprinderilor, în special a celor inovative, presupune atât 

dezvoltarea de  instrumente diferite, funcție de stadiul de dezvoltare al acestora (ex. 

pre-start-up, start-up, dezvoltare, expansiune etc.) cât și de canale de comunicare 

(OITT) între actorii principali ai SNCDI .  

 

 

2. Beneficiari 
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 mediul de afaceri,  
 SNCDI 
 OITT 
 clustere de inovare 
 ADR-uri  
 asociații / ONG-uri profesionale cu activitate de CDI / Camere de Comerț și 

Industrie 

 

3. Prezentarea măsurii:  

Organizarea transferului tehnologic şi a inovării, ca activităţi cu caracter special, 

bine definite şi conturate în plan economic şi social, reprezintă o problemă de interes 

naţional în actuala etapă de modernizare şi restructurare a cercetării aplicative şi 

implicit a economiei româneşti. La nivel național, funcţie de reglementările specifice 

dar şi de caracteristicile mediului economico-financiar, pentru întreprinderile 

inovative (cu accent pe segmentul IMM) sunt accesibile instrumente de finanţare 

complexe, din diferite surse, după cum este prezentat în tabelul de mai jos. 

 

Sursele guvernamentale, în cele mai multe situații insuficiente, se vor orienta în 

special pentru: 

 susţinerea proiectelor de inovare tehnologică; 

 susţinerea proiectelor de cercetare, în parteneriat cu OCD; 

 crearea de IMM-uri inovative; 

 dezvoltarea OITT; 

 constituirea fondurilor de garantare a împrumuturilor sau a fondurilor cu capital 

de risc. 

În acest sens, se are în vedere, ca inițiativă  MEC,  dezvoltarea unor programe de 

inovare, instrumente inovative menite să sprijine operatorii economici în adoptarea, 

adaptarea și exploatarea tehnologiilor cu rol decisiv în creșterea competitivității. Prin 

implementarea programului de INOVARE, în completarea altor programe dedicate 

domeniului de CDI, va fi consolidat SNCDI, în vederea asigurării condițiilor favorabile 

generării unui curent permanent de inovare sub impulsul cererii, ca o condiție pentru 

diminuarea şi eliminarea dezechilibrelor funcţionale prezente pe piaţa cercetării, a 

tehnologiilor şi inovării. 

Prin programul INOVARE se asigură cadrul necesar restructurării SNCDI în vederea 

creșterii capacității acestuia de a răspunde pozitiv nevoilor operatorilor economici. În 

acest sens,  se vor aborda cu prioritate următoarele direcții strategice: 

 orientarea activității de CDI către cerințele pieței; 
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 susținere logistică pentru dezvoltarea întreprinderilor inovative; 

 susținerea acțiunilor de modernizare a liniilor tehnologice, a produselor și 

serviciilor; 

 dezvoltarea OITT; 

 introducerea generalizată a sistemului de management al inovării; 

 consultanță și consiliere în restructurare, informare, documentare tehnică 

pentru inovarea industrială. 

Prin urmare, se vor aplica (și crea) instrumente  de stimulare a activităților și 

proceselor legate de cercetarea aplicativă, de dezvoltarea tehnologică, de transferul 

tehnologic, de difuzia și stimularea inovării, de asigurarea calității, corelate cu 

strategiile de privatizare și restructurare, cu politicile industriale și comerciale 

precum și cu cea de dezvoltare a  IMM-urilor la nivel local și regional. 

Programul de inovare, este proiectat a fi structurat pe patru (4) direcții principale de 

dezvoltare (denumite subprograme) cu module (direcții tematice) distincte pentru 

fiecare dintre acestea, astfel încât să cuprindă toate domeniile specifice sistemului 

de inovare, transfer tehnologic și calitate, astfel: 

 Subprogram 1 – INNOTECH (INOVARE ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ) - Dezvoltare 

de produs – sisteme: susține derularea de proiecte având ca scop transferul 

tehnologic al rezultatelor cercetării tehnologice şi inovării, cât şi sprijinirea 

valorificării brevetelor de către operatorii economici; 

 Subprogram 2 – INFRATECH - Dezvoltarea OITT: este destinat proiectelor pentru 

crearea şi dezvoltarea de infrastructuri cu facilităţi pentru transferul de 

cunoaştere, înfiinţarea şi funcţionarea de întreprinderi inovative din categoriile 

Parcuri ştiinţifice şi / sau tehnologice, centre de transfer tehnologic, centre de 

informare tehnologică, incubatoare tehnologice și de afaceri, constituirea  şi 

dezvoltarea de reţele inovative. 

 Subprogramul 3 – INNOSERV -  Servicii suport pentru inovare: se adresează 

unităţilor de CDI care pot dezvolta acţiuni în vederea susţinerii activităţilor 

inovative ale IMM – urilor, acţiuni pentru clustere şi reţele inovative de IMM – uri, 

crearea şi dezvoltarea de portaluri ştiinţifice, târguri virtuale ştiinţifice, 

promovarea şi diseminarea cunoştinţelor şi rezultatelor CDI. 

 Subprogramul 4 – INNOSMIn – Sistemul de managementul inovării: sprijină 

proiectele pentru implementarea SMIn la nivel OCD și întreprinderilor inovative.  
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În completarea programului de inovare național, se are în vedere și dezvoltarea unui 

program de inovare regional, cu dimensiune națională prin prisma furnizorilor de 

cercetare și regională prin prisma beneficiarilor, conform schemei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiunea regională a programului este conturată de următoare caracteristici: 

 se adresează strict operatorilor economici din cadrul unei regiuni de dezvoltare, 

în calitate de beneficiari ai finanțării, pentru aplicarea rezultatelor activităților 

de CDI; 

 presupune o contribuție din bugetul autorităților locale (stabilit la nivelul 

consiliilor județene) la bugetul programului; 

 conducerea programului asigurată la nivelul ADR. 

 

Dimensiunea națională a programului este conturată de următoarele caracteristici: 

 se adresează organizațiilor de cercetare-dezvoltare la nivel național care au 

capacitatea de a sprijini operatorii economici inovativi din regiunea de 

dezvoltare, în calitate de furnizori de rezultate ale activității de CDI; 

 presupune o contribuție din bugetul central la bugetul programului. 

 

4. Plan de acțiune pentru implementarea măsurii:  

Activitate 
Termene 

(în luni) 
Responsabili 

Buget 

(mii 

lei) 

Resurse/Instrumente 

necesare pentru 

implementare 

Acțiunea 1:  

definirea instrumentului de 

finanțare prin: 

- program național de 
inovare; 

Trim III 

2021 / 

Trim IV 

MEC 

Autoritatea 

contractantă  

- 

reglementări 

specifice domeniului 

CDI 

 

BUGET MCI 

BUGET ADM –CJ 

pentru o regiune de 

dezvoltare 

50% 

ADR 

50% 

IMM 
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- program regional de 
inovare 

Acțiunea 2: 

Estimarea resurselor pentru 

apelul aferent 

instrumentului de finanțare 

Trim IV 

2021 

MEC 

Autoritatea 

contractantă 

- 

reglementări 

specifice domeniului 

CDI 

 

Acțiunea 3: 

Aprobarea Pachetului de 

informații pentru: 

- programul național de 
inovare 

- programul regional de 
inovare 

Trim I 

2022 / 

Trim III 

2022 

MEC 

Autoritatea 

contractantă 

- 

reglementări 

specifice domeniului 

CDI 

 

Actiunea 4:  

Implementare - Lansarea 

competiției pentru: 

- programul național de 
inovare 

- programul regional de 
inovare 

Trim II 

2022 / 

Trim I 

2023 

MEC 

Autoritatea 

contractantă 

300 

mil. lei 

anual 

reglementări 

specifice domeniului 

CDI 

 

Acțiunea 5:  

Monitorizare și evaluare 

pentru sustenabilitatea 

instrumentului: 

- programul național de 

inovare 

- programul regional de 

inovare 

permanent 
Autoritatea 

contractantă 
- 

reglementări 

specifice domeniului 

CDI 

proceduri specifice 

 

Total 300 mil  
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Scheme posibile de finanțare a întreprinderilor inovative, cu accent pe IMM-uri 

TIP IMM TIP PROIECT  SECTOR 
CONDIȚII 

FINANȚARE 

SURSE  

FINANŢARE 

 

 

IMM 

TRADIȚONALE, 

ÎN SECTORUL 

PRODUCTIV 

START-UP MAJORITATEA 
CAPITAL 

PLAN AFACERI 
GUV. / CR/  

EXPANSIUNE MAJORITATEA 

CAPITAL 

PROFITABILITATE 

PLAN AFACERI 

BĂNCI / CR  

PROD./TEH.NOI MAJORITATEA CAPITAL GUV / CR / BĂNCI 

ACC. PIEŢE NOI MAJORITATEA 

CAPITAL 

PRIFITABILITATE 

PLAN MARKETING 

BĂNCI 

CONSOLID. PE 

PIAŢĂ 
MAJORITATEA 

PROFITABILITATE 

PLAN AFACERI 
BĂNCI 

IMM 

INOVATIVE 

ORIENTATE 

TEHNOLOGIC 

PRE START-UP 

TI;  

BIOTEH, 

 NANOTEH 

ETC 

CAPITAL 

PROP. INTELECT 

PLAN AFACERI 

GUV / CR / FF 

START-UP 

TI;  

BIOTEH, 

 NANOTEH 

ETC 

CAPITAL 

PROP. INTELECT. 

PLAN AFACERI 

GUV / CR / FF 

DEZVOLTARE 

TI;  

BIOTEH, 

 NANOTEH 

ETC 

CAPITAL 

PROP. INTELECT 

PLAN MARKETING 

GUV / CR / FF 

CREŞTERE 

TI;  

BIOTEH, 

 NANOTEH 

ETC 

CAPITAL 

PROFITABILITATE 

PROP. INTELECT 

PLAN AFACERI 

GUV / CR / FF 

IMM 

SECTORUL 

SERVICIILOR 

START-UP MAJORITATEA 

CAPITAL, 

PROFITAB, PLAN 

AFACERI 

SURSE PRIVATE / 

GUV. 

EXPANSIUNE MAJORITATEA 

CAPITAL, 

PROFITAB, PLAN 

AFACERI 

BĂNCI 
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ACC. PIEŢE NOI MAJORITATEA 

CAPITAL, 

PROFITAB, PLAN 

AFACERI 

BĂNCI 

CONSOLID. PE 

PIAŢĂ 
MAJORITATEA 

CAPITAL, 

PROFITAB, PLAN 

AFACERI 

BĂNCI 
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ANEXA 2.4 - MĂSURA 4 
INSTRUMENTE PENTRU ACCES LA INFRASTRUCTURA DE CDI ȘI PENTRU SUSȚINEREA 

PROCESELOR INOVATIVE 

 

5. Argumente pentru inițierea măsurii de politică publică  

Inovarea și excelența sunt rareori obținute în mod izolat deoarece competențele se 

regăsesc în diferite sectoare, lanțuri de valoare și zone geografice. În timp ce 

întreprinderile mari au, în mare parte, resurse pentru organizarea și gestionarea 

proceselor de inovare deschise, IMM-urile au adesea nevoie de ajutor, inclusiv de 

infrastructura de CDI, pentru a se conecta în mod eficient cu noi lanțuri de valoare. 

În prezent, IMM-urile externalizează din ce în ce mai multe etape sau părți ale 

lanțului de valoare și achiziționează produse și servicii pentru poziții strategice din 

cadrul lanțurilor de valoare globale, care cuprind toate activitățile care adaugă 

valoare consumatorilor.  

 

Deși este cunoscută importanța inovării în asigurarea competitivității unei 

întreprinderi, pot fi identificate o serie de deficiențe: 

 conștientizarea insuficientă a impactului  asupra valorii adăugate pe care 

furnizorii de cunoaștere o pot aduce dezvoltării afacerii; 

 capacitatea redusă a întreprinderilor în utilizarea inovării ca promotoare a 

competitivității; 

 capacitatea redusă a întreprinderilor în a accesa expertiza de CDI disponibilă 

pe piață; 

 conștientizarea insuficientă a întreprinderilor asupra faptului că parteneriatul 

cu OCD sau OITT reduce riscul eșecului pe piața. 

 

În prezent, există o serie de facilități/instrumente naționale și internaționale pentru 

susținerea inovării, precum: 

 registrul infrastructurilor de cercetare românești (www.erris.gov.ro) care 

conține informații despre OCD din sistemul național de cercetare; domeniile de 

activitate; servicii de cercetare oferite; echipamente și instalații de cercetare 

(componente – caracteristici, producător, anul fabricației); echipa științifică și 

tehnică; date de contact; accesări; recenzii; 

 instrumente de finanțare colaborative specifice, la nivel 

național/regional/european, între mediul de afaceri și cel de CDI, deja 

cunoscute și implementate, atât de mediul de afaceri cât și de mediul de 

cercetare-dezvoltare și de OITT, ca de ex: 

http://www.erris.gov.ro/
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 „Cec de inovare” finanțat prin PN III; 

 „Transfer la operatorul economic – PTE” finanțat prin PN III; 

 „Parteneriate pentru transfer de cunoștințe” finanțat prin POC 2014 – 

2020, Axa 1, Secțiunea G; 

 „Investiții pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al 

cercetării – inovării în parteneriat cu ITT” finanțat prin POR 2014 – 2020, 

Axa Prioritară 1, Prioritatea de Investiții 1.1, Operațiunea C; 

 ”Proiectul tehnologic inovativ” finanțat prin POR 2014 – 2020, Axa 

Prioritară 1 Prioritatea de investiții 1.b – acțiunea 1.2.1; 

 ”Întreprinderi nou inovative” finanțat prin POR 2014 – 2020, Axa 

Prioritară 1 – Prioritatea de investiții 1.b  - acțiunea 1.2.1 

 Programul Horizon 2020 - INNOSUP7 care își propune: 

- să susțină inovarea prin oportunități de finanțare pentru actorii 

inovării din toată Europa;   

- să susțină actorii implicați în procesul de inovare, în special IMM-

uri în vederea creării de noi lanțuri de valoare industriale care 

favorizează dezvoltarea industriilor emergente în Europa. 

 

Pentru susținerea inovării la nivelul întreprinderilor, pot fi avute în vedere 

următoarele acțiuni: 

 adoptarea unei abordări de tipul „demonstrator8 la scară largă”;  

 implicarea organizațiilor de cluster și/sau a altor organizații (ex OITT-uri) care 

să joace rolul de intermediere între IMM-uri și OCD, în calitate de facilitatori; 

 o selecție strategică a partenerilor și sectoarelor care vor fi vizate de IMM-uri; 

 o legătură strânsă cu prioritățile politicii de inovare, cu strategiile de 

specializare inteligentă și cu alte activități și investiții; 

 o combinație de diferite instrumente suport și de asistență pentru IMM-uri; 

 acces rapid al întreprinderilor dar și al OCD la infrastructura de CDI 

(echipamente și instalații de CDI performante); 

                                                           
7 https://ec.europa.eu/easme/en/innosup 
8conceptul de „demonstrator la scară largă” este un element cheie al Strategiei de reindustrializare a Comisiei Europene, fiind 

recomandat pentru prima dată de Grupul de experți UE pentru inovarea in servicii ca o abordare pentru trecerea de la prototipuri, 

sau proiecte-pilot, la piață, în cadrul careia o serie de soluții inovatoare sunt testate în condiții reale; un demonstrator la scară 

largă reunește toți actorii relevanți (publici și privați), cum ar fi administrațiile, industria, furnizorii de cunoastere (instituțiile de 

cercetare, universitatile), autoritățile de reglementare și utilizatorii / cetățenii, pentru a lucra împreună pentru a aborda 

probleme specifice, nevoi, provocări sociale sau o ambiție comună într-o manieră strategică comună, care combină diferite 

instrumente și actiuni suport în sprijinul antreprenoriatului și colaborarii intersectoriale. 
 

http://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4154/actiunea-1-2-3-parteneriate-pentru-transfer-de-cunostinte
https://ec.europa.eu/easme/en/innosup
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 acces rapid al întreprinderilor la rezultatele și competențele OCD în vederea 

asigurării competitivității. 

 

La nivelul UE un procent considerabil din bugetul alocat pentru instrumentele 

specifice inovării, va fi direcționat pentru a sprijini inovarea în cadrul IMM-urilor, în 

mod direct,  astfel: 

 sprijin financiar direct (cecuri, subvenție, premii) care vizează direct 

producerea de produse, procese sau servicii noi, modificate sau îmbunătățite;  

acestea pot include prototiparea, testarea, demonstrarea, pilotarea, validarea 

pe scară largă a produselor și replicarea pe piața; 

 servicii de asistență directă pentru inovare (ex. servicii individuale de coaching 

și îndrumare) furnizate către IMM-uri; 

 alte servicii de inovare neindividualizate (instruire, evenimente de 

matchmaking, brokerage,  etc.); 

 

Cecul de inovare / cecul de acces la infrastructura de CDI reprezintă, după caz: 

 o schema de finanțare a ideilor inovative prin susținerea serviciilor suport pentru 

IMM-uri [CD, drepturi de PI, testare, management de inovare etc.] cu scopul de a 

rezolva o problemă, o necesitate a unui IMM în scopul creșterii competitivității 

acestora prin valorificarea potențialului de inovare; 

 O schemă de finanțare a accesului la facilitățile de CDI din cadrul OCD; 

 instrument ușor și rapid, atât la implementare cât și în raportare, comparativ cu 

programele standard de finanțare nerambursabilă. 

 

La nivel UE, pentru instrumentele tip cec de inovare / cec de acces la infrastructura 

de CDI pot fi identificare similarități între acestea, dar, în funcție de obiectivele 

urmărite,  pot fi diferențieri în proiectarea și punerea în aplicare a acestora. 

 

Utilizarea cecurilor de inovare exemplifică modul de punere în practică a unei 

abordări sistemice care încurajează colaborările intersectoriale. Cecurile de inovare 

pot reprezenta o schemă de susținere a inovării, bazată pe cerere, ușor de utilizat, 

extrem de flexibilă și non-birocratică, pentru a finanța costurile accesării 

cunoștințelor și expertizei externe (cum ar fi cea de la institute de cercetare, 

universități și alți furnizori de cunoaștere). Una dintre aceste poziții strategice din 

cadrul lanțurilor de valoare globale pe care IMM-urile o pot achiziționa poate fi 

reprezentată și de accesul la infrastructura de CDI. 
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Toate cele menționate, susțin necesitatea dezvoltării de instrumente precum: 

 cecul de acces la infrastructura de CDI existentă în cadrul OCD,  

 cecul de inovare, în vederea introducerii pe piață de produse și servicii 

inovative și integrării în lanțuri de valoare globale, bazate pe colaborare 

interdisciplinară și intersectorială. 

 

 

6. Beneficiari 

Beneficiarii acestei măsuri de politică sunt: 

 întreprinderile inovative/IMM-urile din România 
 SNCDI 
 OITT din cadrul ReNITT, 
 Clustere inovative și poli de competitivitate 
 DIH-uri (Digital Innovation Hubs)  

 

7. Prezentarea măsurii 

Este cunoscut faptul că, prin filozofia programelor de cercetare, acestea presupun 

atingerea de obiective CDI, în sistem competițional și prin cofinanţarea activităţilor. 

Competiţia este etapizată, conform planificării implementării programului fapt ce 

creează anumite dezavantaje acelor IMM-uri care necesită sprijin (financiar) pentru 

rezolvarea problemelor curente (sau neprevăzute), cu atât mai mult, cu cât sistemul 

concurenţial nu este „răbdător” cu participarea la competiţie, aşteptarea 

rezultatelor evaluării, negocierea și semnarea contactului și, în final, asigurarea 

finanțării.  

Pentru eliminarea acestor probleme, s-a conceput o schemă de finanțare „CEC DE 

INOVARE” al cărei principiu de bază este „primul venit – primul servit”. 

Implementarea acestui instrument va contribui la consolidarea şi dezvoltarea 

sectorului productiv românesc al întreprinderilor mici şi mijlocii prin: 

 valorificarea competențelor tehnico-ştiinţifice din sistemul de CDI în sectorul 

productiv prin asistarea IMM-urilor în procesul de dezvoltare şi modernizare, prin 

achiziţionarea de tehnologii, echipamente noi şi know-how; 

 inovarea proceselor de producţie şi a produselor; 

 creşterea productivităţii şi a calităţii produselor obținute la nivelul 

întreprinderilor inovative. 
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Instrumentul de finanţare se adresează tuturor întreprinderilor care desfăşoară 

activităţi inovative din sectorul productiv. În cadrul acestei scheme se propune 

neacordarea ajutorului de stat pentru activităţi de export (ajutorul legat de 

cantitatea exportată, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau 

destinat acoperirii altor cheltuieli legate de activităţile de export) precum şi a 

ajutorului de stat care favorizează utilizarea produselor naţionale în detrimentul 

produselor din import. 

 

În cadrul instrumentului tip ”cec ….” pot fi finanţate: 

 proiecte de asistenţă la investiţii în bunuri intangibile9, precum patente, 

licenţe, sau know-how; 

 proiecte de evaluare şi audit tehnologic; 

 proiecte prin care se realizează teste, măsurători, analize de către laboratoare 

acreditate; 

 proiecte prin care se acordă asistenţă la aplicarea unor rezultate ale cercetării 

obţinute de către IMM-uri prin eforturi proprii sau OCD. 

Selecţia proiectelor pentru care se acordă un ajutor financiar nerambursabil de până 

la 50.000 EUR, se va efectua de către MEC prin autoritatea contractantă, în baza unei  

proceduri simplificate și continue de selecţie, astfel: 

 selecţia se face în conformitate cu criteriile de eligibilitate şi pe baza unei 

evaluări tehnico-ştiinţifice, economice şi financiare simplificate; 

 proiectele pot fi finanțate în ordinea înregistrării lor şi numai dacă obţin un 

punctaj minim; 

 verificarea formală a proiectelor are în vedere următoarele: 

- solicitarea să fie completă şi corectă;  

- solicitarea a fost transmisă în termenul prevăzut în cererea de ofertă; 

- conformitatea proiectului și solicitantului cu toate cerințele formale și 

criteriile de eligibilitate. 

 

Acordarea sprijinului financiar se face în baza contractului de finanţare încheiat cu 

beneficiarii schemei de finanţare, în condiţiile legii.  Pentru proiectele acceptate, 

solicitantul are obligaţia să prezinte contractul de finanţare completat în termen. 

                                                           
9 investiţia în active necorporale trebuie să fie corelată cu crearea de noi afaceri, extinderea unor afaceri existente, diversificarea producţiei obţinute în 

cadrul unei afaceri existente care urmează a se concretiza fie prin realizarea de noi produse sau prin modificarea fundamentală a procesului global de 

producţie în cadrul întreprinderii; 
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Nerespectarea termenului se consideră renunţare la sprijinul financiar solicitat prin 

proiect. 

 

Atât cecul de acces la infrastructura de CDI cât și cecul de inovare vor fi abordate 

având ca bază modele de bună practică din UE cât și experiența UEFISCDI. Aceste 

instrumente vor ține cont de următoarele elemente: 

 să satisfacă nevoia întreprinderilor pentru utilizarea infrastructurilor de CDI 

performante, în vederea realizării de produse/servicii inovative, care răspundă 

unei nevoi sau provocări ale societății sau ale consumatorilor și respectiv unei 

nișe de piață. 

 să fie acordate unor consorții de întreprinderi și OCD  care dețin infrastructurile 

de CDI performante, trans-sectoriale și complementare și care să conducă la 

dezvoltarea și testarea unei game de produse/servicii inovatoare „ready for the 

market”;  

 să fie acordate într-un sistem competitiv, ușor de utilizat, extrem de flexibil și 

non-birocratic, pentru a nu împovăra întreprinderile a căror menire este de a 

pune pe piață produse/servicii competitive; 

 să asigure suport de tip „pâlnie” sau „în cascadă” (de exemplu, prin realizarea 

mai întâi de matchmaking între cerere și ofertă, inclusiv din punctul de vedere 

al infrastructurilor de CDI) și ulterior prin acordarea de sprijin financiar bazat 

pe nevoile reale, ideile promițătoare, pentru  realizarea produselor sau 

serviciilor inovative și pentru dezvoltarea IMM-urilor, combinat cu alte servicii 

specifice cum ar fi brokeraj, networking, internaționalizare, coaching etc.); 

 să asigure maximum 75% (sprijin financiar direct) către întreprinderi pentru  

realizarea produselor sau serviciilor inovative „ready for the market”, din total 

costuri; 

 să se precizeze clar care este nivelul TRL inițial (de plecare) și nivelul TRL ce 

urmează a fi atins după utilizarea instrumentului, cu accent pe TRL care se 

situează mai aproape de piață; 

 să creeze/consolideze parteneriate OCD, OITT și întreprinderi; 

 să se adreseze inclusiv întreprinderilor din UE, pentru facilitarea ”exportului” 

de cunoștințe; 

 să permită diferențierea valorică a cecurilor acordate în funcție de 

complexitatea serviciilor/activităților finanțate;  

 să permită aplicarea principiului primul venit primul servit; 

 să permită un proces de evaluare necostisitor, facil și rapid; 
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În vederea asigurării sustenabilității instrumentelor, MEC va asigura  cadrul necesar 

pentru evaluarea viabilității acestora precum și pentru monitorizarea efectelor la 

întreprinderile beneficiare, astfel : 

 pe baza de indicatori cantitativi10 și calitativi11, în perioada de implementare; 

 pe baza de indicatori de sustenabilitate12, în perioada post implementare. 

 

Cecul de acces la infrastructura CDI și cecul de inovare conturează un instrument 

flexibil pentru susţinerea IMM – urilor din sectorul productiv în vederea modernizării 

tehnologice şi creșterii gradului de inovare, prin simplificarea procedurilor de 

finanțare precum și creșterea gradului de utilizare a echipamentelor și instalațiilor de 

cercetare. 

 

Un instrument de tipul cec de Inovare / cec de acces la infrastructura de CDI 

se poate constitui într-o schemă pentru:   

 pentru IMM-uri: 

- simplă și accesibilă;  

- condusă de cerere / necesitate;  

 pentru furnizorii de cunoștințe:   

- sursă nouă de venit / evidențierea posibilităților de valorificare a 

competențelor și capacităților de cercetare. 

 pentru MEC:  

- un impact puternic la implementarea de politici de inovare la un cost scăzut. 

 

8. Plan de acțiune pentru implementarea măsurii:  

Activitate 
Termene 

(în luni) 
Responsabili 

Buget 

(mii 

lei) 

Resurse/Instrumente 

necesare pentru 

implementare 

                                                           
10 indicatorii cantitativi (indicatorii cheie de performanță – KPI) pot include:  numărul de proiecte de inovare intersectoriale 

susținute, numărul de IMM-uri beneficiare, selectate în sistem competițional (care primesc direct sprijinul pentru inovare prin 

cecuri), numărul IMM-urilor care primesc servicii de asistență pentru inovare (de exemplu, coaching, îndrumare, servicii B2B, etc);   
11 indicatorii calitativi se refere la informații calitative despre eficacitatea proiectului, cum ar fi contribuția la strategiile de 

specializare inteligentă, la dezvoltare durabilă și la promovarea soluțiilor prietenoase fata de mediul înconjurător (ex. experiențe 

documentate, schimbări de atitudine, opinii și practici ale actorilor participanți și ale altor părți interesate), momodificări ale 

structurilor, proceselor și sistemelor din cadrul sau în afara organizațiilor participante ca urmare a activităților proiectului.  
12 indicatorii de sustenabilitate permit monitorizarea și evaluarea efectelor de dezvoltare durabilă  aduse de proiect, pe termen 

mediu și lung. 
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Acțiunea 1:  

Definirea instrumentului de 

finanţare prin: 

- cec de acces la 
infrastructuri de CDI; 

- cec de inovare 

Trim II 

2021 

MEC 

Autoritatea 

contractantă  

- 

reglementări specifice 

domeniului CDI 

 

Acțiunea 2: 

Estimarea resurselor pentru 

apelul aferent 

instrumentului de finanțare 

Trim IV 

2021 

MEC 

Autoritatea 

contractantă 

- 

reglementări specifice 

domeniului CDI 

 

Acțiunea 3: 

Aprobarea Pachetului de 

informații pentru: 

- cec-ul de acces la 
infrastructuri de CDI; 

- cec-ul de inovare 

Trim I 

2022 

MEC 

Autoritatea 

contractantă 

- 

reglementări specifice 

domeniului CDI 

 

Acțiunea 4:  

Implementare - Lansarea 

competiției pentru: 

- cec-ul de acces la 
infrastructuri de CDI; 

- cec-ul de inovare 

Trim II 

2022 

MEC 

Autoritatea 

contractantă 

50 mil 

lei 

anual 

reglementări specifice 

domeniului CDI 

 

Acțiunea 6:  

Monitorizare și evaluare 

pentru sustenabilitatea 

instrumentului: 

- cec de acces la 

infrastructuri de CDI; 

- cec de inovare 

permanent 
Autoritatea 

contractantă 
- 

reglementări specifice 

domeniului CDI 

proceduri specifice 

 

Total 50 mil  
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- FIȘĂ OBIECTIV SPECIFIC 3 

CREȘTEREA FONDURILOR PRIVATE PENTRU CERCETARE 

 

 

 

 

Obiectivul specific 3 “Creșterea fondurilor private pentru cercetare” al politicii publice 

CDI va fi atins prin următoarea măsură: 

 Măsura 1 - Măsuri fiscale simplificate pentru mediul de afaceri (Anexa 3.1), 

caracterizată prin următoarele elemente specifice: 

- deducerea suplimentară la calculul rezultatului fiscal, în proporție de 50%, a 

cheltuielilor eligibile pentru activitatea de cercetare-dezvoltare; 

- aplicarea metodei de amortizare accelerată și în cazul aparaturii și 

echipamentelor destinate activităților de cercetare dezvoltare (art.20 lit. b din 

lege); 

- scutirea de impozit pe profit în primii 10 ani de activitate, pentru contribuabilii 

care desfășoară exclusiv activitate de CDI; 

- scutirea de impozit pe venit pentru personalul de cercetare -dezvoltare prevăzută 

la art.60 pct.3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; OUG.32/2016 

completată prin Legea nr.136/2017; 

- măsuri de simplificare fiscală și facilități noi; 
- măsuri cu caracter general în vederea aplicării cu operativitate la nivelul MEC. 
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ANEXA 3.1 - MĂSURA 1 
MĂSURI FISCALE SIMPLIFICATE PENTRU MEDIUL DE AFACERI  

 

1. Argumente pentru inițierea măsurii de politică publică  

Politica europeană în domeniul CDI ocupă un loc important în legislația europeană, odată cu 

instituirea unui program-cadru european pentru activități de cercetare. Începând din 2014, 

majoritatea finanțării UE pentru cercetare a fost grupată în cadrul programului Orizont 2020, cel 

de al optulea program-cadru pentru cercetare și inovare al UE pentru perioada 2014-2020, care 

are scopul de a asigura competitivitatea globală a UE.  

 

Pentru a încuraja implicarea IMM-urilor, Comisia a propus un instrument financiar specific care 

oferă granturi pentru cercetare și dezvoltare și pentru sprijinirea comercializării, prin acces la 

capital (finanțare pentru investițiile din faza inițială și din faza de creștere) și facilități de 

creditare (de exemplu, împrumuturi și garanții). 

 

Conform Comisiei Europene, „principala provocare pentru România este … competitivitatea sa 

scăzută”. Datele indică şi o capacitate de comercializare foarte limitată a rezultatelor cercetării 

şi inovării româneşti. Nivelul antreprenoriatului, în mod special al antreprenoriatului bazat pe 

inovare, este redus. 

 

Mecanismele fiscale de finanţare indirectă a activităţilor CDI urmăresc să încurajeze investiţia în 

cercetare şi dezvoltare. România a acţionat în această direcţie în 2010 prin deducerea 

suplimentară a cheltuielilor pentru activităţile CD (majorată substanţial în 2013). Cu toate 

acestea, antreprenorii români nu beneficiază de potenţialul deplin al acestor măsuri, neglijând 

deseori oportunităţile fiscale care le stau la dispoziţie. În aceste condiţii, se dovedeşte esenţială 

comunicarea, unificarea practicilor fiscale şi credibilizarea instrumentelor fiscale aflate la 

dispoziţia firmelor cu activităţi de CDI, precum şi simplificarea accesului la aceste mecanisme.  

 

În vederea creșterii fondurilor private pentru CDI, pot fi avute în vedere:  

 stimularea cererii private pentru CDI; 
 adoptarea normelor / procedurilor pentru deducerile fiscale de 50% asociate cheltuielilor 

CD; 
 îmbunătăţirea reglementărilor privind contabilitatea cercetării, în scopul de a înlesni 

definirea şi înregistrarea activităţilor CD private; 
 campanie de informare asupra instrumentelor fiscale disponibile operatorilor economici 

privaţi. 
 

O cauză principală a nivelului scăzut în România al antreprenoriatului întemeiat pe inovare este 

accesul dificil al IMM-urilor la surse de finanțare private, inclusiv la fonduri de capital private. 
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Piaţa bancară nu susţine suficient riscul antreprenorial, cu atât mai puţin pe cel bazat pe 

inovare.  

În plus, mediul fiscal pare neatractiv pentru “start-up”-urile inovative și pentru fondurile de 

investiţii care și-ar propune susținerea acestor companii. În aceste condiții, fondurile de capital 

de risc şi de garantare pot activa sectorul bancar în susținerea inovării, determinând schimbări 

de comportament şi în rândul operatorilor economici.  

 

Prin Programul Operațional Competitivitate - Axa Prioritară Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi 

Inovare sunt susţinute măsuri precum: 

 crearea, în cadrul unei scheme de ajutor “de minimis”, a unui fond de investiții cu capital 
de pornire („seed capital”) destinat antreprenorilor cu idei inovatoare, precum şi a unui 
fond de investiții cu capital de risc („venture capital”) şi de creştere („growth capital”) 
destinat „start-up”-urilor inovatoare; 

 crearea, în cadrul schemei de ajutor “de minimis”, a unui sistem de credite (microcredite, 
credite pentru capital de lucru, credite pentru investiții de dezvoltare) cu dobânzi 
subvenționate în favoarea IMM-urilor inovatoare; 

 crearea unui sistem de garanții individuale, pentru acoperirea riscului tehnologic, în 
favoarea IMM-urilor inovatoare. 

 

În prezent,  programul de politici publice în ROMÂNIA se sprijină pe următorii piloni: 

A. Politici macroeconomice – fiscalitate, buget: 

 simplificare, transparență, stabilitate și predictibilitate a legislației domeniului; 
 profesionalism: constă în profesionalizarea managementului din sistemul public și 

întărirea rolului consultantului fiscal; 
 performanță: presupune creștere economică ce are ca baza o economie bazată pe 

inovație. 
 

B. Economie: 

 implementarea unui alt model de politică industrială care să genereze creșterea 
economică inteligentă a României. 

C. Fonduri europene:  

Pentru perioada 2014-2023 România are la dispoziție o alocare financiară totală de circa 31 

miliarde euro din fondurile structurale și de investiții. Din aceste fonduri România trebuie să 

susțină creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, coroborată cu reducerea 

disparităților regionale. 

 

D. Politici publice privind: 

 turismul; 
 IMM-urile; 
 domeniul muncii și justiției sociale; 
 administrație publică și politici regionale. 
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Printre obiectivele politicii fiscal – bugetare pentru perioada 2019 – 2021 se numără: 

 stimularea, continuarea, consolidarea și menținerea unei creșteri economice inteligente, 
sustenabile și inclusive; 

 alocarea unor sume importante pentru susținerea investițiilor publice, concomitent cu 
prioritizarea investițiilor publice semnificative pentru asigurarea consolidării infrastructurii 
și serviciilor; 

 crearea unei politici fiscale predictibile pentru susținerea mediului de afaceri și stimularea 
investițiilor în sectoarele cu valoare adăugată ridicată;  

 simplificarea fiscalității pentru asigurarea unei creșteri economice sustenabile; 
 măsuri pentru stimularea consumului prin adoptarea de măsuri salariale și sociale pentru 

asigurarea protecției sociale și securității sociale pentru pentru pensionari și categorii 
sociale vulnerabile; 

 dezvoltarea și diversificarea instrumentelor de management al datoriei publice; 
 consolidarea guvernanței bugetare, creșterea transparentei bugetare și eficientizarea 

cheltuielilor publice; 
 continuarea perfecționării legislației, în acord cu evoluțiile legislative în materie fiscală, la 

nivel european; 
 simplificarea legislației fiscale, ca urmare a dialogului permanent cu mediul de afaceri; 
 perfecționarea legislației fiscale în vederea contracarării fenomenelor evazioniste; 
 continuarea implementării măsurilor fiscale cuprinse în Programul de Guvernare, în 

corelare cu capacitatea de sustenabilitate bugetară. 
 

Pe baza studiilor efectuate au fost identificate următoarele (sub)măsuri ce ar conduce la 

simplificarea facilităților fiscale existente și acordarea de noi facilități pentru stimularea 

activității de CDI, astfel: 

(Sub)măsura 1:  

 deducerea suplimentară la calculul rezultatului fiscal, în proporție de 50%, a cheltuielilor 
eligibile pentru activitatea de cercetare-dezvoltare. 

 

(Sub)măsura 2:  

 aplicarea metodei de amortizare accelerată și în cazul aparaturii și echipamentelor 
destinate activităților de cercetare-dezvoltare (art.20 lit. b din lege). 

 

(Sub)măsura 3: 

 scutirea de impozit pe profit în primii 10 ani de activitate, pentru contribuabilii care 
desfășoară exclusiv activitate de CDI. 

 

(Sub)măsura 4: 

 scutirea de impozit pe venit pentru personalul de cercetare-dezvoltare prevăzută la art.60 
pct.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal; OUG.32/2016 completată prin Legea 
nr.136/2017. 

 

(Sub)măsura 5: 
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 măsuri de simplificare fiscală și facilități noi. 
 

(Sub)măsura 6: 

 măsuri cu caracter general în vederea aplicării cu operativitate la nivelul MEC. 
 

Cu privire la cele prezentate mai sus se fac următoarele mențiuni: 

a) facilitatea fiscală nr.1 este cuprinsă în titlul II ”Impozitul pe profit” al Codului fiscal și se 
aplică tuturor entităților plătitoare de impozit pe profit intitulate la art.13. al titlului 
respectiv “contribuabili”; 

b) normele privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul 
rezultatului fiscal sunt aprobate prin Ordinul comun MFP/MENCS nr. 1056/4435/2016; 

c) la art.4 lit. a) și b) din norme se stabilesc condițiile cumulative pe care trebuie să le 
îndeplinească activitățile de cercetare-dezvoltare pentru a deveni eligibile la acordarea 
deducerii suplimentare la calculul rezultatului fiscal; 

d) la pct.1 la 6 ale lit. b) din art. 4, menționat mai sus, sunt identificate activitățile de 
cercetare-dezvoltare care nu sunt eligibile; 

e) extinderea facilității prevăzute la art. 20 din Codul fiscal și la impozitarea veniturilor 
microîntreprinderilor care sunt plătitoare de impozit pe venit și efectuarea propunerilor de 
completare corespunzătoare a prevederilor Titlului III din Codul fiscal “Impozitarea 
microîntreprinderilor”.  

f) o propunere de ordin general privind amortizarea aferentă unor echipamente specifice 
destinate unor proiecte de cercetare este următoarea: ”Amortizarea contabilă și fiscală a 
mijloacelor fixe  achiziționate în scopul realizării unui anumit proiect se realizează în 
perioada aferentă derulării proiectului respectiv“.  

g) crearea cadrului legal de aplicare a facilității prin modificarea art. 221 din Codul fiscal 
astfel: “Scutirea de impozit pe profit a contribuabililor care desfășoară exclusiv 
activitate de cercetare, dezvoltare și inovare.” (eliminarea limitei de primii 10 ani)13.  

 

Având în vedere cerințele punctului 3 “Beneficiari” din macheta privind propunerea de politică 

publică în domeniul CDI „MĂSURI FISCALE SIMPLIFICATE PENTRU MEDIUL DE AFACERI”, respectiv: 

companii mari, IMM-uri, microîntreprinderi, OCD-uri, sunt considerate ca fiind necesare 

următoarele: 

 integrarea punctelor de vedere cu privire la (sub)măsurile propuse obținute, în principal de 
la OCD-uri, mediul de afaceri (întreprinderi inovative, IM și cu IMM-uri) beneficiare a 
măsurilor fiscale menționate anterior astfel încât să fie cunoscute aspectele cu care s-au 
confruntat în aplicarea reglementărilor menționate mai sus. 

 pentru o susținere consistentă la MFP a propunerilor privind unele actualizări legislative 
necesare sunt integrate punctele de vedere ale unor întreprinderilor inovative 
(reprezentative din mediul de afaceri care derulează activități de CDI). 

 definirea clară (în actul normativ) cui se adresează facilitatea respectivă; 

                                                           
13 pentru a beneficia de o astfel de facilitate, in unele tari, întreprinderile si-au creat centre de cercetare ca organizații distincte 

cu activitate preponderant de CDI (de regula se stabilește o pondere a activității de CDI in total activitate). 
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 imposibilitatea definirii exacte a ariei de aplicare și anume de stabilire a cheltuielilor 
eligibile pentru activitatea de CDI și, în consecință, apreciază ca fiind necesară actualizarea 
„listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele CDI”; 

 necesitatea constituirii unui corp de experți (din domeniul CDI) funcțional și util mediului 
de afaceri care să nu se supună rigorilor categoriei de experți tehnici judiciari, a căror 
opinie să fie obligatorie și emiterea normelor în baza cărora să funcționeze acesta, inclusiv 
stabilirea tarifelor pentru prestațiile acestora; 

 eliminarea art.5 din Normele anexă la Ordinul comun MFP/MENCS nr.1056/4435/2016 
referitoare la constituirea Registrului experților pe domenii de cercetare-dezvoltare în 
sensul ca Reglementarea corpului de experți poate fi prevăzută de un alt act normativ; 

 pierderile anuale înregistrate din activități CDI să fie incluse într-un cont de provizion 
aferent ultimului trimestru al exercițiului financiar; 

 aplicarea facilității nr.1 și pentru microîntreprinderile care sunt plătitoare de impozit pe 
venit. 

 

2. Beneficiari 

 Mediul de afaceri/întreprinderile inovative 
 Organizații de CDI componente ale SNCDI 
 Personalul de CDI 

 

 

3. Prezentarea măsurii 

PREZENTAREA (SUB)MĂSURII NR.1: Deducerea suplimentară la calculul rezultatului fiscal, în 

proporție de 50%, a cheltuielilor eligibile pentru activitatea de cercetare-dezvoltare. Deducerea 

suplimentară se calculează trimestrial/anual, iar în cazul în care se realizează pierdere fiscală 

aceasta se recuperează din profiturile obținute în următorii 7 ani consecutivi (art.20 lit. a și 

art.31 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare). 

Scopul facilității fiscale a urmărit stimularea dezvoltării activității de cercetare-dezvoltare de 

către toate categoriile de entități plătitoare de impozit pe profit. 

Facilitatea fiscală constă în acceptarea unui drept de deducere a cheltuielilor de cercetare-

dezvoltare ale unui exercițiu financiar-în proporție de 150% (respectiv deducerea integrală a 

cheltuielilor de cercetare-dezvoltare eligibile plus o deducere suplimentară de 50% din valoarea 

acestora. Acest tip de facilitate se aplică cu bune rezultate și fără dificultăți și în alte state ale 

Uniunii Europene. Normele privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la 

calculul rezultatului fiscal sunt aprobate prin Ordinul comun MFP/MENCS nr.1056/4435/2016 și 

stabilesc condițiile cumulative de eligibilitate la acordarea deducerii suplimentare (art.4, lit. a) 

și b) din norme). Totodată la punctele 1 și 6 ale literei b) din art.4 al normelor menționate sunt 

identificate activitățile de cercetare-dezvoltare care nu sunt eligibile. Cu toate acestea, unele 

dificultăți au apărut în aplicarea facilității respective prin nerecunoașterea de către unele 

autorități fiscale a caracterului eligibil al cheltuielilor de cercetare-dezvoltare efectuate de 

unele entități. 
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CONTRIBUȚII PENTRU SUSȚINEREA ( SUB)MĂSURII NR.1: 

 identificarea cerințelor de revizuire și completare, după caz, a prevederilor Normelor 

privind deducerile pentru cheltuielile de CDI la calculul rezultatului fiscal aprobate prin 

Ordinul comun MFP/MENS nr. 1056/4435/2016. 

 printre atribuțiile legale ale experților/specialiștilor în inovare și transfer tehnologic 

prevăzuți de modificările propuse la OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și 

dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare, să fie prevăzută 

“acordarea de consultanță operatorilor economici - la solicitarea acestora - privind 

încadrarea cheltuielilor efectuate de aceștia în: inovare, respectiv cercetare-dezvoltare, 

după caz”, astfel încât să fie facilitată stabilirea eligibilității acestora. 

 

PREZENTAREA (SUB)MĂSURII NR.2: Aplicarea metodei de amortizare accelerată și în cazul 

aparaturii și echipamentelor destinate activităților de cercetare-dezvoltare (art.20, alin .(1), lit. 

b) și art.28 ”Amortizarea fiscală” din titlul II Impozitul pe profit al Codului fiscal). Măsura 

respectivă nu are limite de aplicare întrucât se referă la toate activitățile unei entități plătitoare 

de impozit pe profit, inclusiv activitatea de cercetare-dezvoltare. Totuși, specificul activității de 

cercetare-dezvoltare generează în anumite situații un grad de utilizare deosebit de intens pentru 

anumite tipuri de aparatură și echipamente în procese experimentale, situații care conduc la 

uzura efectivă înainte de durata de utilizare estimată a acestora.  

 

CONTRIBUȚII PENTRU SUSȚINEREA  (SUB)MĂSURII NR.2: 

La art.28, alin.(20) din Cap. II - Calculul rezultatului fiscal - al Titlului II “Impozit pe profit” din 

Codul fiscal să se introducă un nou alineat cu următorul cuprins: 

 “contribuabilii care desfășoară activitate în domeniul cercetării-dezvoltării și care 

achiziționează anumite tipuri de aparatura și echipamente, supuse unui proces de uzura 

deosebit de intens pe parcursul proceselor experimentale repetitive, specifice unor 

proiecte de cercetare, pot deduce integral valoarea acestora la calculul profitului 

impozabil la data punerii în funcțiune a acestora”. 

 

PREZENTAREA (SUB)MĂSURII NR.3: Scutirea de impozit pe profit pe o perioada de 10 ani de 

activitate, pentru contribuabilii care desfășoară exclusiv activitate de cercetare-dezvoltare. 

Scopul urmărit de această măsură privește: creșterea numărului de start-up-uri care desfășoară 

exclusiv activități de cercetare-dezvoltare; stimularea companiilor mari să-și înființeze entități 

distincte de cercetare-dezvoltare; stimularea alocării de resurse private și publice pentru 

susținerea activității de cercetare-dezvoltare. 

 

Facilitatea fiscală respectivă deși a intrat în vigoare de la data de 1 ianuarie 2017, până la 

această dată nu a fost pusă în aplicare ca urmare a faptului că nu au fost promovate normele de 
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aplicare a acestei prevederi în contextul respectării reglementărilor în domeniul ajutorului de 

stat. 

 

CONTRIBUȚII PENTRU SUSȚINEREA (SUB)MĂSURII NR.3: 

Întrucât adresabilitatea facilității respective vizează un număr nesemnificativ de entități care la 

aceasta dată realizează exclusiv activitate de cercetare-dezvoltare se propune ca art.22 indice 1 

al titlului II ”Impozit pe profit “ din Codul fiscal să fie reformulat astfel: 

 “contribuabilii care desfășoară preponderant activitate de inovare și cercetare-dezvoltare 

(în proporție de peste 50%) definită potrivit OG nr.57/2002 privind cercetarea științifică 

și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare, precum și activități 

conexe acesteia sunt scutiți de impozit pe profit - în primii 10 ani de activitate. Această 

facilitate fiscală va fi pusă în aplicare în condițiile respectării reglementărilor în domeniul 

ajutorului de stat”. 

 

PREZENTAREA  (SUB)MĂSURII NR.4: Scutirea de impozit pe venit pentru personalul de cercetare-

dezvoltare prevăzută prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și OUG 32/2016 completată 

prin Legea nr.136/2017. Scopul urmărit de facilitatea fiscală vizează creșterea atractivității 

locurilor de muncă din domeniul CDI urmare a creșterii veniturilor salariale ale acestora, prin 

aplicarea stimulentului fiscal. Aplicarea în practică a facilității respective a fost îngreunată de 

unele confuzii generate în mare măsură chiar de normele de aplicare a reglementărilor 

menționate mai sus, ale cărei prevederi s-au abătut de la legea de baza (potrivit numeroaselor 

sesizări ale entităților care le-au aplicat). 

 

CONTRIBUȚII PENTRU SUSȚINEREA (SUB)MĂSURII NR.4: 

 eliminarea punctului 2 (indice 1) din secțiunea 1 CAP.I, Titlul IV din normele metodologice 

de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin HG nr.1/2016, cu modificările și completările 

ulterioare, având în vedere abaterea de la legislația de baza și crearea de confuzii majore 

în aplicare. 

 îmbunătățirea normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal menționate mai sus astfel 

încât să clarifice corespunzător aplicarea facilității respective personalului inclus în 

proiecte de cercetare (inclusiv  proiecte de cercetare-dezvoltare finanțate din fonduri 

nerambursabile sau proiecte/activități de cercetare-dezvoltare derulate in cadrul 

instalatiilor speciale de interes national). 

 

2.PREZENTAREA MĂSURII DE SIMPLIFICARE FISCALĂ ȘI FACILITĂȚI - propuneri noi. 

 

PREZENTAREA (SUB)MĂSURII FISCALE NR.1: Extinderea unor facilități fiscale privind plătitorii de 

impozit pe profit și la microîntreprinderile plătitoare de impozit pe veniturile acestora. Se 

propune ca microîntreprinderile care înregistrează venituri preponderant din activitatea de 
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cercetare și dezvoltare (peste 50% din total venituri) și sunt plătitoare de impozit pe veniturile 

respective să beneficieze de scutirea de impozit pe venit - în primii 10 ani de activitate - similar 

cu propunerea privind plătitorii de impozit pe profit. Prin aceste îmbunătățiri ale legislației se 

urmărește realizarea unui tratament fiscal echitabil pentru cele două categorii de entități.  

 

CONTRIBUȚII PENTRU SUSȚINEREA (SUB)MĂSURII FISCALE NR.1: 

Promovarea propunerii de introducere în cadrul Titlului III Impozitul pe veniturile 

microîntreprinderilor  a unei prevederi prin care să fie exceptate de la plata impozitului pe venit 

acele microîntreprinderi care au ca obiect preponderant de activitate inovarea și cercetarea -

dezvoltarea (entități inovative) și care realizează preponderant venituri din aceasta activitate 

(peste 50% din totalul veniturilor). 

 

PREZENTAREA (SUB)MĂSURII FISCALE NR.2: Stimularea prin măsuri fiscale a valorificării 

rezultatelor CDI. 

Necesitatea promovării cu celeritate a unor măsuri de stimulare a valorificării rezultatelor 

cercetării, inclusiv prin măsuri fiscale, se impune dacă avem în vedere: 

 gradul redus de valorificare a rezultatelor activității de CDI în România; 

 facilitatea respectivă este funcțională cu bune rezultate și în alte state membre ale Uniunii 

Europene; 

 aprecierile Comisiei Europene, potrivit cărora  “principala preocupare pentru România este 

competitivitatea scăzută”. Datele indică o capacitate de comercializare redusă a 

rezultatelor cercetării și inovării românești.  

  

CONTRIBUȚII PENTRU SUSȚINEREA (SUB)MĂSURII NR.2 

 acordarea unui credit fiscal entităților care achiziționează în vederea exploatării brevete / 

licențe de fabricație. Cu valoarea creditului fiscal primit de entitatea achizitoare a 

dreptului de proprietate intelectuală se poate reduce obligația de plată privind impozitul 

pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, datorat bugetului statului. 

 acordarea unui credit fiscal entităților care utilizează în activitatea de exploatare propriile 

brevete sau licențe de fabricație realizate în entitatea respectivă. Cu valoarea creditului 

fiscal primit entitatea respectivă își poate reduce obligația de plată privind impozitul pe 

profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, datorat bugetului statului. 

 

PREZENTAREA (SUB)MĂSURII FISCALE NR.3: Stimularea fiscală a activității de CDI prin încurajarea 

proiectelor aplicative de cercetare-dezvoltare realizate în echipe mixte (mediul de afaceri, 

unități de cercetare, mediul universitar). Necesitatea promovării acestui tip de stimulent fiscal 

decurge din nevoia de provocare a mediului de afaceri -mai ales cel autohton- de a accesa 

proiecte aplicative  de inovare și cercetare-dezvoltare, în echipe mixte alături de unitățile de 

cercetare și mediul universitar în vederea soluționării cu succes a unor decalaje tehnice și 
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tehnologice cu care acesta se confruntă. Menționăm că acest tip de stimulent fiscal funcționează 

cu bune rezultate și în alte state membre ale Uniunii Europene. 

 

CONTRIBUȚII PENTRU SUSȚINEREA (SUB)MĂSURII FISCALE NR.3 

Promovarea propunerii de completare a Titlului II “Impozitarea profitului“ și respectiv a Titlului 

III “Impozitarea veniturilor microîntreprinderilor” cu prevederi privind stimularea-pe o perioadă 

limitată de timp – a proiectelor aplicative de inovare și cercetare-dezvoltare, realizate în echipe 

mixte: mediul de afaceri - unități de cercetare - mediul universitar. 

  

3.PREZENTAREA MĂSURII CU CARACTER GENERAL: 

Argumentarea acestei măsuri decurge din rezultatele cercetărilor derulate pe parcursul acestui 

proiect care au scos în evidență faptul că ”antreprenorii români nu beneficiază pe deplin de 

potențialul facilităților fiscale actuale, rămânând neoperabile unele oportunități fiscale 

importante”. Printre cauze au fost puse în evidență: inadecvarea  normelor de aplicare a 

legislației fiscale la specificul activității de CDI; comunicarea insuficientă; lipsa de unitate în 

aplicare și altele. 

Elementele care impun măsurile cu caracter general decurg și din particularitățile domeniului de 

cercetare-dezvoltare pe care uneori legislația cu caracter general nu le poate acoperi 

corespunzător dar și nevoia de susținere efectivă a domeniului de activitate CDI care reprezintă 

pilonul de susținere a evoluției tuturor celorlalte domenii de activitate ale economiei românești. 

 

PREZENTAREA MĂSURILOR CU CARACTER GENERAL: Crearea și asigurarea funcționării la nivelul 

Ministerului Educației și Cercetării a unui  - nucleu de specialiști- cu atribuții concrete în 

adecvarea la specificul CDI a normelor/metodologiilor de aplicare a legislației financiare, 

contabile și fiscale. 

Înființarea și funcționarea pe lângă acest nucleu de specialiști a unui Colegiu consultativ 

pe probleme financiare, contabile și fiscale format din specialiști cu experiență reprezentativă în 

domeniu și care cunosc foarte bine particularitățile specifice domeniului de activitate CDI.  

 

CONTRIBUȚII PENTRU SUSȚINEREA  MĂSURILOR CU CARACTER GENERAL: 

Crearea prin Ordin al Ministrului Educației și Cercetării a - Nucleului de specialiști și a Colegiului 

Consultativ și stabilirea obiectivelor și atribuțiilor concrete ale acestora privind: 

 finalizarea parcursului legislativ al măsurilor inițiate în cadrul prezentei Politici publice cu 

privire la domeniul fiscal și asigurarea cadrului de operaționalizare a măsurilor și 

submăsurilor propuse. În acest scop, la data închiderii prezentului proiect, atât Nucleul de 

specialiști cât și Colegiul Consultativ este necesar să fie funcționale. 

 stabilirea setului de proceduri  specifice domeniului CDI, componente ale Manualului de 

proceduri pentru  domeniul financiar, contabil și fiscal și a programului de elaborare a 

acestora, astfel încât să se asigure practici legale și unitare pentru activitatea specifică CDI 
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 identificarea aspectelor din legislația specifică domeniului CDI care nu funcționează în mod 

corespunzător, a cauzelor care le generează și elaborarea, pe această bază, a propunerilor 

de corectare. 

 

 

4. Plan de acțiune pentru implementarea măsurii 

Activitate Termene Responsabili Buget 

Resurse/Instrumente 

necesare pentru 

implementare 

Acțiunea 1:  

Identificarea cerințelor de 

revizuire și completare, după 

caz, a prevederilor Normelor 

privind deducerile pentru 

cheltuielile de cercetare-

dezvoltare la calculul 

rezultatului fiscal, aprobate prin 

Ordinul comun MFP/MENCS nr 

1056/4435/2016, astfel încât  să 

răspundă în cât mai mare măsură 

cerințelor operatorilor economici 

în stabilirea eligibilității 

cheltuielilor de cercetare-

dezvoltare. 

Trim I 

2021 

MEC 

elaborează 

propunerea 

care 

urmează să 

fie 

înaintată la 

MF 

 

 

Resursele existente 

Reglementări fiscale în 

domeniul CDI 

Acțiunea 2:   

Reglementarea atribuțiilor 

viitorilor experți/specialiști în 

inovare și transfer tehnologic cu 

privire la acordarea de 

consultanță operatorilor 

economici, la solicitarea 

acestora privind încadrarea 

Tim II 

2021 

MEC -

elaborează 

propunerea 

 

Resursele existente 

Reglementări fiscale în 

domeniul CDI 
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cheltuielilor efectuate de aceștia 

în inovare, cercetare-dezvoltare. 

Acțiunea 3:   

Punerea de acord și înaintarea 

propunerii de completare a 

prevederii art.28 “Amortizarea 

fiscală”, alin. (20) din Titlul II 

Impozit pe profit din Codul fiscal 

cu următorul text: 

“Contribuabilii care desfășoară 

activitate în domeniul CDI și care 

achiziționează aparatura și 

echipamente specifice unor 

proiecte de cercetare și care 

sunt supuse unei uzuri majore ca 

urmare a multiplelor 

experimente impuse de procesul 

de cercetare, pot deduce 

integral valoarea acestora la 

calculul profitului impozabil, la 

data punerii în funcțiune “.  

 

Trim I 

2021 

MEC 

înaintează 

propunerea 

la MFP 

 

Resursele existente 

Reglementări fiscale în 

domeniul CDI 

Acțiunea 4:  

Punerea de acord și promovarea 

propunerii de reformulare a 

art.22 (indice 1) al titlului II 

Impozit pe profit  din Codul 

fiscal, astfel:  

“Contribuabilii care desfășoară 

preponderant activitate de 

inovare și cercetare-dezvoltare 

(în proporție de peste 50%) 

definită potrivit OG nr.57/2002 

privind cercetarea științifică și 

dezvoltarea tehnologică, cu 

modificările și completările 

Trim I 

2021 

MEC  

înaintează 

propunerea 

la MFP 

 

Resursele existente 

Reglementări fiscale în 

domeniul CDI 
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ulterioare, precum și activități 

conexe acesteia sunt scutiți de 

impozit pe profit pe o perioadă 

de 10 ani de activitate. Această 

facilitate fiscală va fi pusă în 

aplicare în condițiile respectării 

reglementărilor în domeniul 

ajutorului de stat”. 

Acțiunea 5:  

Punerea de acord și promovarea 

la MFP a propunerii de 

modificare a prevederilor 

Normelor Metodologice de 

aplicare a Titlului IV din Codul 

Fiscal, cu privire la: 

 eliminarea punctului 2 (indice 
1) din secțiunea 1 CAP.I, Titlul 
IV din normele metodologice 
de aplicare a Codului fiscal, 
aprobate prin HG nr.1/2016, 
cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
având în vedere abaterea de 
la legislația de baza și crearea 
de confuzii majore în 
aplicare. 

 îmbunătățirea normelor 
metodologice de aplicare a 
Codului fiscal  menționate mai 
sus astfel încât să clarifice 
corespunzător aplicarea 
facilității respective 
personalului inclus în proiecte 
de cercetare (inclusiv  
proiecte de cercetare-
dezvoltare   finanțate din 
fonduri nerambursabile sau 
proiecte/activități de 
cercetare-dezvoltare derulate 
în cadrul instalațiilor speciale 
de interes național). 

Trim I 

2021 

MEC  

înaintează 

propunerea 

la MFP 

 

Resursele existente 

Reglementări fiscale în 

domeniul CDI 
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Acțiunea 6:  

Punerea de acord și promovarea 

propunerii de completare a 

Titlului III “Impozitarea 

veniturilor  

microîntreprinderilor“ din Codul 

fiscal astfel: 

”Microîntreprinderile care au ca 

obiect preponderent de 

activitate inovarea și cercetarea-

dezvoltarea (entități inovatoare) 

și care realizează preponderent 

venituri din această activitate 

(peste 50% din totalul veniturilor) 

sunt exceptate pe o perioadă de 

10 ani de la plata impozitului pe 

venit. 

Trim I 

2021 

MEC 

înaintează 

propunerea 

la MFP 

 

Resursele existente 

Reglementări fiscale în 

domeniul CDI 

Acțiunea 7:  

Promovarea propunerii de 

stimulare prin măsuri fiscale a 

valorificării rezultatelor 

activității de CDI astfel: 

Acordarea unui credit fiscal 

entităților care achiziționează în 

vederea exploatării brevete / 

licențe de fabricație . Cu 

valoarea creditului fiscal primit 

de entitatea achizitoare a 

dreptului de proprietate 

intelectuală se poate reduce 

obligația de plată privind 

impozitul pe profit/ impozitul pe 

veniturile microîntreprinderilor, 

datorat bugetului statului. 

 acordarea unui credit fiscal 
entităților care utilizează în 
activitatea de exploatare 

Trim I 

2021 

MEC 

înaintează 

propunerea 

la MFP 

 

Resursele existente 

Reglementări fiscale în 

domeniul CDI 
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propriile brevete sau licențe 
de fabricație realizate în 
entitatea respectivă. Cu 
valoarea creditului fiscal 
primit entitatea respectivă își 
poate reduce obligația de 
plata privind impozitul pe 
profit/impozitul pe veniturile 
microîntreprinderilor, datorat 
bugetului statului. 

Acțiunea 8:  

Promovarea propunerilor de 

stimulare pe o perioadă limitată 

de timp a proiectelor aplicative 

de inovare și CDI prin echipe 

mixte: mediul de afaceri, unități 

de cercetare, mediul universitar. 

Trim I 

2021 

MEC  

înaintează  

propunerea 

la MFP. 

 

 

Resursele existente 

Reglementări fiscale în 

domeniul CDI 

Acțiunea 9:  

Înființarea prin Ordin al 

Ministrului Educației și Cercetării 

a Nucleului de specialiști și a 

Colegiului Consultativ  al 

acestuia  și stabilirea 

obiectivelor și atribuțiilor 

acestora privind finalizarea 

parcursului legislativ al măsurilor 

inițiate și promovate în cadrul 

politicilor publice vizând 

domeniul fiscal al CDI în cadrul 

prezentului proiect, identificarea 

și propunerea spre soluționare și 

a altor aspecte de ordin 

financiar, contabil și fiscal 

specifice domeniului .  

Trim I 

2021 
MEC  

Resursele existente 

Reglementări fiscale în 

domeniul CDI 
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