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PROGRAMUL PROGRAMUL 5.5. INOVAREINOVARE
Susţinerea finalizării cercetărilor prin rezultate practice, legate de 
dezvoltările tehnice şi tehnologice

Obiectiv : Creşterea capacităţii de inovare, dezvoltare tehnologică 
şi asimilare în producţie a rezultatelor tehnologice pentru îmbunătăţirea 
competitivităţii economiei naţionale şi creşterea calităţii vieţii.

Programul INOVARE este condus de către Agenţia Managerială de 
Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic –

Politehnica

AGENTIA MANAGERIALĂ DE CERCETARE 
STIINŢIFICĂ, 

INOVARE SI TRANSFER TEHNOLOGIC – Politehnica
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DirecDirecţţii de acii de acţţiuneiune
1. crearea de produse 1. crearea de produse şşi tehnologii la inii tehnologii la iniţţiativa ageniativa agenţţilor economici;ilor economici;
2. crearea 2. crearea şşi / sau dezvoltarea infrastructurii de inovare:i / sau dezvoltarea infrastructurii de inovare:

-- Parcuri Parcuri şştiintiinţţifice ifice şşi / sau tehnologicei / sau tehnologice
-- Centre de transfer tehnologicCentre de transfer tehnologic
-- Centre de brokeraj, magazine ale cunoaCentre de brokeraj, magazine ale cunoaşşteriiterii
-- Incubatoare tehnologice;Incubatoare tehnologice;

3. sprijinirea ofertei de servicii suport pentru inovare;3. sprijinirea ofertei de servicii suport pentru inovare;
4. 4. sprijinirea dezvoltării infrastructurii de atestare a calităsprijinirea dezvoltării infrastructurii de atestare a calităţţii;ii;
5. 5. sprijinirea acreditării laboratoarelor de sprijinirea acreditării laboratoarelor de îîncercări ncercări şşi analizăi analiză;;
6. 6. sprijinirea implementării sprijinirea implementării şşi dezvoltării sistemului de management i dezvoltării sistemului de management 
al calităal calităţţii;ii;
7. 7. sprijinirea formării sprijinirea formării şşi dezvoltării de rei dezvoltării de reţţele inovative;ele inovative;
8. 8. sprijinirea activităsprijinirea activităţţii platformelor tehnologice;ii platformelor tehnologice;
9. organizarea de concursuri cu premii pe domenii cu poten9. organizarea de concursuri cu premii pe domenii cu potenţţial ial 
inovativ pe plan nainovativ pe plan naţţional.ional.
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Structura ProgramuluiStructura Programului

ÎÎn vederea n vederea îîndeplinirii obiectivelor ndeplinirii obiectivelor şşi realizării i realizării 
cadrului necesar realizării accadrului necesar realizării acţţiunilor prevăzuteiunilor prevăzute, , 
Programul este conceput, structurat, finanProgramul este conceput, structurat, finanţţat at şşi i 

monitorizat monitorizat îîn cadrul a n cadrul a 55 MODULEMODULE
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MODULUL 1MODULUL 1 –– Dezvoltare de produs Dezvoltare de produs –– sisteme sisteme 
sussusţţine derularea de proiecte având ca scop transferul ine derularea de proiecte având ca scop transferul 
tehnologic al rezultatelor cercetării tehnologice tehnologic al rezultatelor cercetării tehnologice şşi i 
inovăriiinovării, cât , cât şşi sprijinirea valorificării brevetelor de i sprijinirea valorificării brevetelor de 
către către îîntreprinderi pentru:ntreprinderi pentru:
-- realizarea unor produse, tehnologii realizarea unor produse, tehnologii şşi servicii i servicii 

noi sau modernizate, aplicabile la agennoi sau modernizate, aplicabile la agenţţi i 
economici;economici;
  -- stimularea inovării produselor stimularea inovării produselor, tehnologiilor , tehnologiilor şşi i 
serviciilor realizate de către  agenserviciilor realizate de către  agenţţii economici.ii economici.
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MODULUL 2MODULUL 2 -- Crearea Crearea şşi /i / sau dezvoltarea  sau dezvoltarea 
entităentităţţilor ilor şşi structurilor de susi structurilor de susţţinere a inovării inere a inovării este este 
destinat proiectelor pentru crearea destinat proiectelor pentru crearea şşi dezvoltarea de i dezvoltarea de 
infrastructuri cu facilităinfrastructuri cu facilităţţi pentru transferul de cunoai pentru transferul de cunoaşştere, tere, 
îînfiinnfiinţţarea area şşi funci funcţţionarea de ionarea de îîntreprinderi inovative din ntreprinderi inovative din 
categoriile:categoriile:
-- Parcuri Parcuri şştiintiinţţifice ifice şşi / sau tehnologice, i / sau tehnologice, 
-- Centre de transfer tehnologic, Centre de transfer tehnologic, 
-- Centre de brokeraj, Magazine ale cunoaCentre de brokeraj, Magazine ale cunoaşşterii,terii,
-- Incubatoare tehnologice, constituirea  Incubatoare tehnologice, constituirea  şşi i 
dezvoltarea de redezvoltarea de reţţele inovativeele inovative
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MODULUL 3MODULUL 3 -- Servicii suport pentru inovare Servicii suport pentru inovare se se 
adresează unităadresează unităţţilor de CDI care pot dezvolta acilor de CDI care pot dezvolta acţţiuni:iuni:
-- îîn vederea susn vederea susţţinerii activităinerii activităţţilor inovative ale ilor inovative ale 
IMM IMM –– urilor, urilor, 
-- pentru crearea si pentru crearea si dezvoltarea de dezvoltarea de clusterclusteree şşi i 
rereţţele inovative de IMM ele inovative de IMM –– uri, dezvoltare de uri, dezvoltare de 
portaluri portaluri şştiintiinţţifice, târguri virtuale ifice, târguri virtuale şştiintiinţţifice, ifice, 
-- promovarea promovarea şşi diseminarea cunoi diseminarea cunoşştintinţţelor elor şşi i 
rezultatelor CDIrezultatelor CDI..
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MODULUL 4MODULUL 4 -- Infrastructura Infrastructura şşi Managementul i Managementul 
calităcalităţţiiii sprijină proiectele pentru sprijină proiectele pentru::
-- dezvoltarea infrastructurii de atestare a  dezvoltarea infrastructurii de atestare a 
calităcalităţţii, ii, 
-- pentru acreditarea laboratoarelor de pentru acreditarea laboratoarelor de îîncercări ncercări 
şşi analizăi analiză, , 
-- pentru implementarea pentru implementarea şşi dezvoltarea i dezvoltarea 
sistemului de management al calităsistemului de management al calităţţii.ii.
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MODULUL 5MODULUL 5 –– Cooperare europeană EUREKA Cooperare europeană EUREKA  
se adresează agense adresează agenţţilor economici, persoane juridice ilor economici, persoane juridice 
române, interesaromâne, interesaţţi să dezvolte proiecte i să dezvolte proiecte îîn cadrul n cadrul 
iniiniţţiativei EUREKAiativei EUREKA
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Indicatori specifici ProgramuluiIndicatori specifici Programului (extras)(extras)::
1. 1. Număr de proiecte CDI finanNumăr de proiecte CDI finanţţateate
2. 2. Rata de succes a solicitărilor de proiecte CDIRata de succes a solicitărilor de proiecte CDI
3. Ponderea contribu3. Ponderea contribuţţiei financiare private pe proiecte CDI, iei financiare private pe proiecte CDI, din din 
carecare contribucontribuţţie financiară directăie financiară directă
4. 4. Număr de produse transferabile obNumăr de produse transferabile obţţinuteinute
5. 5. Număr de cereri de brevete depuse Număr de cereri de brevete depuse îîn urma proiectelor, din n urma proiectelor, din 
care:care:

NaNaţţionaleionale
EPO (UE)EPO (UE)
USPTO (SUA)USPTO (SUA)
Triadice (U.E. SUA, Japonia)Triadice (U.E. SUA, Japonia)

66. N. Număr de IMM umăr de IMM –– uri participante uri participante îîn proiecten proiecte
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TIPURI SI CATEGORII DE PROIECTE TIPURI SI CATEGORII DE PROIECTE 

LaLa Modulul 1Modulul 1 sunt abordate proiecte de cercetare cercetare –– dezvoltare dezvoltare ––
inovare pentru produse / tehnologii / servicii care susinovare pentru produse / tehnologii / servicii care susţţin in 
derularea de activităderularea de activităţţi având ca scop final transferul tehnologic al i având ca scop final transferul tehnologic al 
rezultatelor cercetării tehnologice cerezultatelor cercetării tehnologice ce vor răspunde la inivor răspunde la iniţţiativa iativa 
unui agent economic care doreunui agent economic care doreşşte un parteneriat pentru a obte un parteneriat pentru a obţţine ine 
rezultatele care rezultatele care îîi vor apari vor aparţţine (ine (tip detip de proiecteproiecte: CDI : CDI 
orientateorientate).).

categorii de proiectecategorii de proiecte:: PDP PDP -- dezvoltare de produs dezvoltare de produs 
PDT PDT -- dezvoltare de tehnologie dezvoltare de tehnologie 
PDS PDS -- dezvoltare de serviciu dezvoltare de serviciu 
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CompetiCompetiţţia 2007ia 2007: : 133133 contracte semnatecontracte semnate
132132 contracte in derularecontracte in derulare

CompetiCompetiţţia 2008:ia 2008: 142142 contracte semnatecontracte semnate
137137 contracte in derularecontracte in derulare

Total:Total: contracte semnatecontracte semnate 275275
contracte in derularecontracte in derulare 269 269 

Participarea universitatilor de stat: Participarea universitatilor de stat: 3030 din din 5656::

Universitati de stat Universitati de stat 

1 Academ1 Academiia Nationala de Educatie Fizica Sport 1 a Nationala de Educatie Fizica Sport 1 
2 Academia de Studii Economice 1 2 Academia de Studii Economice 1 
3 Academia Tehnica Militara 1 3 Academia Tehnica Militara 1 
4 Univeristatea de Arhitectura si Urbanism ION MINCU  1 4 Univeristatea de Arhitectura si Urbanism ION MINCU  1 
5 Universitatea VALAHIA din Targoviste 6 5 Universitatea VALAHIA din Targoviste 6 
6 Universitatea AUREL VLAICU din Arad 2 6 Universitatea AUREL VLAICU din Arad 2 
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7 Universitatea BABES BOLYAI din Cluj7 Universitatea BABES BOLYAI din Cluj--Napoca 6Napoca 6
8 Universitatea de Stiinte Agricole si M8 Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina edicina VVeterinaraeterinara din Bucuresti 2 din Bucuresti 2 
9 Universitatea de Stiinte Agricole si M9 Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina edicina VVeterinaraeterinara din Clujdin Cluj--Napoca 3 Napoca 3 

10 Universitatea de Stiinte Agricole si M10 Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina edicina VVeterinaraeterinara din Iasi 1 din Iasi 1 
11 Universitatea de Stiinte Agricole si M11 Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina edicina VVeterinaraeterinara din Timisoara 1din Timisoara 1
12 Universitatea din Bacau 2 12 Universitatea din Bacau 2 
13 Universitatea din Bucuresti 6 13 Universitatea din Bucuresti 6 
14 Universitatea din Craiova 1 14 Universitatea din Craiova 1 
15 Universitatea din Petrosani 1 15 Universitatea din Petrosani 1 
16 Universitatea DUNAREA DE JOS din Galati 4 16 Universitatea DUNAREA DE JOS din Galati 4 
17 Universitatea EFTIMIE MURGU din Resita 3 17 Universitatea EFTIMIE MURGU din Resita 3 
18 Universitatea M18 Universitatea Medicina si edicina si FFarmaciearmacie CAROL DAVILA din Bucuresti 6 CAROL DAVILA din Bucuresti 6 
19 Universitatea M19 Universitatea Medicina si edicina si FFarmaciearmacie GrGrigoreigore POPA din IaPOPA din Iaşşi 3 i 3 
20 Universitatea M20 Universitatea Medicina si edicina si FFarmaciearmacie VVictor ictor BBABESABES din Timidin Timişşoara. 1 oara. 1 
21 Universitatea OVIDIUS din Constanta 2 21 Universitatea OVIDIUS din Constanta 2 
22 Universitatea Petrol Gaze din Ploie22 Universitatea Petrol Gaze din Ploieşşti 1 ti 1 
23 Universitatea POLITEHNICA din Bucure23 Universitatea POLITEHNICA din Bucureşşti 121 ti 121 
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AGENTIA MANAGERIALĂ DE CERCETARE 
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24 Universitatea POLITEHNICA din Timişoara 2
25 Universitatea STEFAN CEL MARE din Suceava 2
26 Universitatea Tehnica de Construcţii din Bucureşti 11 
27 Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca 19 
28 Universitatea Tehnica GH ASACHI din Iaşi 17 
29 Universitatea TRANSILVANIA din Braşov 4 
30 Universitatea din Oradea 2

Participarea universitatilorParticiparea universitatilor particulare: 1particulare: 1

Universitatea Sapienta 6
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Modulul 5 Modulul 5 abordează proiecte de dezvoltare tehnologicăde dezvoltare tehnologică, , 
inovare, transfer de tehnologie inovare, transfer de tehnologie şşi implementare i implementare îîn producn producţţie ie 
din următoarele categoriidin următoarele categorii::
Proiecte tradiProiecte tradiţţionaleionale EUREKA EUREKA 
Proiecte de tip CLUSTERProiecte de tip CLUSTER (componente ale proiectelor de (componente ale proiectelor de 
tip CLUSTER tip CLUSTER –– EUREKA)EUREKA)
Proiecte de tip EUROSTARSProiecte de tip EUROSTARS

1515 Contracte semnate si in derulare Contracte semnate si in derulare 
sunt implicate sunt implicate 3 3 universuniversiittăăţţii

1. 1. Universitatea AUREL VLAICU din AradUniversitatea AUREL VLAICU din Arad 11
2. Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti 22. Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti 2
3. 3. Universitatea Tehnica GH ASACHI din IasiUniversitatea Tehnica GH ASACHI din Iasi 33
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CondiCondiţţii de eligibilitateii de eligibilitate

Coordonatorul proiectuluiCoordonatorul proiectului este uneste un agent economic care agent economic care 
are are îîn obiectul de activitate n obiectul de activitate şşi cercetare i cercetare –– dezvoltare. dezvoltare. 

ParteneriParteneri: agen: agenţţi economici,i economici, entită entităţţi CDI,i CDI, unită unităţţi ale i ale 
administraadministraţţiei publice locale, uiei publice locale, unitănităţţi de transfer tehnologic i de transfer tehnologic 
sau sau îîn concordann concordanţţă cu Programul europeană cu Programul european..

ToToţţi participani participanţţii din consorii din consorţţiu trebuie să fie iu trebuie să fie îînregistranregistraţţi i îîn n 
Registrul PotenRegistrul Potenţţialilor Contractori (RPC) ialilor Contractori (RPC) şşi certificai certificaţţi.i.
AgenAgenţţii economici ii economici şşi parteneri i parteneri îîn propunerea de proiect au, n propunerea de proiect au, 
cel pucel puţţin, un bilanin, un bilanţţ contabil contabil îîncheiat ncheiat şşi au i au îînregistrat profit nregistrat profit 
îîn ultimul an.n ultimul an.
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Durata proiectelorDurata proiectelor

Durata unui proiect de inovare Durata unui proiect de inovare şşi transfer i transfer 
tehnologic pentru produs / tehnologie / serviciu tehnologic pentru produs / tehnologie / serviciu 
este de maxim 24 luni de la data este de maxim 24 luni de la data îîncheierii ncheierii 
contractului de financontractului de finanţţare de la buget pentru are de la buget pentru 
propunerile acceptate.propunerile acceptate.

Durata unui proiect de cooperare european Durata unui proiect de cooperare european 
EUREKA este de maxim EUREKA este de maxim 3636 luni sau conform cu luni sau conform cu 
prevederile Programului europeanprevederile Programului european
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Nivelul de finanNivelul de finanţţare de la bugetare de la buget

Sprijinul financiar (finanSprijinul financiar (finanţţarea de la buget) acordat area de la buget) acordat 
de la bugetul Programului pentru un proiect de de la bugetul Programului pentru un proiect de 
inovare inovare şşi transfer tehnologic pentru produs / i transfer tehnologic pentru produs / 
tehnologie / serviciutehnologie / serviciu, c, corespunzător Modulului orespunzător Modulului 1 p1 pe e 
toată durata acestuiatoată durata acestuia, este de maximum , este de maximum 
2.000.000 lei, 2.000.000 lei, îîn condin condiţţiile respectării iile respectării 
legislalegislaţţiei iei îîn domeniul ajutorului de stat.n domeniul ajutorului de stat.
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Sprijinul financiar (finanSprijinul financiar (finanţţarea de la buget) acordat de la area de la buget) acordat de la 
bugetul programului pentru un proiect de cooperare bugetul programului pentru un proiect de cooperare 
europeană EUREKA reprezintă maxim europeană EUREKA reprezintă maxim 50% d50% din in 
valoarea părvaloarea părţţii româneii româneşşti din proiect (cheltuieli ti din proiect (cheltuieli 
eligibile), dar nu mai mult de:eligibile), dar nu mai mult de:

–– 300.000 lei300.000 lei // anan pentru proiecte tradipentru proiecte tradiţţionale ionale 
EUREKA, EUREKA, îîn baza Acordului european de parteneriat n baza Acordului european de parteneriat şşi i 
obobţţinerii statutului de proiect EUREKA;inerii statutului de proiect EUREKA;

–– 500.000 lei500.000 lei // anan pentru proiectele CLUSTER, pentru proiectele CLUSTER, îîn baza n baza 
Acordului european de parteneriat Acordului european de parteneriat şşi a adresei oficiale i a adresei oficiale 
din partea proiectului CLUSTER, cdin partea proiectului CLUSTER, care face dovada are face dovada 
selectării proiectului selectării proiectului îîn urma competin urma competiţţiei iei 
internainternaţţionale;ionale;

–– 800.000 lei800.000 lei // anan pentru proiectele EUROSTARS, pentru proiectele EUROSTARS, îîn n 
limita numărului de proiecte selectate pentru limita numărului de proiecte selectate pentru 
finanfinanţţare. are. 
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Categorii de activităCategorii de activităţţi eligibile i eligibile (activi(activitătăţţi ce pot fi i ce pot fi 
finanfinanţţate de la buget)ate de la buget)::

-- activită activităţţi de cercetare industrială i de cercetare industrială şşi dezvoltare i dezvoltare 
experimentalăexperimentală;;
-- elaborare de studii de fezabilitate tehnică elaborare de studii de fezabilitate tehnică;;
-- protejarea drepturilor de proprietate intelectuală protejarea drepturilor de proprietate intelectuală; ; 
-- procurarea de servicii activită procurarea de servicii activităţţi suport i suport şşi de i de 
consultanconsultanţţă pentru inovareă pentru inovare..
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sediusediu: : 
AgenAgenţţia Managerială de Cercetare ia Managerială de Cercetare ŞŞtiintiinţţificăifică, Inovare , Inovare şşi i 
Transfer Tehnologic   Transfer Tehnologic   AMCSIT AMCSIT –– PolitehnicaPolitehnica, , 
Splaiul IndependenSplaiul Independenţţei nr. 313, CP 060042, sector 6, ei nr. 313, CP 060042, sector 6, 
corp RECTORAT, etaj I: sala R102corp RECTORAT, etaj I: sala R102--104;104;
corp AN, parter: sala AN 031 corp AN, parter: sala AN 031 
adreseadrese electroniceelectronice::
informainformaţţii curente: ii curente: www.amcsit.rowww.amcsit.ro
îînregistrare onnregistrare on--line proiecte: line proiecte: www.inovare.amcsit.rowww.inovare.amcsit.ro
pentru corespondenpentru corespondenţţăă: : inovare@amcsit.roinovare@amcsit.ro
adresă poadresă poşştalătală:l:l
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