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Metodologia pentru evaluarea activităţii de inovare a institutelor de  

cercetare-dezvoltare din România 

 

 

 

În domeniul cercetării din România, inovarea trebuie să reprezinte un factor central al dezvoltării 

economice şi sociale. La baza competitivităţii se află un ecosistem de inovare, în cadrul căruia activitatea 

institutelor de cercetare-dezvoltare este semnificativă. 

 

Pentru a putea evalua activitatea de inovare a INCD-urilor, s-a elaborat o metodologie care să stea la baza 

unei analize, în vederea  dezvoltării de strategii instituţionale adecvate pentru eficientizarea şi creşterea 

componentei inovative atât a institutelor de cercetare în parte, cât şi a întregului domeniu de cercetare din 

România.  

 

Prima etapă a fost identificarea unor criterii de evaluare a activităţii institutelor de cercetare şi a gradului 

de inovare la nivel european şi internaţional.  Pentru aceasta s-au studiat diverse documente, metode şi 

practici internaţionale care pot stabili un cadru general de evaluare pentru mediul de cercetare din 

România.  

 

Criterii de evaluare a activităţii de cercetare şi inovare a INCD-urilor la nivel internaţional 

 

AERES - Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, (Agenţia de Evaluare a 

Cercetării şi a Învăţământului Superior), agenţia pentru evaluarea cercetării acadmice din Franţa, ulterior 

înlocuită de HCERES  - High Council for Evaluation of Research and Higher Education, a stabilit o serie de 

criterii utilizate în procesul de evaluare a insitutelor de cercetare: 

 Rezultate ale cercetării şi calitatea acestora (publicaţii, articole, cărţi, lucrări publicate în cadrul 

conferinţelor, traduceri şi orice alte rapoarte ştiinţifice sau tehnice relevante pentru domeniul 

respectiv, produse software, prototipuri, rezultate din sfera creativă, platforme tehnologice, etc); 

 Reputaţia academică reprezentată de participarea în cadrul proiectelor naţionale şi  internaţionale 

în colaborare cu alte institute, laboratoare sau participarea în reţele naţionale şi internaţionale, 

premii şi alte distincţii etc.;  

 Gradul de interacţiune cu mediul economic, social şi cultural, mai precis articole destinate 

publicului neimplicat în activităţi ştiinţifice sau de cercetare, software sau instrumente conceptuale 



 

3 

utilizate în procesele de decizie, patente sau licenţe, precum şi angajemente în cadrul unor 

parteneriate cu parteneri non-academici din mediul socio-economic sau cultural; 

 Strategia şi perspectivele de cercetare pentru viitor; 

 Evaluarea interacţiunii interdiscplinare; 

(Standarde HCERES – adoptate de AERES în noiembrie 2014; HCERES a înlocuit AERES începând cu 

noiembrie 2014) 

 

Un alt set de criterii şi practici internaţionale este cel stabilit de Comisia Europeană care facilitează 

aplicarea unei metode de evaluare în vederea îmbunatăţirii politicilor de inovare şi a rezultatelor pe care le 

determina acestea. Forul european a elaborat un ghid bazat pe experienţele din trecut asumându-şi 

dificultatea acestei iniţiative din prisma complexităţii fenomenului inovării care este dificil de cuantificat şi 

al cărui impact este greu de măsurat.  

 

Măsurile de impulsionare a activităţii de inovare evaluate sunt: 

 Existenţa şi activitatea înregistrată pe platformele şi reţelele de cooperare în domeniile ştiinţifice şi 

industriale; 

 Programele strategice de cercetare şi numărul de centre sau infrastructuri de cercetare; 

 Servicii furnizate mediului privat (consultanta, transfer tehnologic, etc.); 

 Finanţarea companiilor inovative; 

 Politici pentru clustere. 

(Evaluarea activităţilor de inovare. Ghid de metode şi bune practice – studiu finanţat de Comisia Europeană, 

Directoratul pentru Politica Regională)   

 

Pe lângă criteriile stabilite de organismele europene, au fost luate în considerare şi exemple de bune 

practici din statele europene. 

 

În Germania, evaluarea politicilor de inovare şi de cercetare s-a făcut pe trei paliere: aprecierea 

performanţelor individuale de cercetare, cu ajutorul comunităţii ştiinţifice, evaluarea programelor şi a 

institutelor de cercetare. 

 

Evaluarea activităţii de inovare s-a bazat pe următoarele criterii: 

 Dezvoltarea de produse de înaltă tehnologie şi utilizarea comunicaţiei şi a tehnologiei informaţiei; 

 Caracterul multidisciplinar al activităţilor de inovare; 

 Utilizarea unor cadre de cooperare între institute publice de cercetare şi companii private implicate 

în activităţi de cercetare, atât în reţele naţionale, cât şi internaţionale. 
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 (Studiu derulat de Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research) 

 

Şi în Olanda, standardele de evaluare se realizează pe două paliere: la nivelul institutului de cercetare şi la 

nivelul programelor sale de cercetare. Este analizată productivitatea şi anume numărul de publicaţii 

ştiinţifice sau teze de doctorat, calitatea acestora reprezentată de relevanţă cercetării, reputaţia academică 

a autorilor cercetării, precum şi formarea studenţilor doctoranzi în cadrul institutului sau a programului de 

cercetare. Alt aspect luat în considerare în activitatea de evaluare este relevantă rezultatelor cercetării 

pentru societate care se reflectă în interacţiunea institutului sau a grupului de cercetători cu actorii cheie 

interesaţi de domeniul respectiv, translatarea rezultatelor cercetării în produse concrete şi specifice (legi, 

reglementări, curricule, etc), precum şi transferul tehnologic (produse, servicii, etc). Un alt criteriu 

important este vitalitatea şi fezabilitatea, mai precis abilitatea institutului de a se adapta şi de a reacţiona 

prompt şi adecvat schimbărilor şi tendinţelor existente atât la nivelul domeniului în care activează, cât şi la 

nivelul societăţii. 

(Protocolul Standard de Evaluare 2009-2015 elaborat de Academia Regală de Arte şi Ştiinţe -KNAW, 

Asociaţia Universităţilor din Olanda - VSNU şi Organizaţia pentru Cercetare Ştiinţifică - NWO) 

 

Criterii folosite pentru evaluarea activităţii de inovare a institutelor de cercetare-dezvoltare din România 

 

Având la baza modelele de evaluare folosite de către forurile şi statele europene, precum şi contextul 

specific naţional sau instrumentele dezvoltate în cadrul proiectelor derulate de către UEFISCDI, se vor 

stabili o serie de criterii pentru evaluarea activităţii de inovare a institutelor de cercetare-dezvoltare din 

România care să poată sprijini INCD-urile în includerea sau sporirea rolului inovării în cadrul activităţii 

institutului, respectiv dezvoltarea acestuia. 

 

1. Indicatori cu privire la productivitatea activităţii INCD-urilor 

Conform AERES sau modelului german, evaluarea productivităţii unui institut de cercetare-dezvoltare se 

poate face şi din punctul de vedere al rezultatelor obţinute de acesta şi anume: 

•  numărul proiectelor în care participă 

•  numărul de articole ÎŞI 

•  numărul de articole non-ISI 

•  numărul de articole din cadrul Conference Proceedings (CP) - CP indexata ÎŞI 

•  numărul de articole în cadrul CP - non ÎŞI 

•  numărul de cereri de brevet depuse 

•  numărul de cereri de brevet publicate 

•  numărul de brevete emise 
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•  numărul de tehnologii realizate 

•  numărul de produse informatice realizate 

•  numărul de produse realizate 

  

Totodată, se va putea stabili şi reputaţia academică a institutului evaluat, prin prisma numărului de proiecte 

naţionale sau internaţionale în cadrul cărora a fost partener.  

 

Aceste rezultate pot fi obţinute din bazele de date interne ale UEFISCDI (platforma uefiscdi-direct, 

platforma EVOC). 

 

2. Platforma ERRIS 

Evaluarea activităţii de inovare a INCD-urilor se poate folosi de un instrument dezvoltat în cadrul 

proiectelor derulate de UEFISCDI şi anume platforma ERRIS, prima platformă online românească care 

reuneşte majoritatea infrastructurilor de cercetare din România. Platforma este un punct unic de acces 

pentru persoanele interesate de a rezerva servicii şi echipamente furnizate de infrastructurile publice şi 

private de cercetare din România, în funcţie de domeniul său nevoile fiecărui utilizator în parte. Grupul 

tinta ERRIS este reprezentat de entităţile (instituţii, organizaţii, universităţi, companii, etc) care deţin 

infrastructuri de cercetare, fie ele publice sau private care doresc să îşi promoveze şi să ofere servicii de 

cercetare.  

 

Prin intermediul platformei se poate evalua disponibilitatea INCD-uri de a-şi promova serviciile şi 

infrastructurile de cercetare, astfel demonstrând capacitatea şi dorinţa de cooperare atât cu alte institute 

publice, cât şi cu mediul privat în cadrul unei platforme care facilitează colaborarea în domeniile ştiinţifice şi 

industriale.  

 

Totodată, se poate stabili şi numărul infrastructurilor de cercetare deţinute de un institut, măsură 

identificată de Comisia Europeană ca un instrument adecvat pentru evaluarea activităţii de inovare a unei 

organizaţii. 

 

Existenţa şi activitatea înregistrată pe platformele şi reţelele de cooperare în cercetare este considerată o 

măsură importantă pentru impulsionarea activităţii de inovare, iar ERRIS este, în sine, un instrument 

inovativ şi unic în România care stimulează parteneriatele, dar şi interdiscplinaritatea prin suportul pe care 

îl oferă unor enitati din domenii diferite de a colabora în producerea unui rezultat de cercetare viabil şi 

relevant pentru societate.  
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3. Rezultatele furnizate ca urmare a derulării atelierelor de lucru “Orientări Strategice pentru  INCD-

uri”. 

În lunile iulie şi octombrie 2015 s-au derulat două serii de ateliere de lucru al căror obiectiv a fost atât 

evaluarea internă apreciativa a activităţii institutelor de cercetare, cât şi stabilirea unor direcţii strategice de 

dezvoltare raportate la capacităţile instituţionale şi evoluţia pe plan internaţional a tendinţelor emergente. 

Rolul proiectului a fost de a sprijini INCD-urile în identificarea nişelor de specializare în vederea dezvoltării şi 

a îmbunatăţirii activităţilor de inovare pe care le derulează acestea. 

 

În urma acestor ateliere insitutele de cercetare au stabilit priorităţi de dezvoltare corelate cu abilităţile şi 

capacităţile existente, realităţile internaţionale din domeniile lor de interes, posibilităţile de îmbunătăţire, 

precum şi nivelul de ambiţie.  

 

Se va putea stabili anagajamentul şi disponibilitatea institutului de cercetare-dezvoltare de a se adapta 

realităţilor mediului înconjurător şi tendinţelor existente atât la nivelul domeniului în care activează, cât şi 

la nivelul societăţii, deoarece strategiile instituţionale care se vor elabora vor urma nişte direcţii strategice, 

fundamentate pe  rezultatele obţinute în urma desfăşurării acestor evenimente.  

 

Concluzie 

Metodologia de evaluare a componenţei de inovare a institutelor de cercetare-dezvoltare din România 

încearcă să urmeze atât modele elaborate şi probate de alte state sau organisme europene, cât şi să 

utilizeze instrumente inovative dezvoltate intern, care pot să ofere o perspectivă nouă asupra activităţii 

acestor INCD-uri.  
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