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REZUMAT. În cazul unei universităţi, datorită specificului activităţii acesteia (activităţi didactice şi de 
cercetare), organizarea, structura şi funcţionalitatea  sunt  specifice scopului  pentru  care au fost înfiinţate, în 
principal educaţional cu implicaţii directe în dezvoltarea şi  celorlalte  două componente  ale triunghiului 
cunoaşterii: cercetare şi inovare. 
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ABSTRACT. If a university, due to the nature of its activities (teaching and search activities), organization,   
structure and functionality specific purpose for which they were established mainly with direct educational 
development and the other two components of the knowledge triangle: research  and innovation. 
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1. CONSIDERAŢII GENERALE 

În cazul unei universităţi, datorită specificului 
activităţii acesteia (activităţi didactice şi de cercetare), 
organizarea, structura şi funcţionalitatea  sunt  specifice 
scopului  pentru  care au fost înfiinţate, în principal 
educaţional cu implicaţii directe în dezvoltarea şi  
celorlalte  două componente  ale triunghiului cunoaşte-
rii: cercetare şi inovare. 

2. MODELUL DE EVALUARE  
A GRADULUI DE INOVARE  
PENTRU UNIVERSITĂŢI 

Dat  fiind  faptul  că dimensiunea  inovării la nivelul 
unei universităţi este un  proces  complex,  în condiţiile  
în  care  nu  se  pot  stabili  criterii  unitare  de  evaluare 
cărora  să  li  se  asocieze  un sistem de indicatori 
specifici, în acest sens, pentru rezolvarea acestor 
probleme, s-a impus şi s-a propus dezvoltarea unui 
model multicriterial de evaluare (fig. 1). 

Pentru a obţine o imagine de ansamblu a inovării 
la nivelul unei universităţi s-a propus elaborarea un 
model de evaluare  bazat  pe  cinci componente esen-
ţiale  inovării (potenţialul  de  conducere  a  inovării, 
potenţialul  de  creare  a  cunoştinţelor,  capacitatea  
de integrare într-un sistem relaţional, capacitatea de 

structurare a activităţilor şi  capacitatea  de  exploatare  
a  proprietăţii  intelectuale), cu implicaţii directe în  
dezvoltarea  durabilă a universităţii, cărora le sunt 
asociate criterii de evaluare. Se are în vedere stabilirea 
unui set de criterii asociat fiecărei componente a 
inovării astfel încât, pentru fiecare criteriu, să se 
poată identifica indicatori de caracterizare.  

Pentru fiecare indicator, criteriu, componentă se 
acorda un anumit număr de puncte în funcţie de 
gradul de realizare a acestora comparativ cu celelalte 
centre de CDI din cadrul universităţii. Sistemul de 
punctare operează cu valori cuprinse între 1 – 10, 
care se acordă în funcţie de gradul  de  îndeplinire  a  
fiecărui  criteriu  în  parte  în  urma  analizării  in-
dicatorilor  asociaţi fiecărui criteriu. Pentru fiecare 
componentă  supusă  evaluării,  se  asociază  un  coe-
ficient  de  ponderare. De asemenea, pentru fiecare 
criteriu se atribuie un coeficient de  importanţă,  ast-
fel  încât, valoarea  coeficientului  de  ponderare  aso-
ciat  componentei  de  inovare  să  reprezinte  suma 
coeficienţilor de importanţă stabiliţi pentru criteriile 
asociate componentei respective. Grupul componente-
lor de evaluare şi coeficienţii de ponderare asociaţi, 
sistemul de criterii,  indicatorii  şi  coeficienţii  de  
importanţă  asociaţi  criteriilor,  sistemul de aprecie-
re asupra criteriilor, dar şi măsurile ce se recomandă 
pentru îmbunătăţirea aprecierii unui criteriu, pot 
constitui un model de stabilire a gradului de inovare 
la nivelul unei universităţi.  
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Fig. 1. Modelul de evaluare a gradului de inovare pentru universităţi. 

 
Pentru  determinarea  gradului  de  inovare  la  

nivelul  unei universităţi  a  fost  elaborat  un  model 
bazat  pe  componente  esenţiale  ale  inovării (ex:  
potenţialul de conducere a inovării, potenţialul  de 
creare a cunoştinţelor,  capacitatea de integrare într-
un sistem relaţional, capacitatea de structurare a 
activităţilor, capacitatea  de  exploatare  a proprietăţii 
intelectuale  etc.) cu implicaţii directe în dezvoltarea  
durabilă  a  universităţii, cărora le sunt asociate crite-
rii şi indicatori specifici de inovare. Indicatorii de 
inovare, conform principiilor dezvoltării durabile, 
trebuie să fie consensuali şi să dea o imagine repre-
zentativă celor trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: 
societate,  economie şi mediu. În aceeaşi măsură, 
este necesar ca aceştia să fie foarte clari, robuşti şi 
viabili din punct de vedere statistic, să fie obţinuţi 
din cele mai bune surse de date, surse care să fie 
armonizate din punctul de vedere al metodologiei cu 
standardele internaţionale, să fie comparabili cu 
Statele Membre ale UE şi să ofere comparabilitate şi 
cu standardele internaţionale utilizate de  Organizaţia  
Naţiunilor  Unite  şi OECD.  În  acelaşi  timp,  aceşti  
indicatori  trebuie  să  se poată obţine  în timp util şi 
să fie uşor de revizuit, în vederea actualizării lor. În  
vederea  construirii  unui  sistem  de  indicatori  de  
inovare  au  fost  întreprinse  cercetări privind tipurile 
şi categoriile de indicatori care sunt folosite de 
organismele internaţionale (EUROSTAT,  Banca  
Mondiala,  ONU,  OECD  etc.)  pentru  studiile  com-
parative  şi clasamentele internaţionale. Printre  sursele  
de  colectare  a  datelor  statistice  cantitative relevante  
despre  procesul  de inovare  la  nivelul unei univer-
sităţi se numără: Rapoartele de activitate  În dome-
niul cercetării, dezvoltării şi inovării (C-D-I) existente  
la nivelul  unei universităţi (facultăţi,  departamente,  
centre  de  cercetare),  Direcţia economico-financiară, 
Direcţia de resurse umane, registrul rezultatelor de 
C-D-I, Managementul activităţii de C-D-I etc.  

Dezavantajul  elaborării  unui sistem  de  indicatori  
de  inovare  şi  al  realizării  unei  analize doar  pe  
baza  datelor  statistice  cantitative,  este  că  nu  sunt  
surprinse  şi  aspectele  calitative ale anumitor feno-
mene din aria  noastră de interes, sau altfel  spus,  nu 
se poate asigura un feed-back pentru politicile în 
domeniul inovării din universitate. Din acest motiv, 
pentru a obţine un sistem de indicatori cât mai 
complet, informaţiile cantitative  au  fost  completate 
cu informaţii calitative despre inovare, obţinute 
printr-o cercetare statistică prin sondaj care a avut 
loc în cadrul centrelor de C-D-I din universitate. 
Cercetarea  trebuie să vizeze  patru  grupuri ţintă:  fa-
cultăţile  universităţii,  departamentele  de  specialitate, 
centrele  de  cercetare,  alte  entităţi  de C-D sau  de  
inovare  şi  transfer  tehnologic  din  cadrul universi-
tăţii.  Ca urmare,  trebuie  desfăşurate anchete  statistice  
în  cadrul  grupurilor  ţintă  pentru culegerea de infor-
maţii privind: 

a) nivelul de implicare a centrelor de C-D-I în 
creşterea gradului de inovare la nivelul universităţii, 
tendinţe şi direcţii  de  dezvoltare a centrelor  de C-D-I  
în  universitate,  nevoi imediate  in  domeniul  inovării  
etc. – anchetă  statistică  exhaustivă  în  rândul 
centrelor de C-D-I din universitate; 

b) gradul de valorificare a rezultatelor de C-D-I 
la nivelul fiecărui centru C-D-I din universitate – 
anchetă statistică la nivelul fiecărui centru C-D-I;17 

c) implicarea fiecărui centru de C-D-I, a mana-
gementului facultăţilor/centrelor de C-D-I, precum şi 
al managementului general al nivelul universităţii în 
sprijinirea transferului de tehnologie (acolo unde 
estre cazul) – anchetă statistică la nivelul mana-
gementului fiecărui centru C-D-I şi la nivelul  
managementului general din universitate. 

Pentru  evaluarea  potenţialului  inovativ  şi  de  va-
lorificare  pe  termen  scurt  şi  mediu  a rezultatelor  
proiectelor de  C-D-I  la  nivelul  unei universităţi  tre-
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buie desfăşurată  o  anchetă  la nivelul conducătorilor / 
responsabililor de proiecte C-D-I.   

3. MODELUL CONCEPTUAL PRIVIND 
ANALIZA GRADULUI DE INOVARE  
AL UNEI UNIVERSITĂŢI 

Componentele,  criteriile,  coeficienţii  de  ponde-
rare  şi  coeficienţii  de  importanţă  au  fost stabilite 
atât  în  baza  datelor  din  literatură  cât  şi  empiric,  în  
urma  chestionării  grupurilor ţintă (facultăţile univer-
sităţii, catedre de specialitate, centre de cercetare, alte 
entităţi de C-D-I şi  transfer  tehnologic  din  cadrul  
universităţii).  Având  în  vedere  faptul  că inovarea  
este  un  proces  dinamic,  activităţile  vin  din  „trecut“  
şi  se  desfăşoară  cu preponderenţă  în  viitor, la  
determinarea  gradului  de  inovare  la  nivelul unei 
universităţi se  va  urmări tendinţa de inovare din 
cadrul nivelul universităţii, cel puţin pe termen scurt. 
Stabilirea  gradului  de  inovare (şi  indirect  a  viabi-
lităţii)  se  realizează  prin  interpretarea punctajului 
mediu calculat pe baza componentelor inovării şi a 
coeficienţilor de ponderare, obţinut cu ajutorul relaţiei: 
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criteriile de inovare) 

 

Prin  aplicarea  modelului  informatic, cu  factorii, 
subfactorii şi indicatorii  aferenţi, precum şi cu 
ponderile acestora, au reieşit trei grade posibile de 
inovare la nivelul universităţii: 

Dacă:  
– 0  Ginov  83, atunci universitatea are un 

potenţial mic de inovare; 

– 84 < Ginov  165, atunci universitatea are un 
potenţial mediu de inovare; 

– 165 < Ginov  248, atunci universitatea are un 
potenţial mare de inovare. 

Modelul a fost aplicat pentru toate facultăţile din 
universitate. La evaluare au fost avute în vedere 
informaţiile tehnico-economice existente la nivelul 
anului 2009 (ca date de referinţă). La  realizarea  
studiului  de  analiză  şi  evaluare  a  performanţelor  
inovării  la  nivelul universităţii, au fost avute în ve-
dere următoarele componente principale ale inovării: 

1) potenţialul  de  conducere  a  inovării – pentru  
a  cuantifica  condiţiile  structurale necesare asigu-
rării potenţialului de inovare); 

2) potenţialul  de  creare  a  cunoştinţelor – pentru  
a  măsura  investiţiile  în  potenţialul uman ca resursă a 
activităţilor de cercetare-dezvoltare – element cheie 
al economiei bazată pe cunoaştere); 

3) capacitatea de integrare într-un sistem 
relaţional – pentru  a  măsura eforturile  de inovare 
la nivelul universităţii; 

4) capacitatea de structurare a activităţilor – 
pentru a măsura performanţa, exprimată în termeni 
de valoare adăugată; 

5) capacitatea de exploatare a proprietăţii 
intelectuale – pentru a măsura rezultatele obţinute 
prin prisma exploatării cunoştinţelor şi activelor in-
tangibile. 

Modelul conceptual de analiză şi evaluare a ino-
vării la nivelul unei universităţi are la bază un sistem  
de  indicatori  grupaţi  pe factori (componente) şi 
criterii  de  inovare  care  se  va  obţine  prin  agrega-
rea  la  nivel  central  a  indicatorilor  de  analiză  şi  
evaluare  a  inovării  la  nivelul  centrelor  C-D-I,  indi-
catori  elaboraţi  şi  dezvoltaţi  în  cadrul  Programului  
Parteneriate  în Domenii  Prioritare  - Proiectul  
INNOINDEX  – Model  şi  program  informatic  pen-
tru determinarea gradului  de  inovare a IMM-urilor,  
adaptaţi  şi  completaţi  cu  alţi  indicatori specifici 
activităţii universitare.  

Sistemul de indicatori folosit pentru auditul în 
domeniul inovării în universitate este armonizat şi cu  
alte  sisteme  de  indicatori  pentru  calculul  gradului  
de  inovare,  recunoscuţi  pe  plan naţional şi interna-
ţional: 

- European  Innovation  Scoreboard (folosit  pentru  
evaluarea  inovării  la  nivelul statelor membre UE). 

- Inobarometru 2008 – Inovarea la nivelul 
regiunilor de dezvoltare din România. 

- HG 551 / 2007 privind acreditarea / atestarea 
unităţilor de C-D-I din România. 

- INNOINDEX (PN  II,  Programul  Parteneriate)  – 
Sistem  de  indicatori  pentru calculul gradului de 
inovare la nivelul IMM-urilor. 

Indicatorii aferenţi modelului informatic sunt pre-
zentaţi în continuare. 
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Valori determinate prin criteriul gradului de inovare 
 

Nr. Factori Subfactori Indicatori Anul 
2007

Anul 
2008 

1 Potenţialul 
de 
conducere a 
inovării 

1.1. Personal implicat în 
activităţi de 
cercetare-dezvoltare 
tehnologică (CDT) 

Ponderea personalului implicat în activităţi de cercetare-dezvoltare 
tehnologică (CDT) din total persoane ocupate (%) {cadre didactice cu 
activitate de cercetare, cercetători, studenţi pe contract, personal atras} 

77,5 76,9 

Ponderea personalului implicat în activităţi de cercetare-dezvoltare tehno-
logică (CDT) din total persoane ocupate (%) {cadre didactice echivalent 
normă de cercetare, cercetători, studenţi pe contract, personal atras} 

53,5 53,2 

Ponderea personalului implicat doar în activităţi de cercetare-
dezvoltare tehnologică (CDT) din total persoane ocupate în 
activitatea de CDT (%) (doar cercetători atestaţi)  

1,5 3,4 

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

32,7 38,9 

Ponderea personalului (populaţiei ocupate) specializat prin activităţi 
de formare continuă (internă sau externă) din personalul ocupat în 
CDT, cu studii superioare, cu vârsta între 25-64 ani(%) 

6,2 7,5 

Ponderea studenţilor implicaţi în activităţi de CDI din total persoane 
ocupate în activitatea de CDT 

24,8 29,6 

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

44 46 

Ponderea cheltuielilor cu salarii pentru studenţi implicaţi în CDT din 
total cheltuieli cu salarii pentru personalul din CDT(%) 

10,4 12,8 

1.2. Personal implicat în 
promovare, 
marketing, prognoză 
şi supravegherea 
mediului economic 

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

1,2 1,4 

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

82 85 

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

0,6 0,7 

1.3. Susţinerea inovării 
la nivelul facultăţii 

 
 
 

Capacitatea de susţinere a analizei nevoilor în cadrul procesului de 
inovare 

87,96 87,96

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

84,54 84,54

Capacitatea de susţinere a fazei de analiză a nevoilor în cadrul 
procesului de inovare 

83,70 83,70

Capacitatea de susţinere a fazei de dezvoltare în cadrul procesului de 
inovare 

85,56 85,56

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

83,80 83,80

1.4. Prestigiul 
profesional la 
nivelul facultăţilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numărul de prezenţe în colectivele de redacţie ale revistelor 
recunoscute ISI (sau incluse în baze internaţionale de date) şi în 
colective editoriale internaţionale raportat la numărul de facultăţi ale 
universităţii 

389 389 

Numărul de membri în colectivele de redacţie ale revistelor 
recunoscute naţional (categoria B în clasificarea CNCSIS) raportat la 
numărul de facultăţi ale universităţii 

684 684 

Numărul de premii obţinute (premii internaţionale obţinute prin 
concurs, premii ale Academiei Române) raportat la numărul de 
facultăţi ale universităţii 

13 15 

Numărul de conducători de doctorat raportat la numărul de facultăţi 
ale universităţii 

258 273 

Număr de doctori în ştiinţă raportat la numărul de facultăţi ale 
universităţii 

1124 1148 

Număr de doctoranzi raportat la numărul de facultăţi ale universităţii 2414 2251 
Număr de teze de doctorat raportat la numărul de facultăţi ale 
universităţii 

191 181 

2 Potenţialul 
de creare a 
cunoştinţelor 

2.1. Finanţare din surse 
proprii pentru CDT 

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

26 29 

Ponderea proiectelor de CDT finanţate din fonduri proprii din total 
proiecte de CDT (%) 

8,6 9,4 

2.2. Finanţare din 
fonduri publice 
pentru CDT inclusiv 
fonduri europene 

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

90 88,8 

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

86,9 79,3 
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Tabel (continuare) 
 

Nr. Factori Subfactori Indicatori Anul 
2007

Anul 
2008 

  2.3. Finanţare din surse 
atrase pentru CDT 

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

10 11,2 

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

13,1 20,7 

2.4. Capacitatea de 
atragere a surselor  
de finanţare 

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

0,12 0,12 

Capacitatea de atragere a surselor externe de finanţare CDT (fonduri 
atrase pe plan extern per personal cu activitate CDT, mil.lei/om) 

0,01 0,01 

3 Capacitatea 
de inovare şi 
de integrare 
într-un 
sistem 
relaţional 

3.1. Inovare Întreprinderi care au introdus o inovare de produs prin colaborare cu 
facultatea (% din total colaborări cu întreprinderi) 

4,2 5,6 

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

12,6 14,3 

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

2,3 3,5 

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

6,7 8,3 

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

14,6 17,2 

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

3,2 4,1 

Nr. entităţi de CDI (centre de cercetare, incubatoare tehnologice şi de 
afaceri, centre de transfer tehnologic etc.) raportat la numărul de 
facultăţi ale universităţii 

38 38 

3.2. Cooperare şi 
colaborare cu alte 
unităţi (universităţi, 
INCD-uri, entităţi 
ITT) 

Ponderea parteneriatelor cu universităţi din totalul parteneriatelor (%) 148 167 
Ponderea veniturilor din cooperare / colaborare cu alte universităţi 
din total venituri din CDT (%) 

38 42 

Ponderea parteneriatelor cu INCD-uri din totalul parteneriatelor (%) 326 364 
Ponderea veniturilor din cooperare / colaborare cu INCD-uri din total 
venituri din CDT (%) 

68 76 

Ponderea parteneriatelor cu entităţi de ITT (de exemplu: centre de 
informare, centre de transfere tehnologic, parcuri ştiinţifi9ce, 
incubatoare tehnologice şi de afaceri) din totalul parteneriatelor (%) 

21 23 

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

8,2 8,6 

Ponderea parteneriatelor cu întreprinderi din totalul parteneriatelor (%) 56 62 
Ponderea veniturilor din cooperare / colaborare cu întreprinderi din 
total venituri din CDT (%) 

12 14 

4 Performanţa 
activităţilor 
de inovare  

4.1. Participare la 
realizarea de produse 
noi / modernizate sau 
tehnologii noi / 
modernizate pentru 
piaţă 

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

7,6 8,4 

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

3,8 4,6 

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

6,2 6,8 

4.2.Activităţi de CDT Ponderea veniturilor din CDT din total venituri ale UPB (%) 44 45 
Nr. rezultatelor de CDT (produse, tehnologii, brevete modele şi 
desene industriale, articole, studii etc.) per cercetător 

0,02 0,04 

Ponderea rezultatelor valorificabile prin vânzare produs/tehnologie, 
furnizare de servicii, transfer de drepturi de proprietate intelectuală, 
din total rezultate CDT (%) 

1 1 

Ponderea rezultatelor valorificate prin vânzare produs/tehnologie, 
furnizare de servicii, transfer de drepturi de proprietate intelectuală, 
din total rezultate CDT (%) 

0,5 0,5 

Ponderea rezultatelor fizice, modelelor experimentale, modelelor 
funcţionale prototipurilor, normativelor, procedurilor, 
metodologiilor, reglementărilor şi planurilor tehnice noi sau 
perfecţionate, realizate în cadrul programelor naţionale sau 
comandate de beneficiar din total rezultate de CDT 

94 95 

4.3. Activităţi de 
consultanţă 
(servicii) 

Ponderea întreprinder5ilor care au primit consultanţă din totalul 
întreprinderilor cu care au existat colaborări (%) 

97 98 

Ponderea veniturilor din consultanţă din total venituri ale UPB (%) 5,9 6,2 
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Tabel (continuare) 
 

Nr. Factori Subfactori Indicatori Anul 
2007

Anul 
2008 

  4.4. Activităţi de 
promovare, 
marketing şi 
distribuţie 

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

0,15 0,15 

Ponderea cheltuielilor pentru promovare, marketing 
produse/tehnologii/servicii la export, din total cheltuieli 
(participare la târguri şi expoziţii, saloane de cercetare, seminarii, 
conferinţe etc.) 

0,12 0,12 

5 Proprietatea 
intelectuală 

5.1. Publicaţii ştiinţifice 
şi participări la 
manifestări 
ştiinţifice, târguri, 
expoziţii 

Număr articole ISI per cercetător 0,37 0,67 

Număr de citări în reviste de specialitate cotate ISI per cercetător 0,12 0,23 

Număr de lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate fără 
cotaţie ISI per cercetător 

0,33 0,10 

Cărţi publicate per cercetător 0,38 0,43 

Participări la manifestări ştiinţifice per cercetător 3,2 3,5 

Premii obţinute per participare 80 85 

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

65 68 

5.2. Documentaţii 
tehnico-economice 

Nr. documentaţii tehnico-economice (documentaţii de realizare 
produse/servicii, studii de fezabilitate, studii de piaţă, planuri de 
afaceri, proiecte tehnico-economice etc.) elaborate per cercetător 

0,1 0,1 

Nr. documentaţii tehnico-economice achiziţionate per cercetător (în 
cadrul programului impact) 

0,03 0,04 

Ponderea documentaţiilor valorificate din total documentaţii 
elaborate/achiziţionate (%) 

82 85 

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

0,01 0,01 

5.3. Brevete de invenţie Nr. brevete înregistrate sau cereri de înregistrare per cercetător 0,02 0,04 

Ponderea brevetelor valorificate din total brevete (%) 4,3 4,8 

Ponderea veniturilor din exploatarea brevetelor din total  
venituri (%) 

0 0 

Ponderea brevetelor cu protecţie internaţională din total  
brevete (%) 

4 5 

5.4. Modele şi desene 
industriale protejate 

Nr. modele şi desene industriale protejate sau cereri de protejare 
per cercetător 

0 0 

Ponderea modelelor şi desenelor industriale valorificate din total 
modele şi desene industriale protejate (%) 

0 0 

Ponderea veniturilor din exploatarea modelelor şi desenelor 
industriale protejate din total venituri (%) 

0 0 

Ponderea modelelor şi desenelor industriale cu protecţie 
internaţională din total modele şi desene industriale (%) 

0 0 

5.5. Altele (copyright, 
mărci înregistrate) 

Nr. copyright obţinute sau cereri de înregistrare per cercetător 0 0 

Ponderea cheltuielilor de copyright din total cheltuieli (%) 0 0 

Ponderea veniturilor din copyright din total venituri (%) 0 0 

Nr. mărci înregistrate sau cereri de înregistrare per cercetător 0 0 
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