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5. Diseminarea rezultatelor
Activităţile pentru susţinerea şi promovarea Programului RELANSIN au reprezentat o
preocupare continuă a conducerii programului şi sunt prezentate sintetic în cele ce urmează:
 pregătirea diverselor materiale grafice (postere, afişe, pliante, cataloage etc) privind
promovarea şi diseminarea rezultatelor programului ;
 întreţinerea şi actualizarea periodică a paginii web;
 participarea la diverse manifestări expoziţionale
 organizarea de manifestări cu ocazia lansării noilor competiţii şi pentru prezentarea
anuală a rezultatelor deosebite
 participarea cu lucrări la manifestări ştiinţifice
 realizare de filme şi materiale de prezentare
Prin dotarea realizată a fost asigurată realizarea pentru fiecare contract finalizat a unui poster
cu informaţii ştiinţifice şi economice care să reflecte sintetic rezultatele şi să permită transmiterea
de informaţii cât mai coerente. Aceste postere au constituit un punct de sprijin pentru participarea
AMCSIT – Politehnica la diferite manifestări, târguri şi expoziţii. Calitatea materialelor şi nivelul
informaţiilor conţinute au fost totdeauna remarcate de către participanţi.
Realizarea, întreţinerea şi actualizarea paginii web a creat un cadru adecvat de comunicare
cu întreaga comunitate ştiinţifică, creindu-se mijlocul cel mai rapid prin care s-au transmis
informaţiile către participanţii la Program. Prin derularea contractelor, prin legislaţia aplicată au fost
asigurate condiţiile ca fiecare participant să aibă accesul la acest mijloc modern de comunicare şi
prin aceasta Planul Naţional reprezentând un cadru de modernizare a comunităţii ştiinţifice
româneşti.
Participarea la manifestări expoziţionale a reprezentat un bun prilej de a face cunoscute
eforturile celor implicaţi în derularea contractelor din cadrul programului, fiind şi posibilă
atenţionarea lumii de afaceri româneşti în ceea ce priveşte potenţialul comunităţii ştiinţifice.
AMCSIT – Politehnica a fost prezentă la următoarele târguri şi expoziţii:
 Târgul Internaţional Bucureşti, TIB 2000 – Salonul CERCETĂRII 2000, cu acest
prilej i s-a decernat Diploma de merit decernată de către ANŞTI pentru realizările de
înaltă ţinută ştiinţifică, tehnică şi tehnologică prezentate;
 Târgul Ştiinţei UNIVERSITARIA Cluj-Napoca (19 – 23 octombrie2000);
 Săptămâna Ştiinţei şi Inventicii Româneşti, SIR 2000, (4 – 10 decembrie 2000)
AMCSIT-Politehnica a primit Premiul de excelenţă oferit de către MEN, pentru
rezultatele deosebite obţinute în activitatea de cercetare ştiinţifică şi inovare
tehnologică;
 Târgul Internaţional Bucureşti TIB 2001 – Conceput în România CONRO 2001,
Secţiunea Dezvoltare Economică şi Transfer Tehnologic RELANSIN;
 Târgul Internaţional Bucureşti TIB 2002 – Conceput în România CONRO 2002;
 Târgul Internaţional Bucureşti TIB 2003 – 7 – 12 octombrie 2003 – Conceput în
România CONRO 2003, activitatea AMCSIT-Politehnica a fost recunoscută prin
acordarea Diplomei de Excelenţă pentru contribuţia la organizarea Expoziţiei
CONRO 2003.
 Târgul Internaţional Bucureşti TIB 2004 – Conceput în România CONRO 2004 (7-12
octombrie 2004)
 Târgul Internaţional Bucureşti TIB 2005 – Salonul Cercetării (4-8 octombrie 2005)
standul “Dezvoltare economică şi transfer tehnologic “
 Târgul Internaţional Bucureşti TIB 2006 – Salonul Cercetării (9-14 octombrie 2006)
Practic, în fiecare an conducerea Programului a avut între preocupări şi organizarea de
manifestări, prin care să ofere posibilitatea, în principal, de a trece în revistă cele petrecute cu un
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an în urmă şi de a crea un cadru propice diseminării celor mai bune rezultate. Au fost astfel
organizate:
 Expoziţie de postere RELANSIN 2000,
 Expoziţie de postere şi produse RELANSIN 2001;
 Masă rotundă – Cooperarea internaţională în cercetarea ştiinţifică internaţională –TIB 2001;
 Masă rotundă “Proiecte RELANSIN de succes“ – U PB, 20 decembrie 2001
 Simpozion şi expoziţie de postere : PRO – RELANSIN 2002 – martie 2002
 Expoziţie de postere PRO – RELANSIN 2003 – 18 – 19 aprilie 2003;
 Expoziţie: Transferul Tehnologic – Soluţie pentru dezvoltarea IMM - urilor –
Program PHARE – 3 decembrie 2003;
 Masă rotundă :INVENTICA ÎN SPRIJINUL ECONOMIEI ROMÂNEŞTI – Bucureşti
– 16 – 17 decembrie 2003;
 Masă rotundă: ”Rezultatele Programului RELANSIN pe anul 2003 şi perspectivele
anului 2004 ” – 19 decembrie 2003.;
 Masă rotundă ”Noi tehnologii în contextul integrării europene–suport legislativ,
financiar şi tendinţe„ organizată pe 31.03.2004 la ROMEXPO
 Masă rotundă ”Noi tehnologii în contextul integrării europene–suport legislativ,
financiar şi tendinţe„ organizată pe 31.03.2004 la ROMEXPO
 Simpozion şi expoziţia PRO RELANSIN 2004, în perioada 13-15 mai 2004;
 Simpozion "Proiectele RELANSIN – oportunităţi în dezvoltarea parteneriatului cu
Comunitatea Europeană ", 10 Decembrie 2004;
 Simpozion şi expoziţie PRO RELANSIN 2005, în 20 mai 2005;
 Masă rotundă “Cercetarea ştiinţifică românească în contextul integrării europene”
UPB, 21 decembrie 2005.
 PRO-RELANSIN 2006 Masa rotundă: “Contribuţia cercetării ştiinţifice la dezvoltarea serviciilor în
România”- SERVCRA -7 12.2006
La manifestările organizate de către conducerea programului pe toată durata acestuia s-au
înregistrat peste 3000 de participanţi.
Preocupările AMCSIT-Politehnica în managementul cercetării nu au trecut neobservate şi
ca urmare avut în mai multe ocazii prin participarea cu lucrări invitate la manifestări ştiinţifice să
ofere din experienţa sa comunităţii ştiinţifice, mediului de afaceri. Spre exemplificare se pot
menţiona următoarele manifestări:
 Seminarul “ Dezvoltarea IMM - urilor în contextul integrării europene“, organizat de
către CCIRMB la Mangalia, 8-10 mai 2002.
 Conferinţa RIS – Strategii Inovative Regionale în Noile Ţări Asociate, organizată de
către ADR Nord Est pe 17 octombrie 2003 la Piatra Neamţ;
 Seminarul “Transferul tehnologic, o sursă a dezvoltării economice “ desfăşurat pe
26.09.03 în cadrul Forumului Internaţional de Investiţii pentru Europa Centrală şi de
sud– est organizat de Camera de Comerţ a României şi a Municipiului Bucureşti;
Prin derularea unui contract încheiat în cadrul subprogramului 6 „Acţiuni suport” au fost
realizate filme şi materiale de prezentare pe aproape întreaga durată a Programului, dovedindu-se
un cadru adecvat păstrării unei „cronici” vii a ceea ce s-a petrecut de-a lungul derulării sale. Au fost
înregistrate momente atât din activitatea propriu-zisă a conducerii Programului, cât şi din realizările
partenerilor.
Ca ocazia activităţilor de evaluare la sediile contractorilor au fost înregistrate secvenţe din
activitatea acestora ca, ulterior, să fie selectate pentru prezentarea realizările deosebite, fiind
realizate videocasete şi CD - uri care au fost difuzate participanţilor la Saloanele Cercetării şi la
acţiunile organizate de către conducerea programului, s-au constituit într-o veritabilă bază de date,
istorie în imagini.
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