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CONCLUZII FINALE
Programul RELANSIN a constituit o şansă reală pentru numeroşi cercetători de a-şi
valorifica ideile noi prin propuneri de proiecte de mare amploare sau prin activităţi de dezvoltare
instituţională necesare abordării activităţii de cercetare în context european. Marele număr de
propuneri de proiecte depuse şi derulate prin program dovedeşte capacitatea sistemului de
cercetare actual de a absorbi fonduri destinate acestui sector de activitate.
Experienţa conducerii programului RELANSIN dovedeşte ca pentru o mai bună repartizare
a fondurilor alocate sunt necesare o serie de masuri strategice dintre care se menţionează:
-generalizarea procedurilor competiţionale de selecţie şi atribuire în sistem descentralizat a
contractelor de finanţare a programelor şi proiectelor, utilizând procedura de atribuire directă numai
pentru obiective realizabile prin structuri de management consacrate;
-asigurarea unei autonomii reale la nivelul unităţilor de conducere a programelor şi
promovarea unui management mai flexibil de către Autoritatea Contractantă;
-corelarea prin legea bugetului de stat a fondurilor alocate ministerelor pentru finanţarea
proiectelor de mare interes public la valori comparative cu proiectele integrate europene, în scopul
concentrării resurselor pentru obţinerea rezultatelor scontate;
-promovarea unor politici de finanţare stimulative pentru IMM - urile inovative integrate în
parteneriate complexe, cu respectarea legii concurenţei;
-publicarea criteriilor de eligibilitate a ofertanţilor în funcţie de program, categorie de proiect,
poziţia acestuia in proiect (utilizator de fonduri bugetare, cofinanţator, beneficiar al rezultatelor
cercetării etc.)
-particularizarea obiectivelor specifice scoase la competiţii şi a criteriilor specifice de
evaluare, conform cerinţelor reale ale economiei naţionale;
-implicarea Camerelor de Comerţ şi Industrie şi a reţelelor de inovare şi transfer tehnologic
pentru consolidarea pieţei de C-D.
Metodologia de evaluare a propunerilor de proiecte a condus la unele erori în selectarea
proiectelor finanţabile. Una din sursele de bază ale deficienţelor acestui proces a fost elaborarea
unor criterii care nu pot fi cuantificate în mod obiectiv, acestea având un caracter descriptiv.
Criteriile de evaluare trebuie formulate în acord cu solicitările publice referitoare la conţinutul
propunerilor de proiecte astfel încât evaluatorii să le poată identifica şi nota în mod corect.
Evaluarea trebuie să se facă separat pentru propunerea tehnică astfel încât ofertanţii să nu poată fi
identificaţi, eliminând subiectivismul procesului de evaluare în care ofertanţii şi evaluatorii din
acelaşi domeniu se cunosc intre ei.
În concluzie, apreciem că:
1. Programul RELANSIN a constituit un progres major în orientarea, organizarea şi
valorificarea potenţialului cercetării aplicative din ROMÂNIA;
2. Agenţia Managerială de Cercetare, Inovare şi Transfer Tehnologic AMCSIT - Politehnica
şi-a îndeplinit misiunea asumată pe baze competiţionale de conducere a acestui program
în concordanţă cu exigenţele actuale naţionale şi europene;
3. Pe baza experienţei acumulate, unice la nivel naţional, agenţia are capacitatea de a prelua
misiuni similare de mare amploare la nivel naţional.
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