Scurt istoric
Agenþia Managerialã de Cercetare ªtiinþificã
Inovare ºi Transfer Tehnologic - AMCSIT Politehnica este instituþie publicã, cu
personalitate juridicã, înfiinþatã prin HG nr.
983/1999, modificatã prin HG nr.1949/2004 ºi
HG 712/2007, în subordinea Autoritãþii Naþionale
pentru Cercetare ªtiintificã, având sediul în
m u n i c i p i u l B u c u r e º t i , s t r. S p l a i u l
INDEPENDENÞEI nr. 313, sectorul 6, AN 031.
Misiunea AMCSIT – Politehnica o constituie
managementul ºi marketingul activitãþilor de
cercetare ºtiinþificã, inovare ºi transfer
tehnologic în scopul implicãrii directe a cercetãrii
la dezvoltarea societãþii.
AMCSIT - Politehnica are implementat pentru
activitãþile desfãºurate Sistemul de Management
al Calitãþii certificat conform ISO 9001/2001 de
cãtre SRAC.
Agenþia a coordonat Programul RELANSIN,
peste 300 de proiecte de cercetare ºtiinþificã din
cadrul Modulului I al Programului CEEX ºi a
condus 27 proiecte de cercetare ºtiinþificã
naþionale ºi un proiect internaþional.
Domenii de activitate
AMCSIT – Politehnica efectueazã servicii de
cercetare, proiectare, consultanþã, transfer
tehnologic, formare continuã, specializare,
organizare de manifestãri ºtiinþifice ºi alte servicii
de aceeaºi naturã, principalele direcþii de
activitate fiind:
y conducerea Programului INOVARE din
Planul Naþional de Cercetare Dezvoltare ºi
Inovare - PN II;
y promovarea transferului tehnologic ºi inovãrii
în vederea sporirii competitivitãþii economiei
româneºti;
y coordonarea de programe multidisciplinare ºi
proiecte de dezvoltare, inovare ºi transfer
tehnologic obþinute pe baze competitive, în
acord cu prioritãþile naþionale ºi internaþionale;
y dezvoltarea resurselor umane din domeniul
cercetare - dezvoltare urmãrind creºterea
competenþei profesionale prin organizarea de
programe proprii de pregãtire ºi formare;
y diseminarea rezultatelor ºi cunoºtinþelor de
specialitate la nivel regional, naþional ºi
internaþional.
Categorii de activitãþi:
Pentru conducerea programelor de cercetare
ºtiinþificã, dezvoltare tehnologicã ºi de inovare
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agenþia desfãºoarã, cu aprobarea ANCS,
urmãtoarele activitãþi:
y organizarea de competiþii;
y elaborarea documentaþiei pentru desfãºurarea competiþiilor;
y consultanþã pentru elaborarea de propuneri
de proiecte pentru programele de cercetare
ºtiinþificã, dezvoltare tehnologicã ºi inovare;
y evaluarea ºi selectarea proiectelor în cadrul
competiþiilor organizate;
y contractarea ºi finanþarea proiectelor
selectate;
y pregãtirea ºi perfecþionarea personalului de
conducere ºi execuþie a proiectelor, prin
organizarea de instruiri periodice ºi prin
formare continuã;
y monitorizarea ºi evaluarea proiectelor
contractate;
y urmãrirea ºi cuantificarea efectelor
economice ale proiectelor finalizate;
y organizarea de manifestãri tehnico-ºtiinþifice
pentru diseminarea rezultatelor proiectelor de
cercetare;
y administrarea eficientã a informaþiei ºtiinþifice
prin organizarea unor bãnci de date, centre
de documentare cu acces la internet ºi la alte
reþele de comunicaþii internaþionale;
y editarea ºi publicarea materialelor ºtiinþifice ºi
tehnice.
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Structura organizatoricã
CONSILIUL DE ADMINISTRAÞIE
DIRECTOR GENERAL
Consiliul ªtiinþific
Departamentul Economic
Departamentul Programe ºi Proiecte
Departamentul ªtiinþific
Departamentul Informatic
Serviciul Juridic
Serviciul Achizitii
Serviciul Resurse umane
Serviciul Marketing
Serviciul Managementul Calitãþii

Resurse umane
Total personal

54

Cu studii superioare

50

Cercetãtori

33

din care
Cercetãtor ºtiinþific I

17

Activitãþi curente

Cercetãtor ºtiinþific II

4

Coordonarea Modulului I – Programul INOVARE
Coordonarea Modulului V EUREKA EUROSTARS al Programului INOVARE

Cercetãtor ºtiinþific III

3

Resurse financiare atrase din contracte

Doctoranzi

Naþionale:
2 800 000 RON, prin participarea la programe
din PNCDI
Internaþionale:
81539 EURO prin participarea la PC6

E-mail: secretariat@amcsit.ro
Web: www.amcsit.ro

Doctori

24

5

Asistenþi de cercetare 5
Personal auxiliar

4

407

