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1. ANALIZA SWOT A IBPC LA DEMARAREA IMPLEMENTĂRII 

FACILITĂŢILOR OBŢINUTE PRIN PROIECTUL CARDIOPRO 

 

ANALIZĂ INTERNĂ 

Puncte forte Puncte slabe 

1. Experienţă relevantă şi 

determinarea fondatorilor pentru 

crearea şi dezvoltarea cercetării 

fundamentale în ştiinţele biomedicale 

moderne în România; 

2. Suportul material şi logistic, acordat 

recent de statul român şi de Proiectul 

UE – POSCCE, constituie o bază 

solidă de creştere a competitivităţii 

CARDIOPRO; 

3. Existenţa sub egida Institutului a 

unor activităţi de Educaţie 

postuniversitară (Şcoala Doctorală, 

master şi alte forme postuniversitare) 

pe profilul ştiinţelor biomedicale; 

4. Realizarea unor reţelele consolidate 

de comunicare cu mediul ştiinţific 

internaţional la nivelul Ariei Europene 

a Cercetării Biomedicale şi a 

1. Resursele umane limitate şi cu o 

medie de vârstă relativ ridicată, 

precum şi ritmul încă lent de 

atragere şi formare a tinerilor 

cercetători, generat, în principal, de 

reglementări birocratice şi neadec-

vate; 

2. Niveluri de recompensare a 

cercetătorilor cu mult sub nivelul din 

ţările europene dezvoltate din 

aceleaşi raţiuni birocratice de 

neînţeles;  

3. Ritmuri relativ lente de cercetare şi 

finalizare a rezultatelor cercetării, 

generate de infrastructura 

insuficientă şi uzura morală a 

echipamentelor anterioare imple-

mentării proiectului CARDIOPRO; 

4. Insuficienţa conexiunilor cu verigile 
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Universităţilor de profil din SUA; 

5. Parteneriate consolidate cu 

organizaţii de cercetare biomedicală, 

în special din Europa şi SUA; 

6. Reputaţia internaţională în creştere 

a Institutului pe plan internaţional, 

prin implicarea activă a acestuia în 

activităţi de cercetare, atât în proiecte 

UE cât şi cu alţi parteneri 

internaţionali; 

7. Experienţa pozitivă şi determinarea 

conducerii Institutului pentru 

susţinerea proiectelor complexe de 

dezvoltare logistică şi profesională, 

cu efecte pe termen mediu şi lung, cu 

referire la proiectul CARDIOPRO; 

8. Echipe de cercetare multidis-

ciplinare cu experienţă şi 

disponibilitate pentru noile abordări în 

cercetarea biomedicală, reorganizată 

într-o formulă modernă cu prilejul 

proiectului CARDIOPRO; 

9. Produse ştiinţifice de înalt nivel, 

realizate în echipe interdisciplinare şi 

diseminate în publicaţii de prestigiu 

de transfer în practică a rezultatelor 

cercetării (laboratoare, clinici 

medicale şi universităţi publice şi 

private); 

5. Parteneriate incipiente cu facultăţile 

de Biologie şi Medicină din România 

şi cu alte firme specializate pe 

diseminarea rezultatelor cercetărilor 

biomedicale pentru a atrage 

masteranzi şi doctoranzi, care să 

devină potenţiali cercetători; 

6. Activităţile logistice şi administrative 

sunt încă insuficient implicate în 

asistarea coerentă şi promptă a 

activităţilor de cercetare; 

7. Activităţi birocratice multiple, 

generate de autorităţile publice, 

legislaţia stufoasă şi în permanentă 

schimbare; 

8. Sistemul managerial insuficient 

orientat pe evaluarea şi cuantificarea 

periodică şi sistematică a 

performanţelor, cuantificate prin 

gradul de transfer al rezultatelor 

cercetării. 
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pe plan naţional, european şi 

internaţional: numai în perioada anilor 

2009-2012 s-au realizat 57 de 

seminare tehnologice, s-au publicat 

în reviste cotate ISI 94 de comunicări 

cu un factor de impact ridicat (226,3) 

cu un efect de diseminare printr-un 

număr de 641 de citări în reviste de 

specialitate cotate ISI (în anul 2012), 

172 de comunicări ştiinţifice 

prezentate la conferinţe internaţionale 

cu tematică pe domeniile moderne 

ale biologiei şi patologiei celulare; 

10. Preocuparea conducerii Institutului 

pentru formarea şi perfecţionarea 

cercetătorilor în centre de 

competenţă recunoscute pe plan 

internaţional (Stagii de practică 

pentru acomodarea cu noile 

echipamente de ultimă generaţie, 

achiziţionate prin proiectul 

CARDIOPRO) 
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ANALIZA EXTERNĂ 

Oportunităţi Ameninţări şi vulnerabilităţi 

1. Tendinţa în creştere al populaţiei şi 

reţelelor de servicii medicale private 

şi publice pentru tratamente 

eficiente ale „bolilor secolului”, 

bazate pe cele mai recente 

rezultate ale cercetării biomedicale; 

2. Avantajele competitive create prin 

implementarea Proiectului CARDI-

OPRO, care a asigurat suportul 

logistic şi pregătirea tinerilor 

cercetători privind noile tehnologii 

necesare pentru desfăşurarea unor 

cercetări avansate; 

3. Existenţa unei cereri potenţiale de 

pregătire postuniversitară speciali-

zată în domeniul cercetării 

biomedicale de către clinicile private 

şi publice de top din România şi din 

alte ţări; 

4. Posibilitatea obţinerii de noi proiecte 

de cercetare în parteneriat, 

finanţate din programele europene 

FP şi din cele naţionale, lansate şi 

1. Interesul scăzut şi sporadic al 

practicienilor din sistemul medical 

public din România pentru colabo-

rarea cu institutele de cercetare 

biomedicală de top şi participarea ca 

stakeholderi la susţinerea activităţii 

acestora; 

2. Interesul incipient al reţelelor 

medicale moderne implantate în 

România pentru rezultatele cercetării 

biomedicale autohtone; 

3. Portofoliul de parteneriate şi de 

cereri de studii şi rezultate ale 

cercetării biomedicale este încă 

relativ scăzut în România; 

4. Finanţarea la un nivel constant 

scăzut, sub cel prevăzut în 

documentele oficiale, care afectează 

nivelul câştigurilor şi a altor metode 

de motivare din instituţiile CDI din 

România; 

5. Necesitatea unor demersuri 

suplimentare efectuate de către 



INTERNATIONAL MANAGER BUCURESTI 2012 8 

coordonate de ANCS în România; 

5. Posibilităţi de creştere a 

competenţei cercetătorilor prin 

programele UE de mobilitate, 

susţinute prin fonduri europene, 

inclusiv acordarea unor burse în 

colaborare cu universităţile de profil; 

6. Posibilitatea de extindere a 

cooperării internaţionale cu Centre 

de cercetare şi Universităţi în 

pregătirea doctoranzilor şi a 

cursurilor postuniversitare în 

ştiinţele biomedicale. 

Conducerea şi staff-ul Institutului 

pentru asigurarea unor compensări 

de fonduri financiare, prin accesarea 

de proiecte şi granturi, care la rândul 

lor, sunt obţinute cu multe dificultăţi 

birocratice; 

6. Susţinerea insuficientă a Ministerului 

Sănătăţii din România pentru 

asigurarea de fonduri suficiente 

cercetării ştiinţifice avansate din 

România. 

7. Birocraţia administrativă şi lipsa de 

interes pentru cercetare ştiinţifică, în 

general, constituie încă o barieră 

pentru asigurarea fondurilor strict 

necesare şi pentru stimularea 

activităţii cercetătorilor performanţi. 
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2. ANALIZA STRATEGICĂ A ETAPELOR DE DEZVOLTARE ÎN 
CICLUL DE VIAŢĂ AL IBPC 

 
2.1 Preambul 

 Institutul de Biologie şi Patologie Celulară „Nicolae Simionescu” reprezintă o instituţie 

specială, de avangardă în istoria academică a României şi este legată din punct de 

vedere istoric de necesitatea in anii 1970 de a introduce in Romania o ramura a stiintei 

in plina dezvoltare – biologia celulara – care avea sa influenteze toate ramurile stiintelor 

vietii.  

Ideea s-a născut în anii ’70, când doi tineri cercetători, profesorul Nicolae 

Simionescu şi Maya Simionescu, au fost invitati si au colaborat în proiecte de cercetare 

avansată în domeniul biologiei celulare cu profesorul George E. Palade, primul român 

laureat al prestigiosului Premiu Nobel pentru Medicină, în laboratoarele unor 

prestigioaselor universităţi Rockefeller şi Yale, SUA.  

Încă din anul 1972 ei au generat ideea unui centru modern de cercetări în domeniul 

biologiei celulare în România, „care să reunească un grup de tineri cercetători, pe care 

să-i formeze ca un fel de familie şi împreună să asigure o oază de muncă cu entuziasm, 

caracterizată de linişte şi de seriozitate.”1 

Sunt de menţionat şi alte declaraţii relevante ale profesorului Nicolae Simionescu, 

care subliniază viziunea generică a acestui proiect cum sunt:  

„Dorinţa noastră a fost să creăm un loc unde cercetătorii tineri din România să aibă 

şansa să-şi demonstreze talentul şi la o scară mai largă, să dezvoltăm Biologia celulară 

la noi în ţară.”2 

„Ne-am hotărât să ne concentrăm pe o temă, care este ştiinţific şi socio-economic 

semnificativă, să descifrăm la nivel celular şi molecular funcţionarea sistemului 

cardiovascular în condiţii normale şi patologice şi prin rezultatele noastre să contribuim 

la combaterea principalei cauze de mortalitate în lume, bolile cardiovasculare.”3 

 

 

 

 

                                                 
1
 IBPC „Nicolae Simionescu” - Institutul Simionescu 30 de ani...Imposibilul nu există...Memento Nicolae Simionescu, 

Bucureşti 2009 
2
 Ibidem 

3
 Ibidem 
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Un important eveniment în istoria dezvoltării ştiinţelor în România 

  

2.2 Etapele de dezvoltare în ciclul de viaţă al IBPC: 

1. Institutul îşi începe activitatea în anul 1979 şi începând din acelaşi an se realizează 

lansarea cercetării biologiei celulare avansate în România, ca un eveniment ştiinţific 

important pentru ţările din Europa de Est. Totodată, o serie de tineri cercetători au 

efectuat stagii de pregătire în laboratoare de prestigiu din SUA şi în premieră pentru 

Europa Centrală şi de Est, la solicitarea profesorului Nicolae Simionescu, au fost 

acordate granturi, care s-au derulat pe tot parcursul anilor ’80.  

2. În această perioadă de dezvoltare, conform înţelegerilor încheiate cu autorităţile din 

România cei doi promotori, Nicolae şi Maya Simionescu, au continuat colaborarea cu 

echipa de cercetători condusă de profesorul George E. Palade timp de 3 luni în 

fiecare an, realizându-se pe această cale, o fructuoasă consultare şi acumulare de 

rezultate ştiinţifice, care au fost practic realizate şi cu participarea cercetătorilor de la 

Institutul – start-up din Bucureşti.  

Toată această perioadă a reprezentat o etapă de creştere şi consolidare a 

Institutului din punct de vedere profesional şi totodată s-a realizat consacrarea 

treptată a acestuia în topul cercetării biomedicale internaţionale. 

3. O nouă etapă începută încă din 1986 şi până în 1990 poate fi considerată ca o primă 

etapă de maturizare şi internaţionalizare a cercetării biomedicale proprii, într-un 

domeniu incitant, şi anume cel al cercetărilor la nivel celular şi molecular al 

afecţiunilor cardiovasculare. 

4. După anii ’90, maturizarea capabilităţilor Institutului a crescut, menţinându-se 

cooperarea cu reţelele internaţionale consacrate de cercetare în domeniu din SUA şi 

Europa, etapă care s-a derulat gradual între 1991 - 2008. Trebuie menţionată însă şi 

apariţia unor fenomene de criză în asigurarea resurselor materiale şi umane 

necesare dezvoltării în continuare a programelor de cercetare avansată. In aceste 

condiţii, se accentuează decalajul între progresele înregistrate în cercetarea 

biomedicală şi performanţele reduse şi declinul pronunţat al suportului logistic, 

aparaturii şi infrastructurii generale a Institutului. 

5. Începând din anul 2006 au apărut dificultăţi suplimentare în legătură cu asigurarea 

resurselor şi factorilor de competitivitate, mai ales prin uzura infrastructurii generale 

şi a echipamentelor şi aparaturii de cercetare, care înregistrau o uzură morală 

pronunţată.  
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6. Conducerea Institutului a sesizat această stare de fapt şi începând din anul 2007 au 

fost demarate primele demersuri pentru obţinerea unui Proiect Strategic de 

dezvoltare, intitulat „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de cercetare în 

vederea creşterii competitivităţii în domeniul bolilor cardiovasculare, diabet şi 

obezitate” (Proiectul CARDIOPRO), care a fost obţinut cu finanţare majoritară din 

fonduri UE, constituind un proiect strategic major de modernizare a infrastructurii şi 

de armonizare cu tendinţele de dezvoltare a cercetărilor din domeniul ştiinţelor 

biomedicale, realizate pe plan internaţional.  

7. Etapa următoare, respectiv 2013 – 2017, asigură o bază tehnologică şi de 

infrastructură competitivă şi beneficiază de o nouă strategie de dezvoltare a 

activităţilor de cercetare, orientată către tendinţele actuale de cercetare integrată în 

domeniul ştiinţelor biomedicale şi transferul rezultatelor în practica medicală. 

Menţionăm, de asemenea, o nouă componentă de dezvoltare instituţională la nivelul 

Institutului, prin implementarea unor metode moderne de management al activităţilor 

de cercetare-dezvoltare şi inovare ale Institutului.  

Prin elaborarea unui nou Model de management strategic, care vizează 

compensarea decalajelor dintre creşterea potenţialului ştiinţific şi a vizibilităţii 

internaţionale consacrate ale Institutului, se atrage atenţia asupra menţinerii unui 

Punct slab strategic legat de barierele birocratice încă existente privind sistemul de 

recompensare şi evaluare a cercetătorilor, care constituie un factor restrictiv esenţial 

în reorientarea şi dezvoltarea unor cercetători talentaţi şi competitivi, care să poată fi 

recompensaţi pe baza implicării lor eficiente în activitatea de CDI. 
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2.3 MANAGEMENTUL PERFORMANTELOR IN ACTIVITATILE DE CDI 
 

2.3.1 NOI ABODRDARI IN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 
 

Dezvoltarea economica si dinamica pietei romanesti inainte si dupa intrarea in UE au 

dus la conturarea catorva caracteristici specifice zonei de resurse umane, atat in Romania, 

cat si in tarile emergente din Europa centrala si de est 

- la nivel local este obisnuit ca un post sa fie considerat ca o mixtura intre postul oficial 

si alte sarcini si probleme personale care se pot rezolva 

- majoritatea managerilor au o viziune a postului prin care asteapta toate informatiile 

de la nivel superior ierarhic 

- in mentalitatea angajatilor nu exista o legatura directa intre performanta pe post si 

remunerare 

- termenele de realizare a sarcinilor nu sunt atat de presante, astfel incat angajatii sa 

fie nevoiti sa explice de ce nu le-au realizat in timp sau la o calitate superioara 

- nu exista o legatura intre cultura de managment a performantei si metodele si 

procedurile de utilizare eficientă a timpului; 

- existenţa unei legislaţii restrictive, care asimilează cercetătorii cu funcţionarii 

publici. 

 

In acest context, se impune luarea în considerare a elementelor-cheie ale 

managementului performantei aplicate la specificul situaţiei din Romania: 

- masurarea performanţei în activităţile CDI prin evaluarea rezultatelor conform 

standardelor şi practicilor UE; 

- evaluarea de către manageri a rezultatelor obţinute faţă de obiectivele stabilite;  

- motivarea, pe acestă cale a cercetătorilor pentru realizarea obiectivelor propuse 

şi/sau analiza punctelor slabe si promovarea unor solutii de imbunatatire 

- utilizarea metodei de consultare a cercetătorilor şi implicarea acestora în stabilirea 

obiectivelor şi procedurilor de lucru prin schimburi de puncte de vedere si opinii din 

care să rezulte propuneri privind creşterea eficienţei şi eficacităţii activităţilor de CDI. 

În noua economie, bazată pe managementul cunoştinţelor, sunt in proces de regandire 

şi strategiile de recompensare şi mai ales cele din domeniile de top în care se află şi 

activităţile de CDI, orientate spre inovare continuă.  
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Managementul recompenselor integrate (Total Reward Management) este o 

abordare nouă, care se caracterizează prin următorii parametri:  

- abordare holistica – centrata pe atragerea cercetatorilor, retinerea si 

motivarea acestora, astfel incat sa contribuie la cresterea succesului 

Institutului, folosind modalităţi financiare si non-financiare de recompensare 

- integrativa – furnizeaza recompense inovative care sunt integrate  cu cele 

financiare cum sunt: stagiile de cercetare, participarea la proiectele de training 

si/sau sesiuni ştiinţifice internaţionale ş.a.  

- strategica – este armonizată cu strategia de dezvoltare a Institutului, 

recompensarea fiind orientată către cerinţele şi nevoile de implementare a 

programelor de cercetare si astfel se recompenseaza activitatile, 

comportamentul cercetatorilor si valorile care sustin atingerea obiectivelor 

strategice ale Institutului 

- centrată pe cerinţele şi interesele cercetătorilor – se recunoaste astfel 

faptul ca oamenii sunt resurse-cheie in sustinerea avantajului competitiv al 

Institutului si se orientează prioritar către cercetătorii care valorizeaza eficient 

mediul de lucru provocator al cercetării ştiinţifice de avangarda; 

- flexibilitate – sistemul este adaptat si flexibil, permitand alegerea celei mai 

bune strategii, care sa fie adaptata nevoilor cercetătorilor, stilului lor de viata 

si stadiului dezvoltării profesionale în activităţile de CDI; 

- distinctiva – utilizarea complexa si diferenţiată a metodelor de 

recompensare, care devine în organizatie  o valoare de brand si care o 

individualizează în sistemul de CDI de alte institute şi centre de cercetare 

avansată; 

- evolutiva – promovează o abordare cu avantaje pe termen mediu şi lung, 

care se bazeaza, în principal, pe o crestere organică, care asigură şi 

transferul între generaţii şi continuitatea ştiinţifică şi managerială. 
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2.3.2 ABORDARI METODOLGICE IN MANAGEMENTUL PERFORMANTEI  
 

Managementul performantei este un proces de baza pentru a realiza schimbarea in 

organizatie si se bazeaza pe urmatoarele caracteristici: 

- este un proces de integrare  

- comunica si transfera informatii care conduc la schimbare 

- face translatia dintre strategie catre actiuni si rezultate masurabile 

- motiveaza si recompenseaza actiuni si comportamente care sustin obiectivele-cheie 

ale cercetării 

- susţine dezvoltarea abilitatilor manageriale care vor facilita elaborarea şi 

implementarea schimbarilor necesare pentru creşterea performantelor în organizaţie 

- implementarea sistemului de recompensare integrată poate constitui suportul motivării 

şi implicării tuturor cercetătorilor în promovarea, menţinerea şi dezvoltarea continuă a 

performanţelor ştiinţifice ale Institutului. 

Modelul propus4 cuprinde 4 stagii ale unui ciclu de management al performatei.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nr. 1: Elementele-cheie ale unui sistem de management al performanţei 

                                                 
4
 Adaptare după Jozsef POOR – HR in transition. Eastern European Perspectives in Global Environment – International 

Aspects of Performance Management, 2006 

Evaluare si Dezvoltare 
 Cuantificarea nivelului de realizare a 

rezultatelor si a comportamentelor (scoring) 
 Atribuirea unui scor general al performantei 
 Realizarea conexiunilor cu sistemul de 

recompensare 
 Organizarea sesiunilor de evaluare: 

armonizarea autoevaluărilor cu evaluarea 
managerială 

 Concluziile rezultate din evaluare 
 Elaborarea unui nou plan de imbunatatire a 

performantei 

 

Feedback şi Monitorizare 
Obtinerea feedback-ului 

 Documentarea feedback-ului 
 Promovarea unui feedback 

permanent si coaching 

Planificarea Performantei 
 Comunicarea in organizatie a comportamentelor 

si obiectivelor scontate 
 Stabilirea si comunicarea obiectivelor specifice pe 

departamente 
 Integrarea rezultatelor cercetării între 

departamente 
 Revizuirea descrierilor de posturi la fiecare 

departament in parte 
 Stabilirea si comunicarea rezultatelor scontate la 

nivel individual/echipa 

 

 

Recompense 

integrate 
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În figura nr. 1 sunt prezentate elementele-cheie ale unui sistem de management al 

performantei: 

- stabilirea obiectivelor – consta in stabilirea obiectivelor de management al 

performantei si identificarea specificului performantelor asteptate corespunzatoare 

cu obiectivele programelor de cercetare 

- revizuirea provizorie a performantei – performanta este evaluata de obicei la un 

interval de un trimestru de-a lungul perioadei de evaluare 

- evaluarea performantei – are un rol strategic in managementul resurselor umane; 

este un proces care permite unei organizatii sa obtina si sa promoveze feedback-ul 

despre performanta angajatilor. 

Sistemul de recompense reprezinta ansamblul veniturilor materiale si nemateriale, 

financiare si non-financiare, a facilitatilor sau avantajelor atribuite cercetătorilor in functie de 

activitatea desfasurata si de compentelele avute. 

Beneficiile flexibile sunt foarte importante pentru angajaţi, dar sunt vazute ca o mica 

parte din ponderea pachetului salarial. Pentru a obtine un efect maxim al acestor beneficii, 

ele trebuie sa fie parte a strategiei de dezvoltare a activităţilor Institutului. Intr-un pachet 

integrat de recompensare, toate elementele care tin de munca cercetătorilor trebuie să 

devină parte a pachetului de beneficii flexibile. 

WorldatWork, o asociatie profesionala internationala consacrata, care reuneste 

specialisti in domeniul Managementului Resurselor Umane, a identificat sase componente 

esentiale pentru o strategie  de recompensare integrata a resurselor umane (Fig 2): 

 recunoasterea si evaluarea performantelor profesionale; 

 luarea in considerare a cerintelor integrate intre viata personala si viata 

profesionala; 

 adaptarea si integrarea personalului in cultura organizatiei; 

 asistenta pentru dezvoltarea in cariera profesională a angajatilor; 

 asigurarea unui mediu de lucru adecvat si prietenos; 

 profilarea posturilor prin descrierea postului in functie de aptitudinile si 

capabilitatile fiecarui angajat si crearea unor echipe de lucru compatibile si 

motivate. 

 
 



INTERNATIONAL MANAGER BUCURESTI 2012 
 

17 

 
Figura nr. 2: Model de recompensare integrată5 

 
Desi aceste elemente se intalnesc intotdeauna in mediul de lucru existent, ele adesea nu 

sunt luate in considerare pentru evaluare si recompensare. Intr-o politica de recompensare 

integrata, toate aceste elemente sunt recunoscute si acordate, nu neaparat sub forma de 

remunerare, ci sub forma unor recompense mai putin tangibile. Printre elementele care pot 

fi incluse intr-o schema de recompensare integrata pot face parte: 

 beneficii flexibile; 

 acces la dezvoltare profesionala si cariera; 

 un rol provocator la munca; 

 libertate si autonomie in munca; 

 oportunitati pentru cresterea personala; 

 recunoasterea si recompensarea adecvata a realizarilor; 

 spatiul de lucru preferential; 

 implicarea in decizii care influenteaza modul de realizare al activitatilor; 

 echipamente de birou preferentiale; 

 program de lucru flexibil; 

 munca de acasa sau prin internet; 

 suport secretarial. 

                                                 
5
 The Total Rewards Association WorldatWork Model, www.worldatwork.org 
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In figura nr. 3 este prezentata o sinteza sinoptica a Sistemului intregrat 

de recompensare, recomandat de specialistii consacrati in domeniu, care poate 

fi luat in considerare de catre conducerea Institutului pentru  stabilirea si dezvoltarea 

in viitor, cu atat mai mult cu cat la nivelul acestuia exista si in prezent forme de 

recompensare privind: mobilitate prin stagii de practica in tara si in strainatate, 

accesul la studii masterale si doctorale a cercetatorilor, precum si o serie de solutii 

flexibile privind munca temporara la domiciliu si utilizarea comunicarii rezultatelor 

prin mijloace electronice. 

In perspectiva, propunem ca sa fie avute in vedere si alte elemente de 

recompensare privind diseminarea rezultatelor cercetarii si transferul acestora in 

practica biomedicala si promovarea, pe aceasta cale si a parteneriatelor Public-

Privat. 

 

Figura nr. 3: Componentele sistemului de recompensare integrata6 

                                                 
6
 Adaptare după Michael Armstrong – Managementul resurselor umane – manual de practică, Editura CODECS, 

Bucureşti 2003 
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Strategia de recompensare defineste obiectivele pentru care Institutul doreste sa 

plateasca adecvat cercetătorii in functie de performantele acestora. 

Strategia furnizeaza si directii specifice despre modul in care Institutul va dezvolta 

insertia rezultatelor cercetarii in piata biomedicala, dar si beneficiile si programele care sa 

asigure comportamente proactive in activităţile cercetătorilor care sprijina atingerea 

obiectivelor operationale, stiind ca acestea sunt recompensate corespunzator.  

Aceste directii trebuie sa fie in concordanta cu bunele practici ale managementului 

performant si eficient si sa contribuie la dezvoltarea resurselor umane, astfel incat sa se 

asigure ca Institutul are capacitatea de a sustine la toate nivelurile strategia propusa. 
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3. STRATEGIA DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA  A IBPC  

ÎN PERIOADA 2013 - 2017 

 

3.1 Viziunea  

Susţinerea factorilor care să asigure Integrarea Institutului în mediul ştiinţific 

de cercetare avansată din domeniul biomedical, având ca reper Europa, SUA şi 

Japonia şi să asigure prin excelenţa în cercetare realizari notabile în anii urmatori.  

În această viziune, se au în vedere următoarele direcţii prioritare ale cercetării 

fundamentale, care să asigure, totodată, dezvoltarea intelectuală, socială şi profesională a 

cercetărilor, doctoranzilor şi masteranzilor: 

 Cercetări de avangardă, spirit ştiinţific novator, dezvoltarea reţelelor cu trasabilitate până 

la pacienţi, pentru îmbunătăţirea sănătăţii oamenilor, concentrate pe Ateroscleroza, 

Diabet, şi Obezitate, precum  şi prevenirea unor alte dizabilităţi. 

 Integrarea în ERA (Aria Europeana a Cercetarii) şi armonizarea cu sistemele europene 

moderne de CDI în domeniul cercetărilor biomedicale. 

 Asigurarea unor condiţii logistice şi de dotare cu aparatură şi materiale specifice 

compatibile cu cele existente pe plan european şi internaţional. 

 Intensificarea contribuţiilor ştiinţifice semnificative în combaterea şi prevenirea bolilor 

majore ale secolului 21, care constituie marea provocare a lumii medicale. 

 

3.2 Misiunea 

1 IBPC are ca scop esential să realizeze rezultate ştiinţifice de excelenţă,  relevante 

pentru Aria Europeană a Cercetării prin cercetări fundamentale direcţionate către 

Maladiile secolului 21 (Ateroscleroză, Diabet si Obezitate). 

2 Aceste rezultate vor fi puse la dispoziţia comunitatii stiintifice nationale si internationale 

prin publicatii in reviste de mare circulatie, cu factor de impact, si/sau comunicate la 

congrese nationale si internationale; rezultatele vor putea fi accesibile 

organizaţiilor/centrelor de cercetare aplicativă în domeniu din Laboratoare publice şi private 

şi Spitale/Clinici de vârf din România,  ţările Europene şi SUA. 

3 IBPC îşi va valorifica în continuare solida sa reputaţie internaţională în ERA şi cu 

intensitate mai mare în clinicile de profil din România, dar şi din alte ţări cu care are 

relaţii în proiecte de Cercetare – Dezvoltare şi Inovare, prin: 



INTERNATIONAL MANAGER BUCURESTI 2012 
 

 

22 

a. Extinderea cercetărilor în colaborare cu clinici şi unităţi de transfer al rezultatelor CDI 

din ţară şi din străinătate; 

b. Consolidarea Bazei ştiinţifice şi a logisticii acesteia, în vederea armonizării cu 

Standardele şi practicile Europene în domeniul biomedical; 

c. Dezvoltarea unor noi direcţii de cercetare avansată pentru  prevenirea  şi tratarea 

eficientă  a unor boli foarte răspândite cum sunt: Ateroscleroza, Diabetul şi  

Obezitatea; 

d. Diseminarea şi extinderea rezultatelor prin mijloace moderne de comunicaţii 

(internet, publicaţii ştiinţifice de top locale şi internaţionale, seminare, workshopuri, 

conferinţe ş.a.); 

e. Transferul rezultatelor ştiinţifice către mediul internaţional competitiv din Europa, prin 

participarea activă la proiectele FPs (Framework Projects) comune, pe profil 

biomedical. 

4 Transferul treptat al celor mai bune practici din cercetarea biomedicală din UE în 

managementul şi practica Institutului; 

5 Asigurarea recrutării şi selecţiei de noi cercetători talentaţi şi perfecţionarea 

continuă a cercetătorilor implicaţi în proiectele de cercetare avansată, mai ales prin 

stagii de practică şi doctorat, precum şi susţinerea acestora pentru dezvoltarea în cariera 

de cercetător cu recunoaş-tere internaţională. 

6 Transferul sistematic de cunoştinţe ştiinţifice avansate în cadrul Şcolii doctorale către 

noua generaţie de specialişti din domeniul biomedical cu orientare către implementarea 

rezultatelor cercetării ştiinţifice din portofoliul Institutului. 

 

3.3 Obiectivele strategice 

Utilizarea intensiva a suportului logistic modern realizat prin proiectul CARDIOPRO 

şi crearea unei baze solide de cercetare biomedicală avansata pentru: 

1. Integrarea noilor metodologii şi metode de cercetare cu cerinţele imperative de 

vindecare a „maladiilor secolului”, prin abordarea unor noi piste de cercetare şi 

corelarea informaţiilor cu tehnici şi mijloace digitale, precum şi interpretarea şi 

definirea alterărilor mecanismelor celulare; 

2. Eficientizarea capabilitatilor de cercetare biomedicala, imbunatatirea abilitatilor 

manageriale şi administrative, precum şi creşterea vizibilităţii Institutului in 

mediul ştiinţific; 
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3. Dezvoltarea continuă în preocupările Institutului a activităţilor de invatamant post-

universitar de profil biomedical şi atragerea, pe această cale, a tinerei generaţii de 

cercetători, cu orientare către tinerii de top cu aptitudini de cercetător; 

4. Dezvoltarea managementului performantelor şi a resurselor umane prin derularea 

programelor de doctorat, specializări, Scoala de Studii Avansate, cursuri de 

formare post-universitară. 

 

3.4 Opţiunile strategice 

Obiectivele strategice ale Institutului sunt îndreptate către modelul specific modern al  

activităţilor CDI pe plan internaţional şi se bazează pe următoarele opţiuni strategice 

specifice şi modalităţi de transfer a rezultatelor cercetării: 

 

1. Remodelare managerială continua orientată strategic si adaptata la conditiile 

specifice si, daca va fi posibil, o restructurare economică bazată pe parteneriatul 

public-privat;  

2. Dezvoltarea cercetărilor inovative de avangardă, prin utilizarea eficientă si 

maximala a facilităţilor obţinute prin proiectul CARDIOPRO; 

3. Menţinerea statutului Institutului de Centru de Excelenţă al Comunităţii 

Europene printr-o diseminare largă a rezultatelor si promovarea colaborărilor 

ştiinţifice internaţionale; 

4. Obţinerea de fonduri suficiente pentru angajarea de noi tineri cercetători, care 

să asigure amplificarea şi diversificarea proiectelor de cercetare; 

5. Participarea intensă la competiţiile ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi 

realizarea de cercetări ştiinţifice în parteneriat cu Institute si organizaţii de cercetare 

consacrate pe plan european; 

6. Implementarea rezultatelor cercetării ştiinţifice în verigile de transfer ale 

sistemului medical public şi privat şi în învăţământul de profil din România; 

7. Dezvoltarea managementului instituţional al Institutului prin implementarea 

Standardelor de Control Intern Managerial, conform reglementărilor în vigoare în 

România, ca un instrument managerial integrat pentru valorificarea oportunităţilor şi 

facilităţilor generate prin proiectul CARDIOPRO; 
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8. Evaluarea realistă a condiţiilor si termenelor de realizare a rezultatelor 

cercetărilor prin corelarea acestora cu referinţele internaţionale similare din Europa şi 

din SUA; 

9. Protejarea proprietatii intelectuale obtinute prin rezultatele cercetarii stiintifice 

ale Institutului prin licente sau brevete la nivel national si international, precum 

si diseminarea acestora in publicatiile stiintifice consacrate cu cotatii internationale 

ISI; 

10. Promovarea schimburilor de experienta si a cooperarii cu Institutii de profil din 

Aria Europeana a Cercetarii si pe plan international prin colaborari diversificate 

sub foma de seminare, conferinte, schim-buri de experienţă si stagii de practica, 

chiar si crearea de echipe interdisciplinare de cercetare mixte pe proiecte de interes 

comun; 

11. Valorificarea mai intensă a principalelor avantaje competitive ale Institutului, 

cu orientare spre parteneriate ştiinţifice şi de transfer a rezultatelor cercetării: 

 Experienţă ştiinţifică relevantă de peste 30 ani obţinută cu costuri relativ reduse 

comparativ cu cele similare din ţările dezvoltate din Europa, dar posibile prin munca 

devotată a cercetătorilor formaţi de-a lungul anilor; 

 Existenţa unor parteneriate ştiinţifice consolidate cu reţele ştiinţifice de profil din Europa 

(ex. programul COST cu UE,   Parteneriate bilaterale cu Institute similare din 

Germania, Elvetia, Franta şi Grecia); 

 Recunoaşterea pe plan internaţional şi pe această bază includerea Institutului ca factor 

activ în networkingul european al cercetării biomedicale avansate (ex.: programul 

SERA, FP-6- „Blood vessels” Centrul de excelenţă al CE ş.a.) 

 

3.5 Implementarea unei noi structuri organizaţionale a Institutului 

În evaluarea avantajelor competitive ale IBPC s-au avut în vedere şi se vor continua 

eforturile pentru atingerea nivelurilor de profesionalism şi eficienţă impuse de criteriile 

consacrate pe plan internaţional pentru organizaţiile CDI cu activităţi de cercetare 

fundamentală: 

a. Criteriul unicităţii: Institutul deţine, in special cu nivelul actual de dotare şi nivelul său 

ştiinţific ridicat, completat de experienţa practică remarcabilă a cercetătorilor săi, un 

caracter efectiv de unicitate între Institutele de cercetare ale Academiei Române, 
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situându-se între Institutele din topul acesteia si in acelasi timp, este recunoscut si bine 

cotat si pe plan international. 

b. Criteriul rarităţii se relevă la IBPC printr-un număr mare de articole publicate în reviste 

şi publicaţii cotate ISI, în perioada 2000-2012 şi faptul că este recunoscut pe plan 

internaţional (în special în SUA şi ţările dezvoltate din Europa), având relaţii de 

colaborare cu prestigioase Institute de profil din aceste ţări. 

c. Criteriul valorii intrinseci se poate comensura prin existenţa unor personalităţi de 

notorietate internaţională, cum este doamna Academician Maya Simionescu, şi un 

număr semnificativ de cercetători gradul 1 cu certificări internaţionale şi stagii practice în 

centre competitive de cercetare ştiinţifică pe profilul Institutului din Europa şi SUA. 

Pe această bază, având ca suport si noile dotări, vor fi formulate pe baza 

rezultatelor cercetării Concluzii şi Recomandări de viitoare posibile conduite 

terapeutice, orientate către corectarea mecanismelor celulare alterate, depistarea 

timpurie a bolilor şi chiar prevenirea acestora. 

Matricea de modernizare si dezvoltare a programelor de cercetare ştiinţifică si de 

introducere a noilor abordări în cercetarea fundamentală, se referă la metode avansate de 

cercetare,  practicate pe plan internaţional, care au determinat crearea unei noi Structuri 

de organizare a activitatilor de cercetare ale IBPC. Noua structura, orientata pe directiile 

prioritare ale Cercetarii in domeniul biologiei si patologiei celulare, este grupata pe 6 

Departamente, care sunt ilustrate sugestiv in Diagrama din figura 1. 
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Fig. 1: Noua organizare pe departamente de cercetare stiintifica avansata creata in 

urma implementarii proiectului CARDIOPRO 

 

De asemenea, ca urmare a noilor dotari, obtinute prin Proiectul CARDIOPRO, care 

sunt echipamente si aparatura de ultima generatie pentru activitatile de CDI, s-au infiintat 

13 noi laboratoare care vor fi folosite in functie de necesitatile programelor de cercetare de 

catre cercetatorii din toate Departamentele de cercetare.  

In diagrama din fig. 2 sunt prezentate sugestiv toate aceste laboratoare, care acopera 

necesitatile de analiza si evaluare a activitatilor experimentale. 
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Fig. 2 Noi laboratoare infiintate prin Proiectul CARDIOPRO 

 

3.6 Politicile globale şi specifice ale Institutului 

Opţiunile strategice care au stat la baza formulării politicilor de cercetare 

avansată ne-au condus la următoarele direcţii operaţionale, respectiv la delimitarea 

programelor prioritare de cercetare în perioada 2013-2017: 

 

a. Utilizarea cercetărilor din domeniul proteomicii pentru descoperirea unor noi 

molecule aberante in celulele plăcii aterosclerotice, care vor fi folosite ulterior ca 

ţintă terapeutică în tratarea bolilor secolului: colectiv de cercetători şi tehnicieni care 

vor realiza şi colaborări naţionale şi internaţionale; 

b. Folosirea unor tehnologii moderne complementare (genomică, 

transcriptomică) pentru elucidarea rolului factorilor de risc in bolile 

cardiovasculare si diabetul zaharat (genetici, nutriţionali) şi descifrarea 

mecanismelor moleculare perturbate, care conduc la  disfuncţii cardiovasculare 
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asociate sindromului metabolic: care vor realiza şi colaborări naţionale şi 

internaţionale; 

c. Diferenţierea controlată a celulelor-suşă (stem), în celule diferenţiate specific, 

capabile să înlocuiască structural şi funcţional celulele lezate, nefuncţionale în 

infarctul de miocard, precum şi în terapia ortopedică şi traumatologică în general, 

care vor realiza şi colaborări naţionale şi internaţionale;: 

d. Crearea unei bănci de celule-suşă/stem, care va promova colaborarea  cu 

clinicile medicale de profil in proiecte de cercetare si transfer a rezultatelor 

cercetarii; 

e. Descifrarea alterărilor mecanismelor celulare la nivel molecular în, care 

domeniu se vor realiza şi colaborări naţionale şi internaţionale 

f. Caracterizarea tipurilor de lipide, a enzimelor specifice si a proteinelor de 

transfer al lipidelor, implicate in patologia cardiovasculara (generata de 

obezitate, diabet şi îmbătrânire), esenţiale în dezvoltarea plăcii aterosclerotice, cu 

ţintă directă în tratamentul eficace al acesteia: care vor realiza şi colaborări naţionale 

şi internaţionale,  

g. Politica de dezvoltare a relaţiilor cu stakeholderii din România şi UE interesaţi 

de diseminarea activă a rezultatelor cercetării ştiinţifice pe domeniile susmenţionate. 

h. Politica de brevetare si diseminare a produselor ştiinţifice cu caracter de 

noutate pe plan intern şi internaţional. 

 

3.7 Selectarea modelului de management adecvat pentru 

implementarea Strategiei IBPC 2013 - 2017 

 

Concluziile Analizei  Strategice a situaţiei existente a Institutului au relevat două 

direcţii prioritare de acţiune, care constituie PILONII dezvoltării cercetării ştiinţifice 

avansate în armonizare cu standardele şi cele mai bune practici europene şi 

internaţionale. 

 

1. Recuperarea decalajelor acumulate în procesul de modernizare a 

infrastructurii generale, a aparaturii şi a materialelor specifice cercetărilor 

fundamentale în domeniul biomedical 
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 Practica internaţională în acest domeniu, a consacrat că un ciclu de modernizare ar 

trebui să se realizeze la un interval de aproximativ 10-15 ani, avându-se în vedere şi 

progresele tehnologice accelerate, generate de  sistemele digitale de prelucrare a 

informaţiilor. 

 Faţă de această orientare, menţionăm că infrastructura generală a Institutului şi 

dotarea de bază cu aparatura şi echiparea laboratoarelor este realizată la nivelul anilor ’80, 

adică în urmă cu peste 30 de ani şi că unele dotări punctuale, achiziţionate în ultimii 10 ani, 

nu erau suficiente pentru cerinţele noilor programe de cercetare propuse în Strategia 

Institutului. 

 Această situaţie a fost generată, în principal, de lipsa mijloacelor financiare necesare 

unei modernizări şi reechipări de ansamblu a Institutului. 

 Pe baza acestei concluzii au fost facute demersurile necesare pentru 

accesarea unui Proiect cu finanţare din fonduri structurale europene, dedicat 

modernizarii infrastructurii, care să asigure suportul logistic şi instituţional necesar 

alinierii Institutului la bunele practici internaţionale, proiect care s-a incheiat cu 

succes in 30 Octombrie 2012. 

 

2. Necesitatea continuării şi dezvoltării sistemului de pregătire şi perfecţionare 

a Resurselor Umane ale Institutului şi, în special, a cercetătorilor implicaţi în 

Programele de cercetare avansată, preconizate în Strategia şi Politicile 

Institutului. 

 

 Această acţiune este menită să actualizeze şi să perfecţioneze cunoştinţele 

cercetătorilor implicaţi în proiectele de cercetare avansată, acordându-se o atenţie specială 

asigurării schimburilor de experienţă şi stagiilor practice, realizate prin mobilitate la Institute 

şi Centre de Cercetare cu profil similar  şi complementar din ţările dezvoltate din Europa şi 

SUA. 

           Pentru realizarea acestei cerinţe se preconizează utilizarea oportunităţilor 

generate de Programele ştiinţifice europene, în care Institutul este şi va fi implicat, 

care să includă acţiuni de mobilitate a cercetătorilor pe temele ţintite de obiectivele 

programelor proprii de  cercetare, preconizate în Strategia şi Politicile Institutului. 
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3.8 Modelul de management strategic adecvat obiectivelor cuprinse in 

strategia de dezvoltare pe perioada 2013-2017 

 

Modelul de management strategic propus este de tipul MANAGEMENT ORIENTAT 

PE  OBIECTIVE PRIORITARE ŞI PROIECTE PUNCTUALE  şi are în vedere, în principal, 

patru Priorităţi strategice prezentate anterior pentru întreaga perioadă de implementare a 

Strategiei: 

 

A. Implementarea facilitatilor asigurate de modernizarea infrastructurii  

generale a Institutului  şi a dotării cu echipamente şi aparatură stiintifica de 

ultima generatie, strict necesare pentru reamenajarea laboratoarelor şi a 

bazei logistice specifice cercetărilor fundamentale în domeniul biomedical 

şi a Programelor de cercetare avansată prevăzute în această strategie. 

 

B. Elaborarea şi implementarea unor programe de pregătire şi perfecţionare a 

cercetătorilor bazate, în principal, pe mobilitatea acestora in cadrul studiilor 

masterale şi doctorale, dar şi prin schimburi de experienţă şi stagii de 

practica, efectuate în institute/centre de cercetare de referinţă din ţară şi 

străinătate, legate de tematica programelor de cercetare în care sunt 

implicaţi cercetătorii Institutului. 

C. Îmbunătăţirea Managementului Instituţional prin promovarea unor abordări 

metodologice moderne si eficiente, bazate pe cele trei sisteme de mai jos: 

 

 Sistemul de management al calitatii produselor stiintifice ale 

Institutului (QMS) 

 Sistemul de autoevaluare si evaluare periodica a perfomantelor 

resurselor umane cu activitati de Cercetare stiintifica  

 Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM), 

conform cu reglementarile in vigoare pentru specificul activitatilor 

de CDI, care poate constitui un Proiect–pilot pentru sectorul de 

profil. 

D. Modernizarea Sistemului de Management al Institutului pe cele 5 

subsisteme componente: metodologico–managerial, decizional, 
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informaţional – managerial, structural-organizatoric şi managementul 

resurselor umane 

 

3.9 Avantaje competitive strategice 

În final, ca o concluzie strategică precizăm Avantajele competitive ale 

Institutului, care vor fi realizate prin implementarea acestei strategii:  

 menţinerea poziţiei de „unul dintre cele mai performante Institute din 

România în domeniul cercetării fundamentale biomedicale”;  

 creşterea prestigiului şi a gradului de participare în cercetările ştiinţifice 

de profil, cu parteneri din UE şi SUA;  

 amplificarea resurselor de informaţii şi cunoştinţe şi a celor financiare 

atrase, în vederea intensificării, dezvoltării şi creşterii, în continuare, a 

competitivităţii si vizibilităţii Institutului. 

 

 Ca o premisă a asigurării condiţiilor pentru implementarea acestei strategii 

menţionăm, în final, opinia strategică a conducerii Institutului cu privire la înlăturarea 

vulnerabilităţilor şi restricţiilor generate de mediul extern: 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

 

 

 

 

 

„Intreaga noastra strategie de dezvoltare institutionala va putea fi 

implementată numai in condiţiile in care restrictiile de angajare a 

tinerilor cercetatori vor fi ridicate, concursurile vor fi posibile, 

rularea personalului va fi liberalizata (nu oricine intra in cercetare 

este „facut” si trebuie sa ramana in cercetare), fondurile alocate 

cercetarii vor fi dimensionate raţional, salariile tinerilor cercetatori 

vor deveni decente si cercetarea stiintifica va fi respectata si 

considerata o activitate strategica prioritară.” 

  



INTERNATIONAL MANAGER BUCURESTI 2012 
 

 

32 

 

 

 

 

 

Partea a IV a 

 

 

Plan de acţiuni pe termen scurt, 

mediu şi lung pentru valorificarea 

rezultatelor cercetării 

biomedicale ale IBPC  
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4.1 Premizele elaborării Planului de acţiuni 

 

Practica managerială a dovedit că pentru a concepe strategii şi politici raţionale, 

generatoare de efecte ştiinţifice şi economice este necesară luarea în considerare a unui 

set de criterii şi parametrii specifici organizaţiei respective, care să constituie premizele 

Planului de acţiuni strategice pe termen scurt, mediu şi lung al Institutului. 

În cazul IBPC au fost selectate următoarele premise: 

 

1. Diferenţierea în funcţie de CICLUL DE VIAŢĂ al organizaţiei 

IBPC se află într-o fază de maturitate a cercetării fundamentale avansate în 

domeniul biologiei şi patologiei celulare, cu perspectivă de creştere a competitivităţii şi 

vizibilităţii cercetării româneşti, în vederea unei mai bune integrări în Aria de Cercetare 

Europeană. 

 De aceea se impune o nouă abordare managerială, care să promoveze în ritm 

alert avantajele competitive, pe de o parte şi să prioritizeze dificultăţile şi 

vulnerabilităţile esenţiale, pe care să le rezolve într-un orizont de timp rezonabil, pe 

de altă parte. 

2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii logistice şi a aparaturii şi 

echipamentelor de cercetare prin proiectul finanţat din Fonduri Structurale europene – 

CARDIOPRO constituie o provocare pentru perioada următoare, deoarece a adus 

îmbunătăţiri semnificative infrastructurii Institutului: 

 Modernizarea întregii infrastructuri a Institutului; 

 Mărirea spaţiilor de cercetare; 

 Crearea a 13 laboratoare noi; 

 Achiziţionarea a peste 150 de echipamente, aparate şi sisteme pentru CDI în profilul 

de cercetare al Institutului; 

 Creşterea capacităţii tehnologice, permiţând abordarea unor noi teme de cercetare 

avansată; 

 Întărirea capacităţii administrative şi manageriale. 

 

3. Asigurarea continuităţii politicilor şi strategiei de dezvoltare este evident 

favorizată de modernizările recent implementate şi de programele de cercetare în curs de 
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desfăşurare în cadrul Institutului, care se vor dezvolta într-o nouă viziune ştiinţifică integrată 

şi orientată către transferul şi diseminarea în practica biomedicală a rezultatelor cercetării. 

 

4. Noua structură organizaţională pe 6 departamente CDI integrate într-un singur 

Program MASTER de cercetare dedicat: „Studiul mecanismelor celulare şi moleculare 

ale biopatologiei şi farmacologiei sistemului cardiovascular”, constituie o premiză a 

accelerării proceselor de cercetare şi de diseminare către organizaţii de transfer în practica 

biomedicală. 

 

5. Luarea în considerare a mediului extern şi a stakeholderilor, care pune în 

evidenţă că un factor major de influenţă asupra performanţelor în cercetare, îl reprezintă 

dificultăţile legate de barierele birocratice privind nivelurile de salarizare modeste ale 

cercetătorilor şi finanţarea insuficientă de la Bugetul de stat prin Academia Română 

a cheltuielilor de funcţionare. 

 Aceste obstacole, care se diferenţiază de situaţia din celelalte state europene 

dezvoltate şi de practicile stimulative ale organizaţiilor/institutelor de cercetare în domeniu, 

constituie un serios dezavantaj competitiv al situaţiei actuale din România. 

 

6. Existenţa acestor restricţii şi bariere în abordarea şi administrarea cercetării 

ştiinţifice în România influenţează negativ asigurarea continuităţii elaborării şi 

implementării strategiilor şi politicilor, respectiv şi a valorificării potenţialului ştiinţific şi a 

suportului logistic compatibil cu cel al ţărilor avansate din Europa, prin faptul că pârghiile de 

motivare a resurselor umane din CDI sunt blocate de practici birocratice şi nestimulative, 

asimilând cercetătorii cu funcţionarii publici din administraţie, din punctul de vedere al 

nivelurilor de salarizare şi al evoluţiei în profesie. 

În acest context, în Planul de acţiuni strategice al Institutului vor fi consemnate 

propuneri confirmate de bunele practici existente în Aria Europeană de Cercetare şi utilizate 

în Universităţile şi Centrele de cercetare din SUA, pentru alinierea şi armonizarea 

tratamentului privind soluţiile de recompensare a cercetătorilor din România, cu cele 

utilizate în ţările dezvoltate din UE şi SUA. 
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Elementele noi de strategie pe termen scurt, mediu şi lung, care sunt avute în 

vedere, precum şi alte Recomandări şi acţiuni prioritare sunt:  

 

A. Creşterea numărului şi volumului de parteneriate cu Institute şi Universităţi cu 

preocupări similare din Europa şi SUA, care vor contribui la obţinerea în timp mai scurt a 

unor rezultate ştiinţifice inovatoare şi vor facilita diseminarea şi transferul acestora în 

activităţile biomedicale. 

B. Creşterea capacităţii administrative şi manageriale printr-o serie de măsuri 

pentru dezvoltarea capacităţii manageriale în domeniul transferului de know-how şi 

acumularea de noi cunoştinţe ştiinţifice în domeniul managementului performant şi al 

sistemelor de recompensare integrată a cercetătorilor, precum şi a trasabilităţii obţinerii şi 

diseminării rezultatelor cercetării ştiinţifice proprii sau în parteneriate. 

C. Promovarea implementării unui sistem de trasabilitate în cariera de cercetător 

în biologie medicală în colaborare cu alte Institute şi Universităţi cu experienţă în acest 

domeniu. 

D. Luarea in considerare a creării, pe parcurs, a unui task-force internaţional 

(TFI) cu parteneri din ACE. 

E. Includerea in proiectele realizate cu parteneri din ACE, a unei componente, 

care să evalueze bunele practici din ţările dezvoltate privind difuzarea rezultatelor 

cercetării către clinicile medicale. 

 

În concluzie, Planul de acţiuni strategice va fi elaborat într-o abordare 

sistemică şi finalistă, prin care să se poată stimula prioritatea strategică esenţială de 

implementare accelerată a rezultatelor cercetării. 
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4.2 Plan de acţiuni pe termen scurt, mediu şi lung pentru valorificarea rezultatelor cercetării 

biomedicale ale IBPC - Bucureşti 

 

Nr. 

crt. 
Obiective strategice 

Acţiuni de accelerare a valorificării produselor 

cercetării  

Informaţii şi alte resurse necesare şi 

disponibile 
Responsabilităţi 

Orizon

tul 

estima

t 

0 1 2 3 4 5 

1 Prioritizarea dificultăţilor şi 

vulnerabilităţilor esenţiale 

ale Institutului şi crearea 

unui „Task force” (TF), care 

să rezolve cu metode 

manageriale pragmatice 

aceste probleme, într-un 

orizont de timp rezonabil de 

1-3 ani 

1.1 Selecţia celor mai buni manageri şi comunicatori din 

IBPC sau din surse externe  

 

 

1.2 Instruirea şi perfecţionarea membrilor echipei, în 

colaborare cu Institute de top internaţionale competitive 

- Analiza SWOT pentru cuantificarea 

efectelor acestor vulnerabilităţi asupra 

activităţilor interne în Programul de 

cercetare 

- Studierea posibilităţii de a avea un TF 

semi-externalizat pentru partea de 

comunicare şi extensia parteneriatelor 

Director Acad. MS 

Director Adjunct 

Consiliul Stiintific 

 

Sefi departamente 

Consultant în 

management 

specializat  

2013 – 

2016 

TM 

2 Creşterea capacităţii de 

cercetare biomedicală şi a 

vizibilităţii Institutului pe 

plan intern, european şi 

internaţional 

2.1 Implementarea în ritm alert a Programului MASTER 

de cercetare integrată a celor 6 departamente şi 

obţinerea unor produse ştiinţifice remarcabile în 

următorii 2 – 3 ani  şi în perspectivă 

2.2 Dezvoltarea proiectelor în parteneriat cu institute din 

Europa pe programe integrate începând din 2013 

- Utilizarea raţională a noii infrastructuri 

de cercetare în parteneriate cu ACE; 

 

 

- Selectarea Institutelor interesate de 

parteneriate  

- Conducerea 

IBPC;  

Consiliul Stiintific 

 Şefi departamente 

 

- Consiliul Stiintific 

IBPC; „TF” 

2013 – 

2015 

TM 

 

2013 
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Nr. 

crt. 
Obiective strategice 

Acţiuni de accelerare a valorificării produselor 

cercetării  

Informaţii şi alte resurse necesare şi 

disponibile 
Responsabilităţi 

Orizon

tul 

estima

t 

0 1 2 3 4 5 

3 Menţinerea şi dezvoltarea 

statutului de recunoaştere a 

Institutului ca Centru de 

Excelenţă al Comunităţii 

Europene prin rezultate 

ştiinţifice şi colaborări 

ştiinţifice internaţionale şi 

avansarea la stadiul de Pol 

de Excelenţă European 

3.1 Continuarea publicării rezultatelor ştiinţifice în 

publicaţii de top din Europa şi SUA, cu implicarea de 

autori şi din Institutele partenere; 

3.2 Constituirea unei structuri mai ample de cercetare şi 

transfer al rezultatelor, cu implicarea unor organizaţi de 

translaţie a rezultatelor cercetării în laboratoare şi 

clinicile medicale 

 

- Identificarea Institutelor interesate în 

crearea de clustere ştiinţifice din Europa 

şi SUA; 

- Accesarea unui proiect de tip Pol de 

Excelenţă prin Programul FP7 şi alte 

programe subsidiare în care IBPC să fie 

reprezentativ 

- Secretarul ştiinţific 

şi „TF” 

 

- Conducerea 

IBPC; 

- „TF” 

- Academia 

Română 

- UEFISCSU 

2013 

TS 

 

 

2013 – 

2016 

TL 

4 Recrutarea şi incubarea de 

noi cercetători tineri din 

România şi din alte ţări 

Europene prin criterii de 

meritocraţie şi mobilitate 

ştiinţifică internaţională 

4.1 Organizarea unei campanii de recrutare cercetători 

tineri şi proactivi din ţară şi străinătate pentru internship 

şi stagii de practică, în vederea atragerii şi/sau implicării 

lor în Programul integrat de cercetare al IBPC; 

 

 

 

 

4.2 Crearea unei structuri interne de inserţie „profilată” a 

noilor şi tinerilor cercetători 

- Definirea profilului standard al 

cercetătorului eficient şi dedicat şi 

lansarea sesiunilor de selecţie pe 

proiectele din portofoliu; 

- Solicitarea de asistenţă printr-o firmă 

de MRUI pentru evaluarea candidaţilor 

şi profilarea posturilor 

 

- Documentare la 2-3 Institute cu 

experienţă în această abordare de MRU 

- Conducerea IBPC 

(Director Adjunct), 

Secretar ştiinţific,  

Consiliul Stiintific 

 „TF” 

 

 

 

- Director Acad. 

MS; Şcoala 

doctorală IBPC 

2013 – 

2015 

TM 

 

 

 

 

 

2013 – 

2015 

TM 
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Nr. 

crt. 
Obiective strategice 

Acţiuni de accelerare a valorificării produselor 

cercetării  

Informaţii şi alte resurse necesare şi 

disponibile 
Responsabilităţi 

Orizon

tul 

estima

t 

0 1 2 3 4 5 

5 Pregătirea continuă a 

cercetătorilor prin derularea 

programelor de Doctorat şi 

specializări specifice în 

cadrul Programului integrat 

de cercetare biomedicală al 

Institutului 

5.1 Utilizarea ca vehicul de atracţie a Şcolii doctorale din 

IBPC pentru tinerii cercetători din ţară şi străinătate şi 

acordarea prioritară de locuri pentru specialiştii din 

organizaţiile de transfer a rezultatelor cercetării 

- Studiu privind profilul „cercetător în 

biologie medicală” şi definirea 

aptitudinilor şi capabilităţilor solicitate în 

acest domeniu; 

- Colaborarea cu firme de consultanţă 

în MRUI specializate cu experienţă în 

domeniu  

- Director Acad. MS 

şi alţi îndrumători 

ştiinţifici de doctorat 

şi specialişti în 

training cu 

experienţă din 

IBPC şi parteneri 

din UE 

2013 – 

2017  

TL 

6 Multiplicarea eforturilor 

pentru obţinerea de fonduri 

de cercetare suficiente 

pentru angajarea de noi 

tineri cercetători dedicaţi 

amplificării şi diversificării 

cercetărilor în noile proiecte 

de cercetare avansată ale 

IBPC 

6.1 Studiu de analiză-diagnostic şi impactul 

reglementărilor pentru identificarea efectelor 

nefavorabile ale reglementărilor în vigoare privind 

limitarea birocratică a posturilor şi nivelul scăzut al 

remunerării cercetătorilor în România, eventual 

împreună şi cu alte Institute de cercetare din România; 

 

6.2 Transmiterea şi susţinerea dificultatilor la nivelul 

Academiei Române, ANCS, a Guvernului şi a 

Parlamentului 

 

- Studiu de impact al reglementărilor 

pentru dezvoltarea cercetării avansate 

în România realizat pe baza 

metodologiei UE în acest domeniu; 

 

 

 

- Colaborarea cu firme de consultanţă 

specializate în Evaluarea Impactului 

Legislativ (EIR)  

 

 

- Conducerea IBPC 

(Director adjunct); 

Consiliul Stiintific 

- Compartiment 

Administrativ 

- Acad. Română; 

- ANCS; 

- Alte Institute de 

cercetare partenere 

2013 -

2014 

TS 
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Nr. 

crt. 
Obiective strategice 

Acţiuni de accelerare a valorificării produselor 

cercetării  

Informaţii şi alte resurse necesare şi 

disponibile 
Responsabilităţi 

Orizon

tul 

estima

t 

0 1 2 3 4 5 

7 Promovarea unei viziuni 

strategice moderne şi 

eficiente, cu luarea în 

considerare a mediului 

extern şi a stakeholderilor 

pentru depăşirea 

dificultăţilor majore 

existente în recrutarea şi 

recompensarea 

cercetătorilor, armonizată 

cu cea din Aria de 

Cercetare Europeană 

7.1 Lansarea unor oferte de parteneriat către verigile de 

transfer a rezultatelor cercetării biomedicale (ex: Cord 

Blood Center Medical pt. celule stem ş.a.) 

 

 

 

 

7.2 Promovarea unor Protocoale de colaborare cu 

Reţele/Clinici private din România (ex. Medicover, 

Academica ş.a.) pentru parteneriate de cercetare 

biomedicală 

 

- Culegerea de informaţii din reţelele 

private de sănătate din România privind 

posibilitatea de a-şi crea în colaborare 

cu IBPC, compartimente de cercetare 

biomedicală 

 

 

- Accesarea unor fonduri din Programul 

FP7 pentru susţinerea acestui proiect; 

Crearea unor Grupuri de iniţiativă cu 

sprijinul Academiei Române şi a ANCS 

- Consiliul Stiintific 

- Director Acad. MS 

- Director adjunct 

- Echipa „TF” 

- Secretar ştiinţific 

- Sef Departament 

IBPC 

2013 – 

2016 

TL 

8 Armonizarea cu schimbările 

ştiinţifice pe plan 

internaţional şi orientarea 

rezultatelor cercetării 

fundamentale biomedicale 

către translaţia rezultatelor 

în verigile de transfer până 

la clinica medicală 

8.1 Studiu documentar în parteneriat cu 2-3 Institute de 

top în cercetarea biomedicală din Europa şi SUA privind 

căi şi metodologii de promovare în clustere de cercetare 

biomedicală cu laboratoare şi clinici medicale, pentru 

experimentarea rezultatelor cercetării biomedicale (pe 

exemplu sistemului cardiovascular pentru contribuţiile 

IBPC) 

- Crearea unei echipe interdisciplinare 

de colaborare a IBPC cu partenerii 

internaţionali în cadrul TF 

- Director Acad. 

MS; 

- Secretar ştiinţific 

- Şefi departamente 

- TF 

- Acad. Română; 

- Parteneri 

internaţionali 

 

2013 – 

2015 

TM 
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Nr. 

crt. 
Obiective strategice 

Acţiuni de accelerare a valorificării produselor 

cercetării  

Informaţii şi alte resurse necesare şi 

disponibile 
Responsabilităţi 

Orizon

tul 

estima

t 

0 1 2 3 4 5 

9 Promovarea unei noi 

abordări manageriale 

focusată pe valorizarea 

avantajelor competitive ale 

Institutului prin produsele 

sale de cercetare şi 

punerea în valoare a noii 

infrastructuri logistice şi a 

aparaturii moderne obţinute 

prin proiectul CARDIOPRO 

9.1 Identificarea avantajelor competitive ale IBPC şi 

lansarea de oferte de parteneriat cu alte Institute şi 

Universităţi din România, ACE şi SUA 

 

 

9.2 Utilizarea unui sistem modern de monitorizare a 

rezultatelor cercetării şi utilizarea unui software de tip 

Project management gestionat, de TF 

- Utilizarea materialelor de promovare 

existente (în limba română şi în limba 

engleză); 

- Difuzarea ţintită a acestor materiale 

 

- Echipa de colectare sistemică a 

informaţiilor de la Departamentul/ 

laboratorul de specialitate 

- Director Acad. 

MS; 

- Secretar Ştiinţific 

- TF 

 

 

- Sef departament 

specializat 

2013 – 

2020 

TL 

10 Asigurarea continuităţii 

politicilor şi Strategiei de 

dezvoltare favorizată şi de 

noua structură 

organizaţională (SO) cu 6 

departamente integrate într-

un Program MASTER 

dedicat sistemului 

cardiovascular 

 

 

10.1 Implementarea noii SO pe departamente şi 

laboratoare integrate şi elaborarea de noi proceduri de 

operare în activităţile de cercetare şi în cele de suport 

administrativ 

 

10.2 Utilizarea metodologiei şi fişelor de post-cadru, şi 

procedurilor-cadru din proiectul SCIM actualizat 2013 

- Stabilirea responsabilităţilor 

administrative pe domenii de resurse 

umane, managementul costurilor, 

suport tehnic, mentenanţă ş.a. 

 

- Actualizarea şi monitorizarea conform 

standardelor SCIM, fişe de post, 

proceduri, riscuri 

- Director Adjunct 

Consiliul Stiintific 

- Compartiment  

administrativ 

- Contabil sef 

 

 

2013 – 

2014 

TS/TM 

 

 

2013-

2015 

TM 
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Nr. 

crt. 
Obiective strategice 

Acţiuni de accelerare a valorificării produselor 

cercetării  

Informaţii şi alte resurse necesare şi 

disponibile 
Responsabilităţi 

Orizon

tul 

estima

t 

0 1 2 3 4 5 

11 Creşterea numărului şi 

volumului de parteneriate 

cu Institute şi Universităţi 

din Europa şi SUA pe 

proiecte de cercetare 

avansată şi intensificarea 

eforturilor de transfer al 

rezultatelor cercetării prin 

Parteneriate Public – Privat 

(PPP), care să susţină 

transferul rezultatelor 

cercetării către clinica 

medicală 

11.1 Studiu în parteneriat cu Institute din ACE privind 

oportunitatea şi metode de realizare a unor Clustere 

ştiinţifice cu trasabilitate până în clinicile medicale, 

având o componentă semnificativă de PPP. 

 

 

11.2 Crearea unui grup in IBPC şi eventual parţial 

externalizat cu specialişti în diseminare, marketing şi 

comunicare pentru dezvoltarea unor PPP, care să 

asigure rentabilitatea acestor parteneriate  

- Vizite documentare la Institute din 

ACE, care au demarat cu succes astfel 

de acţiuni şi facilitarea creării unui Pol 

de excelenţă european cu includerea 

IBPC; 

 

- Recrutare de specialişti în marketing – 

comunicare şi colaborare cu firme de 

consultanţă specializate în PPP şi 

Clustere medicale  

- Director Acad. MS 

- Şefi departamente 

- Cercetători şefi de 

echipe care au 

obţinut rezultate 

 

Contabil şef şi 

Compartiment 

Administrativ 

2013 – 

2016 

TL 

12 Promovarea unei noi abordări 

prin alianţe strategice orientate 

către diseminarea produselor 

de cercetare în reţelele din 

Europa şi SUA şi 

externalizarea verigilor de 

transfer a rezultatelor către 

laboratoare şi clinici medicale  

12.1 Combinarea alianţelor strategice cu parteneri din ACE 

cu proiecte finanţate din fonduri de tip FP, ciclul 2014 – 

2020 cu clusterele ştiinţifice în domeniul transferului în 

practică a rezultatelor cercetării biomedicale 

12.2 Proiectarea unui sistem de stimulare a unor cereri de 

produse ştiinţifice din partea laboratoarelor independente şi 

clinicilor medicale cu preocupări în domeniul biomedical 

modern 

- Organizare seminare şi workshopuri cu 

parteneri din ACE pentru clarificarea 

avantajelor obţinute prin Alianţe strategice 

şi clustere ştiinţifice 

- Vizită documentară şi training încrucişat 

între verigile implicate în această 

abordare strategică esenţială pentru 

dezvoltarea cercetării 

- Director Acad. MS 

Consiliul Stiintific 

- Sef compartiment 

marketing şi 

comunicare;  

- Director Adjunct 

- Secretar ştiinţific 

2014 – 

2020 

TL 

 

 

2014 – 

2020 

TL 
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Nr. 

crt. 
Obiective strategice 

Acţiuni de accelerare a valorificării produselor 

cercetării  

Informaţii şi alte resurse necesare şi 

disponibile 
Responsabilităţi 

Orizon

tul 

estima

t 

0 1 2 3 4 5 

13 Instituirea unui sistem de 

planificare glisant pe etape 

de dezvoltare în următorii 6-

8 ani, în parteneriat cu Aria 

de Cercetare Europeană, 

care să promoveze 

mobilitatea cercetătorilor, 

dar şi a managerilor din 

domeniul cercetării 

biomedicale 

13.1 Planificare pe termen mediu şi lung a etapelor de 

dezvoltare şi a structurilor de cooperare şi parteneriat, 

care să asigure beneficii mutuale între cercetarea 

biomedicală şi verigile de transfer în clinica medicală 

 

13.2 Planificare specială a carierei cercetătorilor şi 

managerilor CDI prin sistemele moderne de 

recompensare integrată şi metode de stimulare atractive 

- Studiu documentar pentru selectarea 

unui sistem de planificare integrată a 

activităţilor CDI, asistat de un software 

adecvat şi cu interfaţă accesibilă 

 

- Colaborarea cu firme de consultanţă 

specializate în sisteme de 

recompensare integrate ale 

cercetătorilor şi staffului  

- Director Adjunct  

- Compartiment 

administrativ 

 

 

- Business analist 

internalizat  

2014 – 

2022 

TL 

14 Creşterea capacităţii 

administrative şi 

manageriale prin 

acumularea de bune 

practici din ţările europene 

partenere în programele de 

cercetare şi în domeniul 

managementului 

performant şi al sistemelor 

de recompensare integrată 

a cercetătorilor 

14.1 Parteneriate cu Institute din ACE pentru 

acumularea şi adaptarea bunelor practici în 

desfăşurarea programelor de cercetare; 

 

 

14.2 Proiectarea unui sistem de recompensare integrată 

a cercetătorilor, conform bunelor practici din Institutele 

partenere din Europa şi SUA, pentru atragerea şi 

fidelizarea tinerilor cercetători 

- Vizite de documentare pentru 

selectarea şi aplicarea unor proceduri – 

cadru consacrate pe plan european şi 

internaţional pentru desfăşurarea 

programelor de cercetare; 

- Analiză a potenţialului IBPC de a oferi 

cercetătorilor recompense integrate, 

atât cele financiare cât şi nefinanciare  

- Colaborarea cu firme de consultanţă 

specializate în managementul 

performanţelor în activităţile de CDI 

- Director Acad. MS  

- Consiliul Stiintific 

Secretar ştiinţific 

 

 

- Director Acad. MS 

- Compartiment 

administrativ 

- Contabil Sef 

2014 – 

2016 

TM 

 

 

 

2014 – 

2016 

TM 
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Nr. 

crt. 
Obiective strategice 

Acţiuni de accelerare a valorificării produselor 

cercetării  

Informaţii şi alte resurse necesare şi 

disponibile 
Responsabilităţi 

Orizon

tul 

estima

t 

0 1 2 3 4 5 

15 Elaborarea unui Program 

special de asigurare a unei 

situaţii financiare stabile şi 

emergente prin diferenţiere 

pozitivă în accelerarea 

ritmului de obţinere a 

rezultatelor ştiinţifice şi 

expansiune partenerială în 

Europa şi SUA  

15.1 Încheierea unor parteneriate cu 3-4 clinici medicale 

din România, pentru prestarea unor servicii care să 

pună în valoare noua infrastructură şi aparatura 

modernă de care dispune Institutul în urma proiectului 

CARDIOPRO (ex: servicii de depozitare a celulelor 

stem); 

 

15.2 Parteneriate cu 2-3 clinici medicale din România 

pentru proiecte comune ţintite pe nevoile solicitate din 

practica medicală şi transferul rezultatelor în practicile 

din clinicile partenere 

- Organizare seminare şi workshop-uri 

pentru evidenţierea avantajelor 

reciproce generate de colaborarea între  

IBPC şi clinicile medicale 

- Director Acad. MS 

- Consiliul Stiintific 

Compartiment 

marketing şi 

comunicare  

2014 – 

2020 

TL 

16 Dezvoltarea managementului 

instituţional al IBPC prin 

implementarea SCIM pentru 

activităţile-suport şi cele 

administrative, ca instrument 

adiacent si complementar de 

punere în valoare a 

oportunităţilor şi facilităţilor 

generate de proiectul 

CARDIOPRO 

16.1 Revizuire şi actualizare periodică a documentaţiilor 

SCIM, în concordanţă cu cerinţele specifice din 

domeniul CDI şi standardele SCIM 

 

- Colaborare cu firme de consultanţă 

specializate în elaborarea şi 

implementarea Standardelor de Control 

Intern Managerial  

Contabil sef 

Compartiment 

Administrativ 

 

2013 – 

2014 

TS 
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INDEX 

 

ACE Aria de Cercetare Europeană 

ANCS Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică 

CDI Cercetare – Dezvoltare - Inovare 

FP Framework Projects 

MRUI Managementul Resurselor Umane Internaţionale 

PPP Parteneriat Public-Privat 

SCIM Standarde de Control Intern Managerial 

SO Structură Organizaţională 

TL Termen Lung 

TM Termen Mediu 

TS Termen Scurt 

UEFISCSU Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului  Superior şi a 
Cercetării Ştiinţifice Universitare 
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	Managementul recompenselor integrate (Total Reward Management) este o abordare nouă, care se caracterizează prin următorii parametri:
	- abordare holistica – centrata pe atragerea cercetatorilor, retinerea si motivarea acestora, astfel incat sa contribuie la cresterea succesului Institutului, folosind modalităţi financiare si non-financiare de recompensare
	- integrativa – furnizeaza recompense inovative care sunt integrate  cu cele financiare cum sunt: stagiile de cercetare, participarea la proiectele de training si/sau sesiuni ştiinţifice internaţionale ş.a.
	- strategica – este armonizată cu strategia de dezvoltare a Institutului, recompensarea fiind orientată către cerinţele şi nevoile de implementare a programelor de cercetare si astfel se recompenseaza activitatile, comportamentul cercetatorilor si val...
	- centrată pe cerinţele şi interesele cercetătorilor – se recunoaste astfel faptul ca oamenii sunt resurse-cheie in sustinerea avantajului competitiv al Institutului si se orientează prioritar către cercetătorii care valorizeaza eficient mediul de luc...
	- flexibilitate – sistemul este adaptat si flexibil, permitand alegerea celei mai bune strategii, care sa fie adaptata nevoilor cercetătorilor, stilului lor de viata si stadiului dezvoltării profesionale în activităţile de CDI;
	- distinctiva – utilizarea complexa si diferenţiată a metodelor de recompensare, care devine în organizatie  o valoare de brand si care o individualizează în sistemul de CDI de alte institute şi centre de cercetare avansată;
	- evolutiva – promovează o abordare cu avantaje pe termen mediu şi lung, care se bazeaza, în principal, pe o crestere organică, care asigură şi transferul între generaţii şi continuitatea ştiinţifică şi managerială.

