
Pagina 1 din 4 

Universitatea din PITESTI 
Departamentul AUTOVEHICULE şi TRANSPORTURI 
Centrul de Cercetări INGINERIA AUTOMOBILULUI  1 

 
  FISA DE EVIDENTA Nr. .............1. 

a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

  TABEL NR. 12 

DENUMIREA PROIECTULUI:  Suppliers Portal to Research and Innovation in Transport.  
 

CATEGORIA DE PROIECT: FP 7 - SSA 

CONTRACT DE FINANTARE NR.: 71-010 DATA: 2007 DURATA CONTRACT 24  LUNI ACRONIM PROGRAM SPRINT 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI 
ALTE SURSE) 

80.000 Euro VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE [BUGET DE 
STAT] 

 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN        CO – ACAROM 
P1 – UPIT 
P2 – ZENIT (GERMANIA) 
P3 – INNO CONSULT.  

 

1) DENUMIRE REZULTAT 4                 REȚEAUA SPRINT, FORMATĂ DIN 50 MEMBRI: 13 CATEDRE ŞI CENTRE DE CERCETARE DIN UNIVERSITĂŢI, DOUĂ INSTITUTE DE 
CERCETARE DIN DOMENIUL AUTOMOBILELOR, 35 FIRME PRODUCĂTOARE DE COMPONENTE PENTRU AUTOMOBILE  

2) CATEGORIA REZULTATULUI  
(conform art. 74, nr. O.G. 57/2002)              

Rezultat final      Rezultate5) intermediare CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL        

2.1. documentatii, studii, lucrari         
 
 

2.2. planuri, scheme                     

2.3. tehnologii                          

2.4. procedee, metode                    

2.5. produse informatice                 

2.6. retete, formule                     

 
 
 
 

 
 

2.7. obiecte fizice/produse              

2.8. brevet inventie/altele asemenea     

4) DOMENIUL DE CERCETARE 
OLTARE 

3.1. solutie/model conceptual                   

3.2. model experimental/functional            

3.3. prototip                                 

3.4. instalatie pilot sau echivalent          

3.5. altele ............................  

4) DOMENIUL DE CERCETARE 4.1. tehnologiile societatii informationale  

4.2. energie                                  

4.3. mediu                                    

4.4. sanatate                                 

4.5. agricultura, securitatea si siguranta  

http://www.legestart.ro/Ordonanta-nr-57-din-2002-(MTQzMjA-).htm
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alimentara        

4.6. biotehnologii                            

4.7. materiale, procese si produse 
inovative 

 

4.8. spatii si securitate                     

4.9. cercetari socio-economice si umaniste    

5) DOMENII DE APLICABILITATE 8     I_I_I;  I_I_I;  I_I_I; În cadrul proiectului a fost creată reţeaua SPRINT, lansată pe 12 iulie 2006. De la 
înfiinţare s-au adăugat noi membri. In prezent reţeaua numără cca. 80 membri. 
După încheierea proiectului, reţeaua SPRINT a rămas ca o structură funcţională de 
sine. Gestionarea reţelei a fost preluată de o echipă de la ACAROM, numită de 
Consiliul Director ACAROM.. Activităţile în reţea se derulează după un Program de 
activităţi, stabilit anual, realizat prin grija echipei ACAROM. Programul de activităţi 
este discutat şi aprobat în ADUNAREA GENERALĂ ACAROM care se desfăşoară 
în luna decembrie. La această adunare sunt invitaţi şi membrii reţelei care nu sunt 
membri ACAROM. Un obiectiv de realizat este ca majoritatea membrilor ACAROM 
să fie şi membri ai reţelei şi toţi membrii reţelei să fie şi membri ACAROM.  
Programul de activităţi al reţelei face parte din Programele anuale de lucru ale 
ACAROM. Îndeplinirea acestuia se va discuta anual, de asemenea, în adunarea 
generală ACAROM, pe baza raportului întocmit de echipa ce gestionează reţeaua. 
Programul de activităţi al reţelei cuprinde activităţi specifice care să asigure 
funcţionarea reţelei având ca ţintă obiective bine definite, cum ar fi: număr de 
proiecte de cercetare promovate; volum fonduri atrase către sectorul automobile; 
produse noi asimilate în producţie; număr de membri noi atraşi în reţea etc. 
Portalul sprintnetwork.ro este in functiune din 1 septembrie 2006. Este instrumentul 
de lucru al retelei. Funcţiile portalului: informare; comunicare intre membrii retelei; 
initierea de colaborări pentru efectuarea de teste, încercări, prototipuri, proiectare; 
iniţierea de cercetări etc. 
De la înfiinţare portalul a fost continuu ţinut la zi, fiind folosit ca instrument de lucru. 
Prin acesta, de exemplu, au fost transmise membrilor infirmaţii despre; evenimente 
notabile; căutări de parteneri pe anumite teme pentru proiecte cu parteneri din mai 
multe ţări; lansările de depuneri de proiecte în diverse programe de finanţare etc. 
După încheierea proiectului portalul a rămas ca instrument de lucru al reţelei. 
Portalul este gestionat şi întreţinut prin grija echipei ACAROM. Prin portal se 
transmit, în continuare, informaţii privind: 
- evenimentele notabile din domeniul automobilelor;  
- căutări de parteneri pe anumite teme pentru proiecte cu parteneri din mai multe 
ţări; 
- lansările de depuneri de proiecte în diverse programe de finanţare etc. 
 

6) CARACTERUL INOVATIV 6.1. produs nou                               

 6.2. produs modernizat                        

 6.3. tehnologie noua                          

 6.4. tehnologie modernizata                   

 6.5. serviciu nou                             

 6.6. serviciu modernizat                      

 6.7. altele ...........................  

 

 INFORMATII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALA     
documentatie tehnico-economica                 

cerere inregistrare brevet de inventie         

brevet de inventie inregistrate (national, european, international)                     nr. ....... data .................. 
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cerere inregistrare modele si desene industriale protejate                         nr. ....... data .................. 

modele si desene industriale protejate inregistrate  
(national, european, international)          

 nr. ....... data .................. 

cerere inregistrare marca inregistrata        nr. ....... data .................. 

marci inregistrate (national, european, international)           nr. ....... data .................. 

cerere inregistrare copyright                 nr. ....... data .................. 

inregistrare copyright                       
(national, european, international)          

 nr. ....... data .................. 

cerere inregistrare: retete, geografice, specii vegetale si animale, 
etc. 

 nr. ....... data .................. 

inregistrare: retete, indicatii geografice, specii vegetale si 
animale, etc. (national, european, international)          

 nr. ....... data .................. 

 
TABEL NR. 210 

7)11 VALORIFICAREA REZULTATELOR 
CERCETARII   

 

8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE          NU ESTE CAZUL 12 

Nr. 
crt. 

VALOAREA 
DE LA CARE 

INCEPE 
NEGOCIEREA 

PROCES-
VERBAL13 
NR./DATA 

MOD DE 
VALORIFICARE14 

ACTUL15 

PRIN CARE S-A 
REALIZAT 

VALORIFICAREA 

VALOAREA 
NEGOCIATA16 

BENEFICIAR 17 IMPACT 18 PERSOANE 
AUTORIZATE 19 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

         

         

         

         

 
   1)denumirea persoanei juridice executante (persoana juridica executanta este considerata persoana juridica care a obtinut rezultatele cercetarii, in mod direct si nemijlocit, 
conform art. 74 alin. (3) din O.G. nr. 57/2002);  
   2)se completeaza o singura data, la 30 de zile de la data aprobarii raportului de activitate al proiectului de cercetare-dezvoltare;  
   3)se completeaza denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obtinerea rezultatului;  
   4)se trece denumirea rezultatului cercetarii (nu se trece denumirea proiectului);  
   5)se trec rezultatele cercetarii din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate si valorificate independent de includerea in rezultatul final;  
   6)se prezinta structura, datele tehnice, parametrii de functionare specifici rezultatului final;  
   7)se insereaza poza rezultatului/produsului final;  
   8)conform CAEN;  
   9)justificare (se explica, in maximum 100 caractere, in ce consta noutatea);  
   10)se completeaza in termen de 10 zile de la data finalizarii activitatilor de valorificare a rezultatului cercetarii;  
   11)se actualizeaza pentru fiecare actiune de valorificare a rezultatului cercetarii;  
   12)se va trece denumirea rezultatului final sau, dupa caz, a rezultatului (lor) intermediare(e);  

http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota2
http://www.legestart.ro/Ordonanta-nr-57-din-2002-(MTQzMjA-).htm
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota3
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota4
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota5
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota6
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota7
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota8
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota9
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota10
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota11
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota12
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota13
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   13)se vor trece numarul si data la care a fost incheiat procesul verbal al comisiei constituite la nivelul persoanei juridice executante care a stabilit valoarea de la care incepe 
negocierea si se precizeaza codul procedurii specifice, aprobata la nivelul organului cu atributii de conducere (ex. consiliul de administratie), in baza careia se realizeaza 
valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare;  
   14)vanzare produs/tehnologie; furnizare servicii; inchiriere, concesionare, preluare in productia proprie, transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate intelectuala;  
   15)se va trece nr. si data semnarii actului (ex. contract) prin care s-a realizat valorificarea rezultatului cercetarii;  
   16)valoarea rezultatelor cercetarii este stabilita la pretul negociat intre parti;  
   17)se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website)  
   18)se vor completa efectele (economice, sociale, de mediu) obtinute la beneficiar asociate aplicarii rezultatelor cercetarii, anual, pentru o perioada de 5 ani;  
   19)numele si semnatura persoanei autorizate sa completeze fisa de evidenta si al persoanei din cadrul compartimentului financiar-contabil responsabil cu verificarea datelor. 

 

Director Centru de Cercetari, 

Prof.univ.dr.ing. Ion TABACU 

http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota14
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota15
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota16
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota17
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota18
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota19
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota20

