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Transferul tehnologic în România 

 
 România este pe penultimul loc în ceea ce privește transferul 

tehnologic și comercializarea inovării, având cel mai mic procent 

de companii care au inovații și le comercializează la nivelul UE 

 

 Cooperare redusă între firme și instituții de CD 

 

 Număr mic de IMM-uri inovative care participă la activități de 

transfer de cunoștiințe 

 

 Rată scăzută de transfer tehnologic și cultură antreprenorială 

slabă 

 
Este necesară încurajarea punerii în aplicare a rezultatelor cercetării 

în cadrul IMM-urilor prin transfer tehnologic 
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Axa 1 – Promovarea transferului tehnologic 

 
  

Se vor finanța următoarele activități: 

 

 crearea şi dezvoltarea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic 

(ITT), inclusiv parcuri științifice și tehnologice, respectiv construcţia, 

modernizarea, extinderea şi dotarea cu echipamente  și software 

necesare; 

 achiziționarea de servicii tehnologice specifice, inclusiv consultanță 

specializată în afaceri;  

 investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – 

inovării în parteneriat cu un ITT 

Obiectiv specific:  

Creșterea inovării în firme prin susținerea entităților de transfer tehnologic 

în domenii de specializare inteligentă, precum și a IMM-urilor care preiau 

transferul tehnologic 
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Axa 1 – Promovarea transferului tehnologic 

 
  
Potențialii beneficiari: 

 

 Infrastructuri de inovare și transfer tehnologic (ITT) acreditate 

conform legislației în vigoare (OG 57/2002 și HG 406/2003), dar și 

cele care își obțin acreditarea pe parcursul implementării 

proiectului 

 

 Parcuri științifice și tehnologice acreditate conform legislației în 

vigoare (OG 14/2002) 

 

 IMM în parteneriat cu ITT 
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Axa 1 – Promovarea transferului tehnologic 

 
  Acreditarea infrastructurilor de inovare și transfer tehnologic, cf. HG 

406/2003: 

 

 Infrastructura de inovare și transfer tehnologic (ITT) reprezintă 

ansamblul entităţilor constituite în scopul valorificării rezultatelor 

cercetării şi dezvoltării tehnologice, precum: centre incubatoare de 

afaceri inovative, centre de transfer tehnologic, centre de informare 

tehnologică, oficii de legătură cu industria, parcuri ştiinţifice şi 

tehnologice  

 Evaluarea și acreditarea se realizează de către autoritatea de stat pentru 

cercetare-dezvoltare 

 Entitățile din infrastructură se pot organiza ca: societăți comerciale sau 

organizații neguvernamentale; departamente cu autonomie financiară, 

fără personalitate juridică, în cadrul unor institute naționale de 

cercetare-dezvoltare, universități sau societăți comerciale 

 Etapele procesului de acreditare: examinarea și evaluarea documentației 

depuse; autorizarea provizorie; auditul în vederea acreditării; 

acreditarea. 
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Axa 1 – Promovarea transferului tehnologic 

 
  
 

Parcurile științifice și tehnologice, cf. OG 14/2002: 

 

 Parc științific și tehnologic (PST) reprezintă o zonă în cadrul căreia se 

desfăşoară activităţi de învăţământ, de cercetare, de transfer tehnologic 

al rezultatelor cercetării şi valorificarea acestora prin activităţi 

economice  

 

 Se constituie printr-un contract de asociere în participaţiune încheiat 

între o instituţie de învăţământ superior acreditată şi/sau o unitate de 

cercetare-dezvoltare, pe de o parte, şi regii autonome, companii 

naţionale, societăţi comerciale, administraţia publică locală, asociaţii 

patronale sau profesionale, persoane fizice, investitori români ori 

străini, pe de altă parte și este administrat de o societate comercială 

 

 Pot funcţiona numai după obţinerea autorizaţiei de funcţionare eliberate 

de Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
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Axa 1 – Promovarea transferului tehnologic - 

Implementare 

   
Implementarea Axei presupune parcurgerea următoarelor etape: 

 

1. Realizarea Concept Note-ului Regional (CNR) – document regional realizat 

în baza Strategiei de specializare inteligentă care va fundamenta domeniile 

regionale de specializare inteligentă în sensul orientării acestora către 

sectoare economice clare și va identifica tipurile de servicii pentru care s-ar 

putea obține finanțare de către ITT și de către IMM-urile care 

implementează un rezultat al transferului tehnologic. Se realizează de către 

ADR într-un larg parteneriat regional 

2. Apel pentru scrisori de intenţie din partea ITT – se va realiza în baza unei 

metodologii standard. Scrisorile de intenție vor cuprinde informații legate 

de: prezentarea organizației, experiența acesteia; viziune și obiective, 

analiza nevoilor întreprinderilor pentru servicii de transfer tehnologic; 

mecanismele existente sau preconizate pentru a facilita comercializarea 

cunoștințelor / tehnologiilor  și pentru sprijinirea firmelor; activele 

existente la nivelul organizației și cele vizate de investiție; abilitățile legate 

de transfer tehnologic disponibile și stocul de drepturi de proprietate și 

potențiali clienți ai transferului tehnologic 
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Implementarea Axei presupune parcurgerea următoarelor etape: 

 

3.  Prioritizarea proiectelor conform informaţiilor din scrisorile de 

intenţii – se va realiza în baza criteriilor stabilite în Concept Note, de 

către Consorțiul Regional de Inovare 

 

4.  Depunerea cererilor de finanţare de către ITT – conform procedurilor 

standard de depunere pe POR 2014-2020. Alocarea fondurilor în cadrul 

contractelor de finanțare cu ITT va fi realizată în mod etapizat, în 

funcție de atingerea țintelor intermediare a indicatorilor propuși in 

cadrul proiectului 

Axa 1 – Promovarea transferului tehnologic - 

Implementare 
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Tipurile de servicii ce pot fi dezvoltate de ITT 

 

1. Activități de transfer tehnologic de bază:  

 Baze de date cu informații privind ofertele de CDI și cererea 

provenită de la mediul economic, portofoliu de brevete și licențe, 

facilități existente 

 Elaborarea de analize, studii, cercetări de piață în domeniul CDI și 

transferului tehnologic 

 Organizarea și participarea la evenimente specifice 

 Sprijin acordat IMM-urilor pentru recrutarea de personal calificat 

 Studii de investiții tehnologice 

 Asistență și consultanță tehnică de specialitate 

 Evaluare și audit tehnologic 

 Veghe tehnologică 

 Informare tehnologică 

 Asistență la retehnologizare 

 

Axa 1 – Promovarea transferului tehnologic - 

Implementare 
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Tipurile de servicii ce pot fi dezvoltate de ITT 

 

2. Servicii de TT cu valoare adăugată: 

 

 crearea de Open Labs pentru promovarea ofertei de servicii 

 sprijin pentru gestionarea drepturilor de proprietate intelectuală 

 servicii de mentorat / coaching 

 consultanță pentru implementarea de soluții tehnologice în IMM-uri 

 facilitarea de parteneriate 

 formare și consultanță în managementul inovării 

 activități de prototipare și demonstrație 

 transfer tehnologic și validare tehnologică 

 prognoză, evaluare tehnologică 

 analize statistice și indicatori ai eficienței inovării 

 

 

Axa 1 – Promovarea transferului tehnologic - 

Implementare 
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Scheme de implementare ale Axei prioritare 1: 

 

 Apel aferent părții de construcție/amenajare/dotare pentru ITT 

 Apel pentru construcție / dotare pentru parcuri științifice și tehnologice 

 Sprijin pentru ITT (capacitate administrativă) – ex. servicii specifice și 

salarii (procent din valoarea proiectului, finanțat în funcție de atingerea 

indicatorilor propuși) 

 Sprijin pentru IMM (schemă de minimis) care în parteneriat cu ITT vor 

solicita investiții pentru implementarea unui rezultat al cercetării 

 

Axa 1 – Promovarea transferului tehnologic - 

Implementare 
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Calendar pentru realizarea portofoliului de proiecte: 

 

 Întâlnire prezentare abordare axa prioritară 1 și identificare potențiali 

solicitanți de fonduri – 19 iulie 2016 

 Solicitarea către cei interesați să depună proiecte a completării unei fișe 

de proiect și discuții cu aceștia privind ce se dorește a se realiza – august 

– septembrie 2016 

 Solicitare scrisori de intenție – octombrie 2016 

 Analizarea și prioritizarea scrisorilor de intenție: noiembrie 2016 – 

ianuarie 2017 

 Depunere proiecte după lansare apeluri - 2017 

 

Axa 1 – Promovarea transferului tehnologic - 

Implementare 

 



Vă mulțumim! 

Investim în viitorul tãu!  

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea 

Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã 

ADR CENTRU, Str. Decebal, 12, 510093, Alba Iulia, România  
Tel.: 0258 - 818616 , 0258 – 815622,  Fax: 0258 - 818613  
E-mail: office@adrcentru.ro  

 

HELPDESK: Tel.: 0258 - 818616 , int. 421 - 427 

E-mail: programe@adrcentru.ro  
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