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CAP. I. DOMENIUL DE APLICARE  
 
Art. 1. (1) Prezentul regulament stabilește cadrul general pentru organizarea si 

funcționarea Centrului de Transfer Tehnologic (CTT) în Universitatea de Științele Vieții 
„Regele Mihai I” din Timișoara. 

(2) În analizele de specialitate, activitatea de cercetare (cercetare-dezvoltare-inovare; 
CDI) este factorul care face diferenţa de performanţă şi vizibilitate între instituţiile de 
învăţământ superior, contribuţia la cunoaştere prin CDI catalizând toate celelalte activităţi 
universitare (ex. didactice, de servicii inovative, administrative). 

(3) Activitatea de CDI este aşadar o activitate care produce cunoaştere subiectivă. 
Dacă cunoştinţele produse sunt teoretice, atunci vorbim despre cercetare fundamentală, 
cunoştinţele declarative putându-se regăsi în publicaţii. Dacă cunoştinţele produse sunt 
metodologice, atunci putem vorbi despre cercetare aplicată; cunoştinţele procedurale se 
regăsesc în publicaţii. Dacă cunoştinţele produse sunt atât de proceduralizate încât se pot 
exprima în produse (prototip), tehnologii şi servicii inovative, atunci putem vorbi despre 
cercetare prin dezvoltare-inovare; acest tip de cunoştinţe procedurale se regăseşte în 
publicaţii şi/sau brevete de invenţii şi/sau produse inovative. 

(4) De altfel, cunoaşterea ştiinţifică este exprimată în publicaţii, brevete de invenţie 
(cu sau fără produse inovative) şi produse inovative (brevetate sau nebrevetate).  Nu orice 
cercetare ştiinţifică, fie ea originală şi publicată în reviste de prestigiu, este inovare.  

(5) Regulamentul se aplică la nivelul tuturor componentelor structurale ale CTT şi al 
structurilor organizatorice cu care centrul se află în relații de subordonare sau colaborare. 

    
CAP. II. SCOP  
 
Art. 2. Scopul regulamentului este descrierea structurii, obiectivelor, activităților, 

responsabilităților, a patrimoniului precum şi modalitatea de gestionare a resurselor 
financiare în cadrul Centrului de Transfer Tehnologic (CTT) al USVT.  
 

CAP. III. DEFINIȚII. ABREVIERI 
 
Art. 3. În cuprinsul prezentului regulament se vor folosi următoarele abrevieri și 

definiții: 
  
A) Definiţii Sunt valabile definiţiile din standardul SR ISO 9000/2015: Sisteme de 

management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular.”,  Manualul calităţii cod USVT 
– MC, Procedura de sistem - Elaborarea și ținerea sub control a documentelor  USVT_PS 
001. 

(1) Transferul tehnologic sau transferul de tehnologie reprezintă, în sens larg, 
transferul de cunoştinţe, idei, descoperiri şi inovaţii către publicul larg. Există mai multe 
moduri prin care acest proces de transfer are loc şi include, fără a se limita la acestea, 
oricare din următoarele forme: 

✓ publicaţii (ştiinţifice), 
✓ conferinţe ştiinţifice, 
✓ servicii inovative către comunitate, 
✓ pregătirea forţei de muncă, 
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✓ colaborări cu industria, 
✓ patentare/licenţiere a inovaţiilor. 

În cazul de faţă, transferul tehnologic este reprezentat de etapele de evaluare, 
protecţie, marketing şi licenţiere. Pe lângă procesele asociate acestor etape, CTT are ca 
sarcină şi urmărirea implementării contractelor de licenţiere şi împărţirea redevenţelor. 

(2) Proprietatea intelectuală (PI) cuprinde toate formele de creativitate cum ar fi : 
✓ publicații, 
✓ invenţii, 
✓ software, 
✓ creaţii artistice, 
✓ proceduri (know-how), 
✓ procese, 
✓ materiale unice, etc. 

Proprietatea intelectuală este protejată prin lege la nivel naţional şi internaţional, prin 
patente, drepturi de autor, mărci comerciale. 

(3) Invenţii patentabile. Majoritatea cercetărilor derulate la USVT pot duce la invenţii 
care ar putea fi patentate. 

(4) Dreptul de autor este o formă de proprietate intelectuală care protejează rezultatul 
unei idei creative care este fixată într-o formă tangibilă. 
 

B) Abrevieri  
 

▪ USVT  Universitatea de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din Timişoara 

▪ CA Consiliu de Administrație 

▪ ICBB Institutului de Cercetări pentru Biosecuritate și Bioinginerii 

▪ CTT Centrul de Transfer Tehnologic 

▪ UMP Unitatea de Management Proiecte 

▪  DBS  Domeniul – Biosecuritate 

▪ DBS1 Departamentul Mediu 

▪ DBS2 Departament Biosecuritate Alimentară 

▪ DBS3 Departament Sănătate 

▪ DBI Domeniul Bioinginerii 

▪ DBI1 Departamentul Resurse Vegetale 

▪ DBI2 Departamentul Resurse Animale 

▪ PCI Platforma de Cercetare Interdisciplinară 

▪ CDI Cercetare-Dezvoltare-Inovare 

▪ PI Proprietate Industrială 

▪ MC Manualul calităţii 

▪ CEAC-U Comisie de evaluare şi asigurare a calității a USVT 

 
 
 
 
 



 

 

Universitatea de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I”  din Timişoara Organism emitent 
Departamentul de  
Management al 

Calității Regulamentul de organizare şi funcționare a   

 CENTRULUI DE TRANSFER TEHNOLOGIC – CTT –  

COD: 
USVT- R107 

 Ed.2/Rev.0 

 

 Pag. 4/12 

 
 

 
 
CAP. IV. REFERINȚE NORMATIVE  

 
Art. 4. Referințe legislative 

➢ Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

➢ Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;  

➢ Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

➢ Ordinul SGG nr. 600/07.05.2018 privind aprobarea Codului controlului 
intern/managerial al entităților publice;  

➢ Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea 
tehnologică şi inovare ,cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ H.G. nr. 477/2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea 
în vederea acreditării institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare; 

➢ Ghid practic privind etica în cercetarea științifică” – UEFISCDI; 
➢ Carta şi Codul European al cercetătorului -

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/whatIsAResearcher;  
➢ O.M.E.N. nr. 3845/2009 privind aprobarea modelului pentru Registrul de 

evidență a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare și a Metodologiei 
de înregistrare a rezultatelor activităților de cercetare – dezvoltare, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

➢ Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista 
indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calității în 
Învățământul Superior, actualizată; 

➢ Legea nr. 83/2014 privind invenţiile de serviciu;  
➢ Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie republicată;  
➢ Legea nr. 350/2007 privind modelele de utilitate cu modificările şi completările 

ulterioare; 
➢ H.G. nr. 547/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 

64/1991 privind brevetele de invenţie;  
➢ Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, actualizată. 

 
Art. 5. Standarde de referință 
  

➢ SR EN ISO 9000:2015 - Sisteme de management al calităţii. Principii   
fundamentale şi vocabular; 

➢ SR EN ISO 9004: 2018, Sisteme de management al calităţii. Linii directoare 
pentru îmbunătățirea performanţelor; 

➢ SR EN ISO 19011:2018 - Ghid pentru auditarea sistemelor de management al 
calităţii şi/sau al mediului. 

 
Art. 6. Alte informații documentate interne utilizate ca şi referințe de bază 
 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/whatIsAResearcher
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➢ Carta Universitară; 
➢ Regulamentul de organizare şi funcționare a Institutului de Cercetǎri pentru 

Biosecuritate şi Bioinginerii – I.C.B.B. - R0105; 
➢ Codul de etică în cercetarea științifică din cadrul USV „Regele Mihai I” din 

Timișoara cod: USVT - R083; 
➢ Regulamentul Comisiei de bioetică cod: USVT - R084; 
➢ Regulament de desfășurare a programului ”voluntariat în activitatea de 

dezvoltare academică” (VADA) în cadrul USV „Regele Mihai I” din Timișoara 
cod: USVT - R089; 

➢ Procedura de sistem - Elaborarea și ținerea sub control a documentelor  
USVT- PS 001; 

➢ Procedura de sistem - Audit intern USVT - PG 003; 
➢ Procedură operaţională privind managementul proiectelor/ 

contractelor/granturilor de cercetare din competiții naționale și internaționale 
cod: USVT -PCIT - PO-002. 

 
CAP. V. DESCRIEREA REGULAMENTULUI 

 
CAP. V.1. ÎNFIINŢARE. MISIUNE. AUTONOMIE ORGANIZATORICĂ ŞI 

FUNCŢIONALĂ  
  
 Art. 7. (1) În baza hotărârii Senatului Universităţii, în conformitate cu prevederile Legii 
Educaţiei Naţionale (Legea nr. 1/2011), cu modificările şi completările ulterioare, ale O.G. 
nr. 57/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 319/2003, cu modificările 
şi completările ulterioare, precum şi ale Cartei Universitare, se înfiinţează Centrul de 
Transfer Tehnologic (denumit în continuare „CTT”), ca unitate fără personalitate juridică, 
aflată în subordinea Universităţii de Științele Vieții ,,Regele Mihai I’’ din Timișoara (denumită 
în continuare „USVT”).  
 (2) CTT reprezintă o structură de transfer tehnologic parteneră a Institutului de 
Cercetări Pentru Biosecuritate și Bioinginerii - I.C.B.B. – subordonată – USVT menită să 
promoveze investiţiile în dezvoltarea de produse şi de servicii, în transferul de tehnologii,  în 
inovarea socială, ecoinovarea şi aplicaţiile de servicii publice, să stimuleze crearea de reţele 
şi de grupuri de cercetare, inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, dar şi să sprijine 
activităţile de cercetare tehnologică şi aplicată, în special în domeniul tehnologiilor generice 
esenţiale şi difuzarea tehnologiilor de uz general. 

(3) Centrul de Transfer Tehnologic (CTT) are misiunea de a consolida cercetarea 
aplicativă (cercetare-dezvoltare) şi relaţia acesteia cu cercetarea fundamentală prin 
mecanisme translaţionale, de a încuraja inovarea, precum şi de a facilita dezvoltarea 
economică a USVT prin stimularea de servicii inovative către comunitate, constituindu-se 
într-un factor de creștere a inovării și competitivității USVT. De asemenea, rolul CTT este 
de stimulare generală a activității de colaborare între universitate și alți actori de pe piață, 
reprezentând o punte și un catalizator pentru echipele de cercetare, partenerii industriali și 
celelalte componente ale ecosistemului de inovare; parcurgerea etapelor suplimentare care 
separă cunoașterea din laborator de tehnologia industrială. 
CTT este responsabil cu gestionarea activelor de proprietate intelectuală ale USVT, 
transferul cunoaşterii către societate (în special prin servicii inovative) şi generarea de 
venituri pentru susţinerea pe mai departe a cercetării şi educaţiei în cadrul USVT. 
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  (4) CTT își desfășoară activitatea conform regulamentului de funcționare aprobat de 
Senatul Universității. 
 

CAP. V.2. SEDIU. DURATĂ. ELEMENTE DE IDENTIFICARE 
  
 Art. 8. (1) Sediul CTT este situat în Timișoara, Calea Aradului, nr. 119. 
 (2) Adresa sediului CTT poate fi schimbată în baza hotărârii Consiliului de 
Administraţie, validată de Senatul Universităţii.  

(3) CTT se constituie pe perioadă nedeterminată.  
 

CAP. V.3. OBIECTUL DE ACTIVITATE  
 
Art. 9. (1) Obiectul de activitate al CTT include:  

a) Asigurarea transferului de informații și produse științifice și de inovare către mediul 
socio-economic național și internațional; 

b) Organizarea de parteneriate pentru transfer tehnologic;  
c) Acordarea de consultanță la elaborarea ofertelor de proiecte CDI;  
d) Acordarea de consultanță privind metodologii specifice și nivelul tehnologic în diverse 

domenii;  
e) Acordarea de consultanță privind proprietatea intelectuală și exploatarea drepturilor 

de proprietate intelectuală;  
f) Acordarea de asistență și consultanță pentru exploatarea dreptului de proprietate 

intelectuală;  
g) Acordarea de asistență și consultanță în domeniul legislativ la nivel european și 

internațional;  
h) Acordarea de asistență pentru identificarea partenerilor din mediul privat și cel 

universitar;  
i) Asigurarea suportului la evenimente științifice (seminarii, prezentări, conferințe în 

domeniul TT);  
j) Acordarea de consultanță în negocierea și întocmirea contractelor de cercetare, a 

contractelor de servicii sau a acordurilor de parteneriat cu parteneri industriali;  
k) Elaborarea de referate, rapoarte, analize și studii pentru informarea tehnologică a 

mediului academic și mediului de afaceri;  
l) Organizarea de cursuri privind proprietatea intelectuală și metodele de informare;  
m) Înființarea și întreținerea unui site al compartimentului prin care se realizează 

diseminarea cunoștințelor privind transferul tehnologic, schemele de finanțare, 
documentația aferentă (ghiduri de bune practici pe proiecte, referințe și documentație 
din țară și străinătate, etc.), dreptul la proprietatea intelectuală.  

(2) În scopul realizării obiectului său de activitate, CTT poate colabora sau încheia 
convenţii de colaborare sau de parteneriat, cu alte institute de transfer tehnologic cu profil 
similar, din ţară sau străinătate, precum şi cu alte persoane fizice/ juridice.  
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CAP. V.4. STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ 
  
 Art. 10. Structura organizatorică a CTT este prezentata în Anexa – Organigrama 
CTT. 
  

 Art. 11.  Ca unitate distinctă în cadrul USVT, CTT va realiza conexiunile de transfer 
tehnologic pentru activitatea de cercetare-dezvoltare a ICBB, care  se desfăşoară în 
conformitate cu strategia USVT şi este orientată către activităţi de cercetare fundamentală 
şi aplicative, pe următoarele domenii fundamentale (denumite în continuare „Domenii de 
Cercetare”) și departamente (denumite în continuare „Departamente de Cercetare”):  

a) Domeniul – Biosecuritate (DBS), cuprinde următoarele departamente:  
➢ DBS1- Departamentul Mediu;  
➢ DBS2- Departament Biosecuritate alimentară;  
➢ DBS3- Departament Sănătate 

b) Domeniul – Bioinginerii (DBI), cuprinde următoarele departamente: 
➢ DBI1 – Departamentul resurse vegetale 
➢ DBI2 – Departamentul resurse animale 

Autorizarea CTT ca entitate USVT care face parte din infrastructura de inovare şi transfer 
tehnologic se face în conformitate cu H.G. nr.  406/2003 şi O.M.E.C.T. nr.  3686/11.04.2008. 
  
 Art. 12. Componenţa şi conducerea CTT sunt aprobate de CA- USVT, la propunerea 
Prorectorului responsabil pentru cercetare, cu consultarea Consiliului Ştiinţific al  USVT.  
  
 Art. 13. Conducerea CTT este asigurată de un director, desemnat prin concurs 
organizat de Rector, care este un cadru didactic/de cercetare cu expertiză în domeniu din 
cadrul USVT. Mandatul directorului CTT coincide cu mandatul Rectorului. Directorul CTT 
devine membru al Consiliului Științific al USVT.  
  
 Art. 14. Din componența CTT fac parte minim 10 experți, dintre care 4 experți din 
cadrul Unității de management al proiectelor din cadrul USVT și 6 experți - câte unul din 
cadrul fiecărei facultăți din cadrul USVT, care au și rol de suport tehnic şi administrativ.  
 
 Art. 15. (1) CTT este structurat în patru departamente: 

✓ Departamentul Consultanță și Transfer Tehnologic 
✓ Departamentul de Proprietate Intelectuală  
✓ Departamentul de Marketing-Licențiere 
✓ Departamentul dezvoltare Parteneriate de Cercetare-Dezvoltare-Inovare CDI.  

 (2) Departamentul Consultanță și Transfer Tehnologic va fi format din experți în 
realizarea de proiecte de CDI, precum și din experți cercetători în realizarea transferului 
tehnologic. Departamentul de Proprietate Intelectuală este format din experți în brevetare şi 
respectiv în drepturi de autor. 
 (3) Departamentul de Marketing-Licențiere este format din experți în promovarea 
rezultatelor cercetării aplicate și a tranferurilor tehnologice, în organizarea de evenimente și 
acțiuni de promovare a CTT. Membrii acestei comisii sunt responsabili cu licenţierea 
drepturilor de PI şi urmărirea implementării acestor contracte, inclusiv cu organizarea de 
activități pentru educație/formare pentru inovare. 
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 (4) Departamentul dezvoltare Parteneriate de Cercetare-Dezvoltare-Inovare 
(CDI) este format din experți în identificarea de parteneri și teme relevante de cercetare-
inovare, realizarea de parteneriate și realizarea/implementarea efectivă a transferurilor 
tehnologice. 

 (5) Directorul centrului reprezintă CTT în relaţia cu celelalte entităţi din USVT, inclusiv 
cu Rectoratul, CA- USVT şi Senatul USVT. Directorul centrului poate delega atribuţiile şefilor 
de departamente din cadrul CTT sau oricăruia dintre membrii centrului. 

 (6) Directorul CTT prezintă un raport anual de activitate, care va fi inclus în raportul 
activității de cercetare, inovare și transfer tehnologic. 
 (7) Activitatea membrilor CTT este una permanentă. Departamentele de specialitate 
se reunesc în şedinţe de lucru ordinare. 

  
 Art. 16. Activitatea curentă este condusă de Directorul CTT. Conducerea 
administrativă a Departamentelor este asigurată de către un coordonator.  

 
CAP. V.5. OBIECTIVELE, ROLUL ȘI ATRIBUȚIILE CTT 

 
 Art. 17. (1) CTT funcționează în conformitate cu planul strategic de dezvoltare 
instituțională al Universității, pe baza regulilor generale de organizare, a procedurilor USVT 
şi ale legislaţiei aflate în vigoare în materia proprietății intelectuale. 

(2) CTT elaborează procedurile de obţinere a drepturilor de proprietate intelectuală a 
USVT rezultate în urma proceselor de cercetare şi educaţie, promovează tehnologiile 
deţinute de USVT, inclusiv serviciile inovative către comunitate, şi procesul de licenţiere a 
tehnologiilor deţinute de USVT. De asemenea, CTT este cel care monitorizează 
implementarea contractelor de licenţiere şi distribuirea redevenţelor obţinute din aceste 
contracte economice în conformitate cu hotărârile Consiliului de Administraţie al Universităţii 
de Științele Vieții ,,Regele Mihai I’’ din Timișoara (CA- USVT) şi în baza hotărârilor Senatului 
USVT. 

(3) CTT, în cadrul procesului de licenţiere, poate propune CA- USVT și Senatului 
USVT, cu avizul Consiliului Ştiinţific al USVT și prin Prorectorul responsabil pentru 
cercetare, crearea de noi entităţi relevante în cadrul procesului de transfer tehnologic și 
cognitiv (ex. unităţi de tip spin-off). 
 
 Art. 18. Obiectivele CTT sunt: 

a) orientarea cercetării din USVT spre nevoile societății pe termen mediu și lung; 
b) promovarea investiţiilor în dezvoltarea de noi produse şi servicii, în transferul de 

tehnologii, în inovarea socială, ecoinovarea şi aplicaţiile de servicii publice; 
c) promovarea calității în cercetare-dezvoltare-inovare si transfer tehnologic, creșterea 

numărului de licențe, brevete, prototipuri ai alte forme inregistrate de proprietate 
intelectuală; 

d) stimularea cererii, crearea de reţele şi de grupuri de cercetare-dezvoltare-inovare; 
e) inovarea deschisă prin specializarea inteligentă; 
f) sprijinirea activităţilor de cercetare tehnologică şi aplicată, a liniilor-pilot, a acţiunilor 

de validare precoce a produselor, capacităţilor de producţie avansate şi de primă 
producţie, în special în domeniul tehnologiilor generice esenţiale şi difuzării 
tehnologiilor de uz general.; 
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g) inițierea, promovarea și spijinirea colaborării inter și multidisciplinare pentru 
realizarea proiectelor de cercetare științifică;  

h) modernizarea și eficientizarea bazei materiale necesare desfășurării cercetării 
științifice din universitate, în special a celei de realizare a transferurilor tehnologice;  

i) formarea, dezvoltarea și specializarea resurselor umane implicate în realizarea 
proiectelor pentru cercetare științifică aplicată; 

j) realizarea unui management eficient al activității de cercetare – dezvoltare - inovare; 
k) întărirea dimensiunii de cooperare națională și internațională;  
l) crearea unui climat de încredere și cooperare științifică între cadrele didactice ale 

universității, bazat pe transparență decizională;  
m) evaluarea periodică a rezultatelor cercetării științifice și a centrelor de cercetare – 

dezvoltare - inovare.  
n) sprijinirea realizării indicatorilor de performanță ai instituției pentru autoevaluarea 

internă a calității; 
o) creșterea vizibilității USVT în plan regional, național și internațional. 

 
 Art. 19. Rolul CTT se concretizează în:  

a) Inițierea, negocierea și întocmirea contractelor de cercetare, a contractelor de servicii 
sau a acordurilor de parteneriat cu parteneri industriali; 

b) Sensibilizarea cercetătorilor referitor la importanța comunicării invențiilor către CTT, 
ca punct de plecare al procesului de protecție a proprietății intelectuale; 

c) Susținerea inventatorilor pentru a face dovada conceptului, realizarea validării pre-
industriale;  

d) Gestionarea protecției proprietății intelectuale generate de instituție. Aceasta include 
identificarea surselor de finanțare, interne și externe (parteneri industriali) pentru 
înregistrarea cererilor de protecție a proprietății intelectuale (nu doar brevete, dar și 
mărci sau drepturi de autor), precum și comunicarea cu experții legali care se ocupă 
de întocmirea efectivă a dosarelor de brevetare etc.; 

e) Inițierea, negocierea și întocmirea contractelor de licență și transfer al proprietății 
intelectuale către industrie, cu sau fără sprijinul unor consilieri juridici externi de 
specialitate;  

f) Încurajarea și sprijinirea creării de companii noi (start-up și spin-off);  
g) Stimularea culturii antreprenoriale este un element esențial, pe termen lung, al 

activității CTT și aceasta se realizează prin difuzarea modelelor de succes și prin 
organizarea de contacte, comunicări și evenimente, în cadrul instituției, pentru a 
sensibiliza personalul CD la problematica antreprenoriatului. 

 
 Art. 20.  CTT are următoarele atribuții:  

a) Promovează activitatea de inovare și transfer tehnologic;  
b) Contribuie la implementarea rezultatelor cercetărilor științifice și a tehnologiilor 

avansate;  
c) Asigură accesul IMM-urilor la serviciile tehnologice și infrastructură CDI ale 

universității;  
d) Asigură asistența pentru achizițiile de tehnologie (interne sau de import);  
e) Asigură realizarea și administrarea pachetelor de produs (documente transfer CDI - 

producție);  
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f) Asigură transferul eficient al rezultatelor echipelor de CDI către departamentele de 
producție din companii;  

g) Asigură participarea la competiții pentru proiecte de CDI finanțate de Guvernul 
României prin Ministerul Educației şi la proiectele finanțate de UE;  

h) Elaborează studii statistice sau de fezabilitate pentru activitățile desfășurate; 
i) CTT stabilește relații de colaborare externă cu Autoritățile de Management, Unitățile 

de Implementare, Organismele Regionale, Departamente ale Agenției de Dezvoltare 
Regională, ale Consiliului județean, ale Consiliilor locale, alte autorități, instituții și 
organizații cu competențe în realizarea proiectelor din fonduri structurale europene 
precum și cu entități similare din străinătate. 
 
CAP. V.6. RELAŢIA CU PARTENERII INDUSTRIALI 
 
Art. 21. CTT va colabora cu partenerii economici şi industriali pentru a eficientiza 

procesul de transfer de tehnologie din laborator spre mediul socio-economic. În acest fel 
publicul larg va beneficia de activităţile inovatoare şi progresele tehnologice realizate de 
echipele de cercetare din USVT, iar USVT își va putea creşte finanţarea cercetărilor viitoare. 

 
Art. 22. (1) CTT va întreprinde acţiuni de marketing cu rol în creşterea gradului 

vizibilităţii în industrie a tehnologiilor disponibile pentru licenţiere la USVT.  
(2) Analiza de piaţă se va face de către membrii Departamentului Marketing-

Licenţiere în baza recomandărilor specialistului tehnic, pe baza informaţiilor furnizate de 
către autori.  

(3) Termenii de licenţiere vor fi validaţi de către conducerea CTT la propunerea 
responsabilului de marketing şi licenţiere. 

 
CAP. V.7. RELAŢIA CU PERSONALUL DIDACTIC ŞI DE CERCETARE DIN USVT 
 
Art. 23. (1) CTT este responsabil cu gestionarea proprietăţii intelectuale generate 

prin procesele de cercetare şi educaţie derulate în USVT şi care fac parte din patrimoniul 
acesteia. 

(2) CTT caută activ şi primeşte informaţii privind posibile invenţii în vederea obţinerii 
protecţiei intelectuale de la membrii corpului academic, cercetătorii şi studenţii din USVT.  

(3) Centrul evaluează posibilităţile comerciale ale invenţiilor din portofoliu şi atunci 
când este posibil le va licenţia către entitățile interesate.  

(4) În cazul în care invenţiile sunt licenţiate cu succes, redevenţele colectate de CTT 
vor fi distribuite între inventatori, centrele de cercetare, laboratoare, facultăţi şi universitate.  

(5) Cuantumul veniturilor distribuite fiecărei părţi este stabilit de comisiile de 
specialitate ale Senatului USVT, la propunerea CA- USVT (Prorectorului responsabil cu 
cercetarea), în conformitate cu legislaţia naţională. 

(6) Pentru realizarea acestor deziderate CTT oferă sprijin și consultanță întregului 
corp academic şi de cercetare din USVT, în fiecare stadiu al procesului de obţinere de 
proprietate intelectuală şi respectiv comercializare, prin furnizarea următoarelor servicii: 

✓ Evaluare; 
✓ Protecţie; 
✓ Licenţiere; 
✓ Monitorizarea conformităţii derulării acordului de licenţiere. 
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 CAP. V.8. PATRIMONIU. STRUCTURI FUNCŢIONALE 

 
 Art. 24. (1) Patrimoniul constă din baza tehnico-materială, precum și dotările 
asigurate de către USVT. 
 (2) Patrimoniul se va dezvolta progresiv în urma activităților desfășurate în cadrul 
contractelor privind acțiunile suport și complementare, derulate cu finanțare proprie, 
națională și internațională, precum și prin achiziții din venituri proprii, prin donații, prin 
sponsorizări, acesta fiind inventariat și înregistrat în evidențe de baza materială conform 
procedurilor legale din universitate. 
 (3) CTT administrează bunuri aflate în proprietatea USVT, care i-au fost încredinţate 
spre folosinţă, precum şi bunurile dobândite în condiţiile legii.  
 (4) Bunurile achiziţionate din fondurile puse la dispoziţie de USVT. rămân în folosinţa 
CTT pe întreaga durată de derulare a proiectelor de cercetare pentru care au fost 
achiziţionate. Bunurile achiziţionate din veniturile proprii ale CTT rămân în folosinţa CTT pe 
întreaga durată de funcţionare a acestor bunuri.  
  
 Art. 25. CTT poate contribui la realizarea de structuri de tip “spin-off” sau “start-up” 
pentru valorificarea rezultatelor ştiinţifice proprii sau realizate în parteneriat.  
  
 Art. 26. (1) Finanţarea activităţilor CTT se face în conformitate cu strategia şi 
politicile USVT privind transferul tehnologic şi cognitiv către societate  
 (2) Resursele financiare ale centrului se constituie din venituri proprii, 
corespunzătoare activităților desfășurate pe baze contractuale, cu respectarea legislației în 
vigoare, precum și din donații și sponsorizări, după cum urmează:  

a) fonduri acordate prin finanțare pe bază de proiect;  
b) fonduri distribuite din fondurile proprii ale universității;  
c) taxe de instruire, formare din contractele cu terți;  
d) taxe de consultanță, expertizare, încercări experimentale, servicii către terți;  
e) taxe de participare la sesiuni de instruire, workshop-uri inițiate către terți;  
f) sponsorizări, donații, subvenții, concesiuni, alte surse constituite conform legilor în 

vigoare. 
  
 Art. 27. Din punct de vedere administrativ, toate contractele de cercetare se 
derulează prin Unitatea de Management a Proiectelor a USVT care răspunde de toate 
operaţiunile financiar-contabile aferente acestor contracte. 
  
 Art. 28. Funcţionarea CTT va fi asigurată de serviciile administrative ale USVT, în 
limitele competenţelor acestora, prin persoanele anume desemnate de Consiliul de 
Administraţie al USVT.  
 

CAP.VI.  DISPOZIŢII FINALE 
 
Art. 29. La diseminarea rezultatelor cercetărilor efectuate se va menționa în mod 

obligatoriu afilierea în următoarea formulare: ”1- University of Life Sciences ” King Mihai I” 
from Timisoara; 2 – BUASVM`s Research Institute for Biosecurity and Bioengineering”. 
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CAP.VII. ANEXE   
 
Art. 30. Înregistrările privind modalitatea de organizare și funcționare a Centrului de 

Transfer Tehnologic(CTT) din cadrul USVT, se realizează utilizând următoarea anexă  
atașată: 
 

Anexa 1  Organigrama CTT 
 

Cod: USVT – R107 – F01 
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Anexa 1 

ORGANIGRAMA CENTRULUI DE TRANSFER TEHNOLOGIC AL USVT 
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PRORECTOR USVT CU 

CERCETAREA 

Departamentul Consultanță și 

Transfer Tehnologic  

– 1 Coordonator departament 

 

DIRECTOR CTT AL 

USVT 

Departamentul de 

Proprietate 

Intelectuală (PI) 

- 1 Coordonator 

departament 

Departamentul de 

Marketing-Licențiere 

 - 1 Coordonator 

departament 

Departamentul dezvoltare 

Parteneriate de Cercetare-

Dezvoltare-Inovare (CDI)  

- 1 Coordonator departament 

 

- 6 experți - câte unul din cadrul fiecărei facultăți din cadrul USVT, 
care au și rol de suport tehnic şi administrativ 

 
 


	USVT_R107 ed 2 rev 0 31_01_23
	USVT_R107_F01 ed 2 rev 0 31_01_23 Organigrama

