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1. SCOP 
Scopul acestei proceduri este de a prezenta metodologia privind transferul tehnologic 

al rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare, obţinute în cadrul contractelor 
de cercetare - dezvoltare derulate prin Centrul de Cercetare şi Transfer Tehnologic 
Polytech, transfer către mediul economic şi social. 
 

2. DOMENIU DE APLICARE 
Procedura se aplică în cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi, de 

către Serviciul CCTT Polytech, facultăţi, centre de cercetare, etc. în cazul contractelor de 
transfer tehnologic. 
 

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
3.1. Legea nr.82/ 1991 a contabilităţii (republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare) 
3.2. Legea 8/ 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (cu modificările şi 

completările ulterioare) 
3.3. Legea 571/ 2003 privind Codul fiscal (cu modificările şi completările ulterioare) 
3.4. Legea 1/ 2011 a educaţiei naţionale (cu modificările ulterioare) 
3.5. Ordonanţa Guvernului nr. 57/ 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 

tehnologică (cu aprobările, modificările şi completările ulterioare) 
3.6. Hotărârea de Guvern 406/ 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice 

specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor 
din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de 
susţinere a acestora 

3.7. Hotărârea de Guvern 217/ 2007 privind aprobarea Strategiei naţionale în 
domeniul cercetării - dezvoltării şi inovării pentru perioada 2007 – 2013 

3.8. Hotărârea de Guvern 475/ 2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare 
- dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007 – 2013 (cu modificările 
ulterioare) 

3.9. Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării nr.3845/ 2009 privind 
aprobarea modelului pentru Registrul de evidenţă a rezultatelor activităţilor de 
cercetare-dezvoltare şi a Metodologiei de înregistrare a rezultatelor activităţii de 
cercetare-dezvoltare  

 
  4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

(1) Activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare cuprinde cercetarea ştiinţifică, 
dezvoltarea experimentală şi inovarea bazată pe cercetare ştiinţifică şi dezvoltare 
experimentală. Cercetarea ştiintifică cuprinde cercetarea fundamentală şi 
cercetarea aplicativă. 

(2) Rezultatele activităţilor de cercetare-dezvoltare obţinute în baza derulării unui 
contract finanţat din fonduri publice, sunt grupate pe categorii, astfel:  
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a) documentaţii, studii, lucrări, planuri, scheme şi altele asemenea;  
b) drepturi din brevete de invenţie, licenţe, certificate de înregistrare a desenelor şi 

modelelor industriale şi altele asemenea;  
c) tehnologii, procedee, produse informatice, reţete, formule, metode şi altele 

asemenea;  
d) obiecte fizice şi produse realizate în cadrul derulării contractului respectiv; 
e) colecţii şi baze de date conţinând înregistrări analogice sau digitale, eşantioane, 

specimene, fotografii, observaţii, roci şi altele asemenea, împreună cu informaţiile 
necesare arhivării, regăsirii şi precizării contextului în care au fost obţinute. 

(3) Proprietatea intelectuală cuprinde două domenii: Dreptul proprietăţii industriale şi 
Drepturile de autor. 

(4) Transfer - orice vânzare, cesiune sau înstrăinare a dreptului de proprietate, precum 
şi schimbul unui drept de proprietate cu servicii ori cu un alt drept de proprietate. 

(5) Transfer tehnologic - introducerea sau achiziţionarea în circuitul economic a 
tehnologiilor şi utilajelor specifice, echipamentelor şi instalaţiilor rezultatelor din 
cercetarea ştiinţifică, în vederea obţinerii unor procese, produse şi servicii noi sau 
îmbunătăţite, cerute de piaţă sau prin care se adoptă un comportament inovativ, 
inclusiv activitatea de a disemina informaţii, a explica, a transfera cunoştinţe, a 
acorda consultanţă şi a comunica cu persoane care nu sunt experţi în problemă 
despre rezultatele cercetării fundamentale, aplicative şi precompetitive într-un 
asemenea mod încât să crească şansa aplicării unor astfel de rezultate, cu condiţia 
să existe un proprietar al rezultatelor. 

(6) Know-how - orice informaţie cu privire la o experienţă industrială, comercială sau 
ştiinţifică care este necesară pentru fabricarea unui produs sau pentru aplicarea 
unui proces existent şi a cărei dezvăluire către alte persoane nu este permisă fără 
autorizaţia persoanei care a furnizat această informaţie. 

(7) Valorificare - procesul prin care rezultatele cercetării competitive ajung să fie 
utilizate, conform cerinţelor activităţii industriale sau comerciale, în mediul social şi 
economic. 

(8) Raport de cercetare-dezvoltare - document tehnico-ştiinţific care prezintă obiectivul 
şi rezultatele activităţilor desfăşurate în cadrul unei lucrări de cercetare ştiinţifică, 
precum şi acţiunile concrete pentru valorificarea rezultatelor obţinute. 

(9) Persoană juridică executantă - persoana juridică care a obţinut oricare dintre 
rezultatele cercetării prevăzute la punctul 4.2  în mod direct şi nemijlocit. 

(10) Persoană juridică/ fizică beneficiară - persoana juridică/ fizică care solicită 
transferul tehnologic, care preia rezultatele cercetării. 

(11) Redevenţă - orice sumă ce trebuie plătită în bani sau în natură pentru folosirea ori 
dreptul de folosinţă al oricăruia dintre următoarele: 

a) drept de autor asupra unei lucrări literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv asupra filmelor, 
benzilor pentru emisiunile de radio sau de televiziune, precum şi efectuarea de înregistrări 
audio, video;  
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b) orice brevet, invenţie, inovaţie, licenţă, marcă de comerţ sau de fabrică, franciză, 
proiect, desen, model, plan, schiţă, formulă secretă sau procedeu de fabricaţie ori 
software; 

c) orice transmisiuni, inclusiv către public, directe sau indirecte, prin cablu, satelit, 
fibre optice sau tehnologii similare;  

d) orice echipament industrial, comercial sau ştiinţific, orice bun mobil, mijloc de 
transport ori container; 

e) orice know-how. 

(12) Negociere - forma de comunicare ce presupune un proces comunicativ, dinamic, de 
ajustare, de stabilire a acordului în cazul apariţiei unor conflicte de interese, prin 
care două sau mai multe părţi, animate de scopuri diferite şi având obiective proprii, 
îşi mediază poziţiile pentru a ajunge la o înţelegere mutual satisfăcătoare. 

(13) Activitate de Cercetare-dezvoltare-inovare denumită în continuare Activitate de 
CDI. 

(14) Rezultatele activităţilor de CDI (obţinute în baza derulării unui contract finanţat din 
fonduri publice) denumite în continuare Rezultatele cercetării. 

(15) Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi denumită în continuare TUIASI. 
(16) Transfer Tehnologic denumit în continuare TT. 
(17) Centrul de Cercetare si Transfer Tehnologic Polytech denumit în continuare CCTT 

Polytech. 
 
5. METODOLOGIE 

5.1. Precizări legislative 
(1)  Misiunea învățământului superior este de a genera și de a transfera cunoaștere către 
societate prin: cercetare științifică, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic, prin creație 
individuală și colectivă, în domeniul științelor, al științelor inginerești, al artelor, al literelor 
(...), precum și valorificarea și diseminarea rezultatelor acestora (Legea 1/2011, art. 117.b). 

(2) În instituțiile de învățământ superior este asigurată libertatea cercetării ştiinţifice în 
ceea ce privește stabilirea temelor, alegerea metodelor, procedeelor și valorificarea 
rezultatelor, conform legislaţiei in vigoare (Legea 1/2011). 
(3) Rezultatele cercetărilor obţinute pe baza derulării unui contract de cercetare 
dezvoltare sau inovare finanţat parţial sau total din fonduri publice aparţin contractorilor 
care execută în mod direct activităţile prevăzute în contractul de finanţare şi/ sau 
angajaţilor acestora, conform contractelor de finanţare şi legislaţiei în vigoare referitoare la 
titlurile de proprietate industrială şi drepturile de autor. În cazul execuţiei de către mai 
mulţi contractori, repartizarea între contractori a drepturilor asupra rezultatelor se face 
conform acordului prealabil al contractorilor, stabilit în scris (HG 57/2002). 
(4)  Rezultatele cercetărilor prevăzute la punctul 4.(2) sunt administrate de proprietarii 
acestora, cu toate drepturile care decurg din calitatea de proprietar (HG 57/2002). 

(5)  Proprietatea industrială presupune existenţa creaţiei intelectuale industriale şi a 
semnelor distinctive ale activităţii industriale.   
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Creaţiile intelectuale industriale sunt: invenţia, inovaţia, know-how-ul, modelele de 
utilitate, desenele şi modelele industriale, indicaţiile geografice, topografia circuitelor 
integrate etc., respectiv sunt semne distinctive ale activităţii industriale: mărcile (de fabrică, 
de comerţ sau de serviciu), indicaţii geografice (denumiri de origine şi/ sau indicaţii de 
provenienţă), numele comercial (firma), emblema. 

(6)  Dreptul de autor, se constituie din operele de creaţie intelectuală: din operele 
ştiinţifice (ex. studii, comunicări, prelegeri, altele asemenea), literare (...) şi artistice (...), cu 
reglementări, prin Legea nr. 8/ 1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe. 

În domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe autoritatea unică de 
reglementare, evidenţa prin registre naţionale, supraveghere, autorizare, arbitraj şi 
constatare tehnico-ştiintifică,  este Oficiul Român pentru drepturile de autor (ORDA). 

Autorul unei opere devine titular al dreptului de autor, în măsura în care sunt 
îndeplinite în mod cumulativ anumite condiţii caracteristice şi anume: (a) să fie vorba 
despre o creaţie intelectuală (provenită de la una sau mai multe persoane fizice; persoana 
juridică, în principiu, nu poate fi titulară a dreptului de autor, deoarece aceasta nu creează 
din punct de vedere intelectual) şi (b) să fie vorba despre o creaţie exprimată într-o formă 
concretă, perceptibilă simţurilor umane.  
(7)  Deţinătorul proprietăţii industriale poate controla şi trebuie răsplătit pentru uzul 
acesteia, acest fapt încurajând inovaţia şi creativitatea spre beneficiul umanităţii. 

(8) Protecția (...) drepturilor de proprietate intelectuală asupra creației științifice, culturale 
sau artistice este garantată și se asigură în conformitate cu prevederile Cartei universitare 
și cu legislația specifică în vigoare (Legea 1/2011). 

5.2. Transferul Tehnologic al rezultatelor cercetării 
 

Scopul transferului tehnologic este de a introduce în circuitul economic şi social 
rezultatele cercetării transformate în produse, procese şi servicii noi sau îmbunătăţite. 

TT are loc între TUIASI, care are ca activitate cercetarea-dezvoltarea-inovarea, dar 
care nu este implicată direct în activităţi de comercializare şi entitatea solicitantă care are 
ca activitate producţia de bunuri în vederea comercializării acestora. 
(1) Transferul tehnologic, ca principală modalitate de valorificare a rezultatelor cercetării, 
porneşte de la premiza că un rezultat, (în sensul celor prezentate la punctul 4.(2)), este 
cumpărat corespunzător unor necesităţi ale consumatorului/ solicitantului. 
(2) Tipurile de Contracte de TT privite drept contracte comerciale sunt: contractul de 
licenţă, contractul de know -how şi contractul de consulting engineering. 

― Contractul de licenţă este acea convenţie prin care titularul unui brevet 
(licenţiatorul) transmite unui beneficiar (licenţiatul) dreptul de folosinţă a unei 
invenţii. 
― Contractul de know-how reprezintă un un document prin care una dintre părţi, 
numită furnizor, transmite celeilalte părţi, numită beneficiar, contra unei redevenţe, 
cunoştinţe tehnice nebrevetabile sau brevetabile, dar nebrevetate, necesare pentru 
fabricarea, funcţionarea, întreţinerea sau comercializarea unor mărfuri ori pentru 
elaborarea şi punerea în aplicare a unor tehnici sau procedee.  
― Contractul de consulting – engineering constă în studierea şi cercetarea în 
folosul beneficiarului, a posibilităţilor tehnice şi comerciale raportate la stadiul actual 
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al cercetării ştiinţifice şi practicii, într-un anumit domeniu, şi acordarea 
corespunzătoare de asistenţă tehnică. 

(3) În funcţie de natura/ categoria rezultatelor cercetării obţinute şi a deţinătorului 
acestora se optează pentru forma cea mai potrivită de contract de valorificare a acestora. 
 

(4) Pentru situaţia în care TT este solicitat pentru un rezultat obţinut în cadrul unui 
contract de cercetare finanţat din fonduri publice, al cărui beneficiar este TUIASI, 
reprezentând un transfer de proprietate industrială de tip Know-how, se procedează astfel: 

- TT debutează cu înregistrarea Cererii privind TT de la entitatea solicitantă  (se 
utilizează formularul TUIASI.POB.38-F1);  
- Se identifică obţinerea/ raportarea rezultatelor cercetării în cadrul documentelor de 

raportare (raportului final) ale contractului de cercetare specificat;  
- Se identifică beneficiarul rezultatelor obţinute în contractul de cercetare (prevederi  

contractuale privind ”Proprietate industriala şi intelectuală”);  
- Se verifică înregistrarea rezultatelor cercetării la beneficiarul contractului –TUIASI în 

Fişa de evidenţă a rezultatelor cercetării (se utilizează formularul TUIASI.POB.38-F2);  
- Se stabileşte valoarea de la care începe negocierea valorii rezultatelor cercetării de 

către o Comisie de specialitate, numită în acest sens prin Decizia Rectorului TUIASI; 
- Comisia de specialitate încheie un Proces Verbal (se utilizează formularul 

TUIASI.POB.38-F3) prin care stabileşte valoarea de la care începe negocierea valorii 
rezultatelor cercetării;  
- Totodata comisia stabileste si valoarea minima, respectiv valoarea maxima a 

rezultatelor cercetării, necesare procesului de negociere, valori care vor ramane secrete, 
fiind inscrise doar pe exemplarul ce revine comisiei al Procesului Verbal; 
- Comisia de specialitate transmite Serviciului CCTT Polytech Procesul Verbal in 

vederea înaintării acestuia spre aprobare Rectorului TUIasi; 
- Serviciul CCTT Polytech comunica solicitantului TT valoarea  stabilita de la care va 

începe negocierea valorii rezultatelor cercetării si transmite totodata invitatia de a 
participa la negociere pentru stabilirea valorii finale; 
- In urma procesului de negociere, realizat intre reprezentantii Solicitantului si membrii 

comisiei de specialitate, se încheie un Acord de negociere între părţi pentru stabilirea valorii 
finale a TT  (se utilizează formularul TUIASI.POB.38-F4);  
- se încheie un contract de TT specific, a cărui valoare este stabilită în Acordul de 

negociere între părţi (se utilizează formularul TUIASI.POB.38-F5). 
 

5.3. VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII 
 

(1) În cazul în care valorificarea rezultatelor obţinute se realizează printr-un Contract de 
know-how, instrument specific de transmitere a know-how-ului, documentele 
necesare pentru realizarea valorificării sunt: 
a) Cererea întocmită de entitatea/ unitatea care solicită TT al rezultatelor cercetării 

obţinute în cadrul unui contract de cercetare derulat prin TUIASI (beneficiar); 
cererea trebuie înregistrată la Registratura TUIASI şi aprobată de conducerea 
TUIASI în vederea TT al rezultatelor cercetării; cererea va fi depusă la Serviciul 
CCTT Polytech;  

b) Raportul final de activitate al contractului de cercetare depus la Autoritatea 
contractantă la finalizarea proiectului de cercetare, semnat de directorul de 
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proiect şi conducerea TUIASI, prin care se face dovada obţinerii rezultatelor 
cercetării; 

c) Prezentarea, de către directorul de proiect, a rezultatelor cercetării ce fac 
obiectul cererii (pe suport de hârtie şi electronic sau altă formă de prezentare); 

d) Fişa de evidenţă a rezultatelor cercetării (înregistrată în TUIASI);  
e) Procesul Verbal privind stabilirea valorii de la care începe negocierea 

transferului tehnologic al rezultatelor cercetării solicitate semnat de către 
comisia de specialitate; 

f) Acordul privind stabilirea valorii transferului rezultatelor cercetării la preţul 
negociat între părţi, încheiat în baza Procesului Verbal al comisiei de specialitate 
(document ce va fi anexat Acordului);  

g) Impactul previzionat privind efectele economice, sociale şi de mediu obţinute la 
beneficiar TT asociate aplicării rezultatelor cercetării, anual, pentru o perioadă 
de 5 ani (document semnat de beneficiar);  

h) Contractul de Transfer Tehnologic al rezultatelor activităţilor de CDI. 
 

(2) Stabilirea valorii de la care începe negocierea TT al rezultatelor cercetării solicitate 
se face de către o comisie de specialitate constituită la nivelul persoanei juridice 
(TUIASI), la propunerea conducerii facultăţii de care aparţine directorul/ responsabilul 
de contract de cercetare, în baza cererii entităţii care solicită TT şi a adresei 
formulate de către Serviciul CCTT Polytech. 

Comisia (formată din preşedinte, trei membri şi un secretar) va fi aprobată de 
către Consiliul de Administraţie al TUIASI şi va funcţiona în baza Deciziei Rectorului 
TUIASI. Preşedintele comisiei de specialitate va fi reprezentat de către Prodecanul 
cu activitatea de cercetare ştiinţifică sau de către reprezentantul facultăţii în Comisia  
Senatului pentru cercetare-dezvoltare, antreprenoriat şi parteneriat public privat. 
Calitatea de preşedinte al comisiei nu poate fi atribuită Directorului/ Responsabilul de 
proiect sau altui membru al echipei de cercetare. 

(3) Atributii ale Comisiei de specialitate 
Comisia de specialitate va avea atributii privind stabilirea valorii de la care începe 

negocierea valorii rezultatelor cercetării, precum si atributii privind negocierea 
propriu-zisa, cu stabilirea valorii pentru transferul tehnologic. 

 

Pentru stabilirea valorii de la care începe negocierea valorii rezultatelor cercetării 
Comisia verifică documentele de la punctul 5.3. (1)  lit. a), b), c), d) si va analiza, 
după caz, următoarele aspecte: 

1. Aspecte financiare/ costuri privind: 
- resursele materiale consumate 
- resursa umană/ manopera platită 
- cheltuielile indirecte consumate. 

2. Aspecte tehnice privind: 
- gradul de noutate/ valoarea ideii inovative; 
- parametri tehnico-funcţionali de interes; 
- analiza rezultatului/ produsului ca un întreg sau ca un subansamblu 
(parte de produs); 
- valoarea de întrebuinţare a rezultatului/ produsului. 

3. Aspecte privind impactul: 
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- în relaţia cu mediul exterior; 
- în relaţia cu mediul economic; 
- în relaţia cu mediul social (răspunde unei nevoi sociale-studiu de 
marketing). 

4. Aspecte privind utilitatea pentru: 
- obţinerea unor procese, produse şi servicii noi pentru continuarea 
cercetărilor; 
- îmbunătăţirea proceselor, produselor şi serviciilor existente,  
- producţia de bunuri/ produse de serie sau unicat în vederea 
comercializării acestora,  
- diseminării de informaţii/ transfer de cunoştinţe, a acordării de 

consultanţă, etc; 
- prezintă tendinţa de evoluţie pentru alte produse sau materializarea într-
un produs. 

5. Aspecte privind beneficiile la utilizator: 
- creşterea competitivităţii; 
- dezvoltare economică; 
- obţinerea de venituri/ profituri; 
-valoarea de întrebuinţare a rezultatului/ produsului. 

7. Alte aspecte rezultate din: 
-consultarea literaturii de specialitate; 
-consultarea cercetărilor anterioare; 
-consultarea rezultatelor din cercetări similare. 

 Comisia încheie un Proces Verbal de stabilire a valorii de la care începe 
negocierea transferului rezultatelor cercetării solicitate. Procesul Verbal va avea înscris 
codul Procedurii de valorificare a rezultatelor obţinute în urma activităţilor de CDI, 
numărul Deciziei Rectorului de numire a membrilor comisiei de specialitate, semnăturile 
acestora şi modalitatea în care s-a stabilit valoarea de la care va începe negocierea 
transferului rezultatelor cercetării, respectiv valoarea minima si maxima a acestora; 
  Pentru asigurarea secretului valorilor minime si maxime stabilite, necesare 
procesului de negociere, acestea se vor inscrie numai pe exemplarul de Proces Verbal 
ce revine comisiei.  
 Cel de-al doilea exemplar al Procesului Verbal va fi transmis către Serviciul 
CCTT Polytech în vederea înaintării spre aprobare Rectorului TUIasi şi initierii invitatiei  
de participare la negociere a partilor implicate, pentru stabilirea valorii de transfer a 
rezultatelor cercetării. 

 Comisia va participa la procesul de negociere privind stabilirea valorii 
transferului rezultatelor cercetarii si va incheia/semna un Acord in acest sens;  

Comisia va inainta Acordul privind stabilirea valorii transferului rezultatelor 
cercetarii la pretul negociat intre parti, catre Serviciul CCTT Polytech, in vederea 
incheierii contractului de TT. 

 
 

(3) Contractul de Transfer Tehnologic se încheie între persoana juridică executantă 
care a obţinut rezultatele cercetării (TUIASI) numită furnizor şi persoana juridică/ 
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fizică care solicită transferul rezultatelor cercetării (care preia rezultatul cercetării), 
numită beneficiar.  
a) Contractul de TT stabileşte: 

• categoria de contract: contractul de licenţă/ contractul de know–how/ 
contractul de consulting - engineering; 

• clauzele referitoare la obligaţiile părţilor, funcţie de categoria de contract; 
• prevederile/ reglementarile legale în vigoare privind TT (drepturi, limite, 

altele); 
• modul de valorificare a rezultatelor cercetării: vânzare produs/ tehnologie; 

furnizare servicii; închiriere, concesionare, preluare în producţia proprie, 
transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate intelectuală; 

• transferul rezultatelor cercetării este exclusiv sau nonexclusiv; 
• valoarea TT, conform Acordului privind stabilirea valorii rezultatelor cercetării 

la preţul negociat între părţi; 
• locul efectuării TT; 
• datele de contact ale părţilor, denumirea furnizorului, a beneficiarului care 

preia rezultatul cercetării, adresa, oraş, judeţ, telefon, fax, e-mail, website, 
reprezentanţi legali, conturi trezorerie; 

b) TT este considerat o prestare de serviciu şi este purtător de TVA; astfel 
contractul de TT va avea specificată valoarea TT (valoarea negociată între părţi 
stabilită în Acord), la care se adaugă valoarea taxei pe valoarea adăugată. 

c) Contractul va avea ca anexe integrante documentele de la punctul 5.3. (1) de la 
lit. a) la litera g). 

(4) Valoarea încasată în baza  contractului de TT se înregistrează în contabilitatea 
TUIASI în contul de Venituri Proprii ale facultăţii/ colectivului care a realizat TT, 
după perceperea regiei de 10% încasate de către TUIASI – Fond centralizat.  

(5) După încheierea contractului de TT în fişa de evidenţă a rezultatelor activităţilor de 
cercetare a contractului de cercetare care a obţinut rezultatele în cauza, se va 
consemna valorificarea acestora prin înregistrarea datelor solicitate (conf.Ordinului 
Ministrului nr.3845/ 06.05.2009). 

 
 
6. FORMULARE  
TUIASI.POB.38-F1 Cererea privind Transferul Tehnologic 

TUIASI.POB.38-F2 Fişa de evidenţă a rezultatelor cercetării 

TUIASI.POB.38-F3 Procesul Verbal privind stabilirea valorii de la care începe negocierea  
valorii transferului tehnologic al rezultatelor cercetării 

TUIASI.POB.38-F4 Acordul privind stabilirea valorii transferului rezultatelor cercetării la  
preţul negociat între părţi 

TUIASI.POB.38-F5 Contractul de Transfer Tehnologic de tip Know-how 
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7. ÎNREGISTRĂRI 
  
7.1. Lista de difuzare  
7.2. Indicatorul aprobărilor şi al reviziilor 
7.3. Dosarele de Transfer Tehnologic 
 

 

8. RESPONSABILITĂŢI/ Nivele ierarhice/ Funcţii de conducere 
8.1. Senatul Universităţii 

− aprobă procedura; 
− aprobă reviziile procedurii. 

 
8.2. Rectorul universităţii 

− impune aplicarea procedurii; 
− asigură resursele necesare desfăşurării procesului. 

 8.3. Consiliul de Administraţie 
− avizează procedura; 
− iniţiază aplicarea procedurii; 
− monitorizează aplicarea procedurii. 

 8.4. Responsabilul de proces - Prorectorul responsabil cu activitatea de 
cercetare ştiinţifică 

− elaborează, modifică, retrage procedura; 
− aplică procedura; 
− monitorizează aplicarea procedurii. 

 8.5. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii – CEAC 
− verifică procedura din punct de vedere al sistemului calităţii; 
− avizează procedura; 
− elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii. 
− gestionează aprobarea, difuzarea, modificarea, reviziile procedurii; 
− auditează procesul şi procedura, în vederea identificării oportunităţilor de 
îmbunătăţire a calităţii. 

 
 8.6. Decanii, Directorii de departamente, Coordonatorii de Centre şi colective 
de cercetare, Directorii/ Responsabilii de contracte de cercetare, membrii comisiilor 
de specialitate, Serviciul CCTT Polytech  

− aplică procedura. 
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LISTA DE DIFUZARE 
 
1. Rectorat 
2. Prorectoratul Didactic 
3. Prorectoratul Strategie Universitară 
4. Prorectoratul Cercetare Ştiinţifică 
5. Prorectoratul Relaţii Internaţionale şi Imagine Universitară 
6. Prorectoratul Probleme Studenţeşti 
7. Prorectoratul pentru Informatizarea Universităţii 
8. Facultatea de Automatică şi Calculatoare  
9. Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului 
10. Facultatea de Construcţii şi Instalaţii 
11. Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial 
12. Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 
13. Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată 
14. Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului 
15. Facultatea de Mecanică 
16. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 
17. Facultatea de Textile – Pielărie şi Management Industrial 
18. Facultatea de Arhitectură "G. M. Cantacuzino" 
19. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic DPPD 
20. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii CEAC 
21. Direcţia Generală Administrativă 
22. Serviciul CCTT Polytech 
 


