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REZUMAT. În practica internaţională s-au definit principiile generale ale organizării transferului de tehnologie şi ale managementului 
organizaţiilor de inovare şi transfer tehnologic, în calitatea lor de structuri de valorificare a proprietăţii intelectuale. Obiectivul 
fundamental al unei Organizaţii de Inovare şi Transfer Tehnologic (OITT) este acela de a oferi facilităţi şi servicii tehnologice 
competente care să contribuie la susţinerea creşterii competitivităţii şi dezvoltării economice şi sociale durabile ale sectoarelor 
economice. 
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ABSTRACT. In international practice have defined the general principles of organization of technology transfer and innovation 
management and technology transfer organizations in their capacity to exploit intellectual property structures. Ultimate objective of 
an Innovation and Technology Transfer Organizations (OITT) is to provide facilities and services of competent technical support to 
help increase competitiveness and sustainable economic development and social sectors.  
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Centrul universitar de comunicare şi de valorificare 
a proprietăţii intelectuale este un instrument strategic al 
Politicii educaţionale a României, orientat pentru asigu-
rarea unui suport calificat şi eficient necesar realizării 
reformei educaţiei în domeniul universitar, prin racordarea 
mentalităţii la conceptul antreprenoriatului inovativ, 
bazat pe valorificarea proprietăţii intelectuale. Crearea 
unor astfel de centre de comunicare şi valorificare a 
proprietăţii intelectuale care au ca obiectiv principal 
instruirea studenţilor şi cadrelor didactice universitare 
aflate la început de carieră. Pregătirea lor trebuie să se 
facă în concordanţă cu exigenţele economiei concurenţi-
ale şi a pieţei muncii în ceea ce priveşte antreprenoriatul, 
inovarea şi transferul de tehnologie. În acest sens în urma 
unei competiţii, s-a promovat un proiect cofinanţat din 
Fondul Social European, prin intermediul Programului 
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2010, 
„Comunitatea virtuală interuniversitară pentru ştiinţă, 
tehnologie, inovare şi valorificare a proprietăţii int-
electuale”. 

Proiectul se înscrie pe axa prioritară 1 – „Educaţia şi 
formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi 
dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, domeniul 
major de intervenţie 1.2 – „Calitate în învăţământul 
superior”. Proiectul este rezultatul unui parteneriat între 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, 

trei universităţi din ţară (Universitatea Politehnica din 
Bucureşti, Universitatea din Craiova, Universitatea de 
Vest din Timişoara), Institute de Recherche en Electro-
nique, Microtehnologie, Instrumentation et Systemes 
(IREMIS) din Rouen, The Red Point şi Gold Agoma 
Consulting. 

Pentru dezvoltarea competenţelor invocate anterior 
proiectul va construi o platformă comună interuniver-
sitară de comunicare şi de valorificare a proprietăţii 
intelectuale şi o reţea virtuală pentru comunicare şi 
cercetare ştiinţifică. 

În cadrul acestor centre obiectivele principale trebuie 
să vizeze educaţia şi formarea profesională în sprijinul 
creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 
cunoaştere prin dezvoltarea calităţii comunicării, îm-
bunătăţirea serviciilor oferite studenţilor şi profesorilor, 
în scopul creşterii gradului de inserţie a studenţilor pe 
piaţa muncii, dezvoltarea rutelor flexibile de învăţare pe 
tot parcursul vieţii, creşterea accesului la educaţie şi 
formare, prin promovarea reţelelor virtuale de ştiinţă, 
tehnologie, inovare şi de valorificare a proprietăţii inte-
lectuale din universităţi. 

Acesta va fi îndeplinit prin intermediul unui set de 
obiective specifice, dintre care enumerăm: pregătirea 
cadrelor didactice şi a studenţilor din universităţi pentru 
crearea unei baze comune de cunoştinţe şi pentru uti-
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lizarea platformelor virtuale, crearea instrumentelor şi 
metodologiilor pentru testarea, înregistrarea şi validarea 
datelor privind canalele de valorificare a proprietăţii 
intelectuale şi dezvoltarea unor laboratoare virtuale pentru 
studiu în universităţi. 

Între obiectivele specifice se află crearea de canale de 
valorificare a proprietăţii intelectuale, de comunicare şi 
de informare pentru membrii echipelor de cercetare 
universitară, studenţii şi profesorii consorţiului, prin 
realizarea de instrumente şi metodologii pentru testarea, 
înregistrarea, validarea datelor şi supunerea acestora spre 
consultare şi testare. 

O primă componentă a proiectului este cea de con-
strucţie instituţională, respectiv înfiinţarea Centrului 
Interuniversitar Pilot de Comunicare şi de  Valorificare 
a Proprietăţii Intelectuale, care presupune proiectarea 
centrului, elaborarea documentaţiei juridice şi 
administrative, crearea structurilor interne, alocarea de 
personal, crearea infrastructurii de operare şi elaborarea 
metodologiilor proprii. 

O a doua componentă a proiectului este aceea de 
formare profesională în IT şi în domeniul inovării, trans-
ferului tehnologic şi valorificării proprietăţii intelectuale, 
ceea ce conduce la formarea personalului necesar 
centrului şi la îmbunătăţirea mediului de inovare din 
universităţile partenere. 

O a treia componentă este reprezentată de crearea 
platformei comune interuniversitare de comunicare şi de 
valorificare a proprietăţii intelectuale, care devine unul 
din instrumentele operaţionale ale centrului. 

Îmbunătăţirea mediului de inovare din universităţi 
impune crearea şi funcţionarea unor structuri universitare 
de inovare, transfer tehnologic şi de valorificare a proprie-
tăţii intelectuale, în contextul elaborării şi implementării 
politicii în domeniul calităţii, organizării funcţiunii „cali-
tate”, asigurării şi implementării tehnicilor, metodelor şi 
instrumentelor specifice managementului calităţii. 

Principalele rezultate ale implementării proiectului 
vor fi: 

– Înfiinţarea a câte unui centru pilot de comunicare şi 
de valorificare a proprietăţii intelectuale în fiecare uni-

versitate parteneră, cu scopul îmbunătăţirii accesului la o 
educaţie de calitate. 

– Crearea a trei biblioteci virtuale, câte una în fiecare 
universitate parteneră şi a unui portal de ştiinţă, tehno-
logie, inovare şi valorificare a proprietăţii intelectuale. 

– Elaborarea şi susţinerea a cinci cursuri noi din 
domeniile inovării, antreprenoriatului, transferului tehno-
logic şi valorificării proprietăţii intelectuale, pe baza 
cărora se vor forma participanţii din grupul ţintă. 

Proiectul se adresează, în primul rând, studenţilor din 
universităţile româneşti, aceştia fiind beneficiarii direcţi 
ai acestei iniţiative. De asemenea, proiectul vizează şi 
cadrele didactice implicate în dezvoltarea programelor de 
studii universitare, persoanele cu funcţii de conducere, 
monitorizare şi evaluare în universităţi, responsabilii de 
calitate a actului de învăţământ superior, precum şi specia-
liştii implicaţi în elaborarea politicilor din învăţământul 
superior. 

Implementarea celor trei componente va determina 
îmbunătăţirea comunicării dintre universităţile partenere, 
societate şi mediul economico-social şi va reprezenta 
succesul proiectului. În acest fel, comunitatea virtuală 
interuniversitară va deveni un model de bună practică 
pentru mediul universitar naţional. 
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