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Domenii de competenţă : industria cărnii, industria laptelui, biotehnologii, alimentaţie 
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REZUMAT 
Centrul Universitar de Transfer Tehnologic „EUROALIMENT” din Galaţi (CUTTG) are ca obiective principale realizarea unei 
infrastructuri de transfer tehnologic şi inovare, de difuzare, transfer şi valorificare în economie a rezultatelor de cercetare-
dezvoltare ale Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, asigurarea unor servicii ştiinţifice şi tehnologice, funcţionarea unui 
centru de referinţă în domeniul controlului şi expertizării produselor alimentare, realizarea serviciilor de asistenţă la 
beneficiar, de realizare a unui incubator pentru întreprinderi inovante în domeniul producerii de alimente şi utilaje în 
industria alimentară şi de realizare a unui centru multimedia de informare documentară. 
 
ABSTRACT 
Euroaliment, The Academic Center for Technological Transfer, has the following main objectives: creating an infrastructure for 
techonological transfer and innovation, for dissemination, transfer and capitalization of the research results at 
economical level; a refernce center for food control and expertise; a testing center for food innovative enterprises; a 
Documenting and Informing Multimedia Center; providing scientific and technological services; „in house” technical 
assistance to food enterprises. The activities held within the project framework will have in view: organizing, planning, 
structuring, compartimenting and equipment purchasing activities; providing services (13 types); technological and 
personnel transfer; contractual research. The project has a 4 years duration. It will be implemented in Galati, within the 
University „Dunarea de Jos” campus. The estimated budget of the project is 12 million $. In the end Euroaliment will become 
an autofinancing institution, which will be subordinate to the University „Dunarea de Jos” from patrimonial and functional 
point of view. 

   

111 ...   DDDEEESSSCCCRRRIIIEEERRREEEAAA   PPPRRROOOIIIEEECCCTTTUUULLLUUUIII ...      
PPPRRRIIIOOORRRIII TTTĂĂĂŢŢŢIII 

România are ca obiective fundamentale cu termene 
apropiate integrarea în Uniunea Europeană şi aderarea 
la NATO . 

Integrarea în UE este privită de Guvernul României cu 
maximum de seriozitate, existând un Plan Naţional de 
Aderare la UE. În România există, de asemenea, un Plan 
Naţional pentru Cercetare – Dezvoltare şi  Inovare, plan 
care cumulează în priorităţile naţionale de dezvoltare 
atât Ministerul Educaţiei, Cercetării şi T ineretului, cât şi 
Comisia Naţională de Prognoză şi Agenţia Naţională pentru  
Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie. 

Există în România creat un sistem de cercetare – 
dezvoltare tehnologică (CDT), sistem pregăt itor pentru 
spaţiul european de cercetare (ERA). 

Iată sinteza priorităţilor naţionale: 
Planul Naţional pentru Cercetare-Dezvoltare şi 

Inovare prevede următoarele obiective strategice: 
 Amplificarea activităţilor şi serviciilor şt iinţifice şi 

tehnologice în toate sectoarele economice şi sociale şi 
orientarea lor spre stimularea şi satisfacerea cererii; 

 Stimularea dezvoltării şi valorificării potenţialului 
tehnologic şi de inovare pe plan local şi regional; 

 Integrarea internaţională a activităţilor şi serviciilor 
şt iinţifice şi tehnologice din ţara noastră, inclusiv a celor 
din domeniul calităţii. 

 Împlinirea unuia din obiectivele Planului Naţional 
de Aderare la UE prin integrarea comunităţilor şt iinţifice 
şi tehnice din România în sistemul european „S and T”. 

 Rezolvarea uneia din priorităţile naţionale în cerce-
tare – dezvoltare în interrelaţia fundamentală agricultură - 
zootehnie - producţie alimentară - sănătate şi mediu, pe 

 



REALIZAREA CENTRULUI DE TRANSFER TEHNOLOGIC „EUROALIMENT”  

Buletinul AGIR nr. 3/2003 ● iulie - septembrie 51 

axa de referinţă de modernizare tehnologică şi relansarea 
sectoarelor tradiţionale. 

 Cercetare (ERA) prin: armonizarea legislaţiei naţio-
nale cu cea comunitară, sprijin pentru cercetătorii români, 
continuarea întăririi sistemului de Cercetare-Dezvoltare 
Tehnologică (CDT). 

 Participarea României în Programul Cadru 6 de 
Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Demonstraţii al UE 
(PC 6) în condiţii identice cu statele membre UE (decizia 
adoptată la Bruxelles, 10.01.2002, în Consiliul şi Parla-
mentul European) . 

 Participarea directă, intensivă şi cu o înaltă recu-
noaştere şt iinţifică în cele 14 programe ale Planului 
Naţional pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare (în special: 
AGRAL, VIASAN, MEMER, RELANSIN, CALIST, 
BIOTECH; CORINT). 

Din punct de vedere TEHNIC, realizarea CUTTG – 
EUROALIMENT înseamnă obţinerea unor structuri spe-
cializate noi pentru următoarele domenii: 

 informare: crearea unui Centru Multimedia pentru 
informare-documentare; 

 instruire : realizarea de spaţii specifice pentru in-
struirea de specialitate, utilizarea spaţiilor staţiilor pilot, 
pentru formare de deprinderi şi de tehnologii şi utilizarea 
unor biblioteci clasice sau/şi virtuale; 

 transfer tehnologic: realizarea infrastructurii (infor-
mare - teoretizare - aplicare staţii pilot - control înalt  în 
laboratoare) aplicaţie industrială, contractului şi contractelor 
cu beneficiarii şi integrarea în strategia naţională privind 
producţia de produse alimentare; 

 cercetare şt iinţifică contractuală – acest domeniu 
înseamnă asigurarea unui laborator acreditat internaţional, 
cu o dotare de înaltă clasă şi de actualitate, participare la 
programe europene şi pregăt irea României de aderare la 
UE; 

 prestări servicii – organizarea multiplelor forme de 
prestări servicii se va realiza după direcţii specializate de 
omologări – verificări – lansări de tehnologii, proiectări, 
asistări la proiectare şi punere în funcţiune, amenajări 
piscicole, amenajări şi explorări ecologice. 

Din punct de vedere ECONOMIC, CUTTG – EURO-
ALIMENT va oferi o nouă structură de relaţionare a 
cercetării şt iinţifice cu reţeaua de producţie, depozitare şi 
comercializare a produselor alimentare, asigurând premise 
pentru introducerea progresului tehnic şi, implicit, creşte-
rea productivităţii muncii, diversificarea producţiei sau, 
altfel spus, creşterea eficienţei economice. 

Latura economică a acestui proiect priveşte însă nu 
numai beneficiarii din economia naţională a României, ci 
însuşi institutul de învăţământ superior generator al acestui 
centru de transfer tehnologic, prin baza de venituri rezul-
tate din valorificarea cercetării ştiinţifice: implementarea 
de tehnologii, proiectări de tehnologii, produse, unităţi de 
producţie, depozitare sau/şi comercializare, valorificare de 
mărci, patente sau inovaţii, comercializarea de informaţii 
de specialitate, prestări de servicii în domeniul securităţii 

alimentelor, atragerea de fonduri din programele de 
cercetare europene şi altele. 

Din punct de vedere FINANCIAR, derularea pro-
iectului de realizare a CUTTG – EUROALIMENT va 
îmbrăca următoarele aspecte şi etape: 

 atragerea unui credit rambursabil  major care va 
permite organizarea unei noi structuri în cadrul Univer-
sităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, structură ce va deveni 
ea însăşi generatoare de venituri financiare suplimentare 
pentru instituţia de învăţământ; 

 efortul financiar va fi suportat şi din resurse proprii, 
în afara bazei materiale şi umane implicite rezultate din 
aplicarea proiectului în Universitatea „Dunărea de Jos” din 
Galaţi; 

 efortul financiar major va fi necesar în primii 2 ani 
de derulare a proiectului (80-90%); 

 atingerea parametrilor în următorii 2 ani de funcţio-
nare a Centrului de Transfer Tehnologic va permite, la 
finele proiectului, ca CUTTG – EUROALIMENT să 
acopere recuperarea creditelor, autofinanţarea şi autodez-
voltarea structurii nou înfiinţate. 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi îşi poate 
asuma chiar şi riscul financiar de acoperire a creditului 
rambursabil solicitat din fondurile proprii de la nivelul 
actual (rata de credit  reprezentând 25-30% din veniturile 
extrabugetare actuale ale instituţiei noastre de învăţământ 
superior). 

Există un număr foarte mare (confirmat) de beneficiari 
potenţiali ai acestui Centru de transfer, veniturile finan-
ciare rezultate în interrelaţia CUTTG – EUROALIMENT – 
beneficiari fiind cu mult peste rata de credit care apare 
ca urmare a finanţării (creditării) rambursabile a acestei 
structuri. 

Veniturile financiare indirecte atrase vor fi venituri pe 
bază de proiecte de cercetare atrase, proiecte care asigură 
o mai bună şi o mai uşoară integrare a României în 
Uniunea Europeană, evident în spaţiul şt iinţific şi în 
spaţiul producţiei şi comercializării produselor alimentare, 
protecţiei consumatorului şi a mediului. 

Din punctul de vedere al DEZVO LTĂRII ŞI 
IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, se pot face 
următoarele consideraţii: 

 simpla denumire a unităţii proiectate cu apelativul 
EUROALIMENT înseamnă intenţia de dezvoltare a indus-
triei alimentare româneşt i la nivelul Uniunii Europene şi 
asigurarea integrării României în UE la începutul anului 
2007; 

 CUTTG – EUROALIMENT va reprezenta o dezvol-
tare structurală în interrelaţia dintre învăţământ - cercetare - 
producţie - consum, consecinţele favorabile găsindu-se de la 
latura cercetării fundamentale la cercetarea aplicativă şi 
contractuală, de la cercetare la producţie, de la producţie la 
consum, de la consum la sănătate, de la sănătate la bunăstare; 

 impactul produsului alimentar cu omul este în fiecare 
zi, de mai multe ori pe zi, alimentul generând mediul de 
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viaţă, astfel că orice îmbunătăţire în interiorul unui aliment 
(generare - producţie - control - mod de consum) va genera 
control mai bun, autorizat, mai sănătos asupra mediului; 

 sănătatea unui aliment este legată de sănătatea mediu-
lui (generator de produse de origine vegetală şi animală) şi 
sănătatea alimentelor va influenţa, decisiv uneori, sănătatea 
mediului; 

 punctual, CUTTG – EUROALIMENT va avea în 
vedere şi Euroregiunea „Dunărea de Jos”, cu foarte mari 
implicaţii ecologice, economice şi turistice; 

 proiectul are în vedere dezvoltarea calităţii produsu-
lui alimentar, asigurarea securităţii de producţie şi consum 
a produsului alimentar, ecologizarea producţiei de alimen-
te şi, nu în ultimă instanţă, eficientizarea producţiei de 
produse alimentare. 

2. CONCLUZII  

 Proiectul Centrului Universitar de Transfer Tehno-
logic Galaţi – EUROALIMENT rezolvă o problemă 

existentă în preocupările  UE şi în cele naţionale  (Cali-
tatea şi Siguranţa Alimentelor). 

 Ele se înfiinţează într-o unitate  de mare tradiţie  în 
industria alimentară (învăţământ superior şi cercetare 
şt iinţifică în domeniul alimentelor), existând o rezervă 
umană şi şt iinţifică de excepţie şi o dotare iniţială destul 
de puternică. 

 În termeni de estimare moderată, EUROALIMENT 
va rezolva problemele economice eficient, rentabil şi va 
asigura restituirea creditului, autofinanţarea şi dezvoltarea 
proiectului. 
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