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CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE 
 
 
Art.1 

Centrul de Transfer Tehnologic și Inovare, înființat în cadrul Institutului de Cercetări 

Avansate de Mediu (ICAM) al Universității de Vest Timișoara (UVT), prin hotărârea 

Senatului Universității de Vest din Timișoara, are scopul de a coordona activitatea de 

valorificare a cercetării științifice prin transferul tehnologic al rezultatelor la operatori 

economici cu capital de stat sau privat. Se au în vedere rezultatele obținute atât din 

activitatea de cercetare științifică derulată în ICAM, cât și cea realizată prin alte structuri 

de cercetare din UVT.  

Centrul de Transfer Tehnologic și Inovare se abreviază ca CTT-UVT, denumire care 

va fi utilizata în acest statut, cât și în toate documentele elaborate sub egida lui. 

CTT-UVT este o structură fără personalitate juridică, structură organizatorică 

specializată, înființată în cadrul Institutului de Studii Avansate de Mediu al Universității de 

Vest din Timișoara. 

CTT-UVT are sediul în municipiul Timișoara, str. Oituz nr.4. 

Art. 2 
CTT-UVT se organizează și funcționează în concordanță cu prevederile Legii 

Educației Naționale nr. 1/2011 și ale HG nr. 406/2.04.2003 pentru aprobarea Normelor 

metodologice specifice privind constituirea, funcționarea evaluarea și acreditarea 

entităților din infrastructură de inovare și transfer tehnologic. La nivel intern, centrul 

funcționează în baza prevederilor Cartei Universității de Vest din Timișoara, ale hotărârilor 

Senatului Universității de Vest din Timișoara și ale hotărârilor structurilor de conducere din 

ICAM. 

 

MISIUNE, OBIECTIVE, COMPETENȚE, ATRIBUȚII ȘI ACTIVITĂȚI 
 
Art.3 
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Misiunea CTT-UVT este de a stimula colaborarea UVT cu universități, institute de 

cercetare și agenți economici în vederea facilitării schimbului de experiență, de bune 

practici și transfer economic în domenii prioritare precum Tehnologia Informației și 

Comunicațiilor, Eficiență Energetică și Mediu, respectiv Sănătate și Calitatea Vieții. Rolul 

CTT-UVT este de a prelua rezultatele de laborator și a le transpune în aplicații practice, 

generatoare de plus valoare economică și științifică. 

Art.4 
Obiective ale CTT-UVT sunt: 

- Realizarea demersurilor pentru autorizarea provizorie, iar ulterior 

acreditarea CTT-UVT și asigurarea cadrului de funcționare a centrului de 

transfer tehnologic; 

- Formarea și specializarea profesională, atât a angajaților din ICAM, cât 

și a angajaților din UVT, în domenii precum drepturi de proprietate 

intelectuală, antreprenoriat inovativ, accesare de surse de finanțare 

relevante, colaborare în rețele internaționale și multidisciplinare etc.; 

- Gestionarea procesului implicat de protecția intelectuală sau industrială 

asupra elementelor de noutate elaborate atât în UVT, cât și la beneficiari, 

precum și identificarea surselor de finanțare pentru urmarea procedurilor 

legale de brevetare, protecția mărcii sau obținerea drepturilor de autor. 

Aceasta include și negocierea și întocmirea documentației legale pentru 

licențe și transfer de proprietate intelectuală sau industrială; 

- Încurajarea și sprijinirea înființării de start-up-uri și spin-off-uri care să 

integreze rezultatele cercetării și să faciliteze activitatea de transfer 

tehnologic; 

- Organizarea de evenimente în scopul facilitării încheierii de parteneriate 

și a promovării modelelor de bună practică, inclusiv prin schimburi de 

experiență. Evenimentele organizate de CTT-UVT vor avea rolul de a 

asigura transferul de cunoaștere între actorii implicați, orientându-se spre 

necesitățile reale ale societății; 



 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI 
FUNCŢIONARE  

Centrului de Transfer Tehnologic și Inovare 
din cadrul Institutului de Cercetări Avansate 

de Mediu al Universității de Vest din 
Timișoara - CTT-UVT 

    Ediţia I 
 
    Pagina 4 din 8 

 

   
 

- Negocierea și elaborarea acordurilor de parteneriat și colaborare pentru 

activități de cercetare, prestări de servicii pentru beneficiari direcți și 

indirecți. 

 

 

 

Art. 5 
CTT-UVT are competențe în domeniile proprii de expertiză și implementează 

strategiile și politicile specifice ale Universității de Vest din Timișoara în domeniul 

educației, cercetării și inovării în contextul îndeplinirii scopului său, transferul tehnologic 

corespunzător și în acord cu strategia națională a Ministerelor Educației Naționale, 

Cercetării, Inovării și Digitalizării etc. 

CTT-UVT are autonomia care îi permite să stabilească propriile relații de colaborare 

cu beneficiari din mediul academic din țara (Universități, Institute de cercetare, centre de 

cercetare ale Academiei Române și a Academiilor de ramură) și străinătate, din mediul 

privat, agenții și organisme regionale, naționale și internaționale și cu alte Instituții publice 

indiferent de domeniul de activitate, 

 

CAPITOLUL II – DOCUMENTE DE REFERINȚĂ1 
 
Art.6 Legislație primară:  

a. Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 18/10.01.2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

b. Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530/23.07.2003, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

c. Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea 

tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

643/30.08.2002, cu modificările și completările ulterioare; 

 
1 Se referă la baza legală de funcționare. 
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d. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităților publice, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 387/07.05.2018. 
 

Art.7 Reglementări interne:  
a. Carta Universității de Vest din Timișoara;  

b. Planul strategic de dezvoltare instituțională a Universității de Vest din Timișoara; 

c. Regulamente și metodologii interne ale Universității de Vest din Timișoara incidente 

activității descrise în regulament.  

 

CAPITOLUL III – STRUCTURĂ ȘI ORGANIZARE 
 

Art. 8  

Centrul de Transfer Tehnologic și Inovare, abreviat CTT-UVT, funcționează ca birou 

în cadrul Departamentului de Transfer Tehnologic și Activități de Formare și Antreprenoriat 

(DTTAFA), din structura Institutului de Cercetări Avansate de Mediu (ICAM) al Universității 

de Vest din Timișoara.  

Art. 9  

CTT-UVT este condus de un șef de birou, subordonat conform  structurii ICAM a 

Universității de Vest din Timișoara. CTT-UVT este alcătuită din personal propriu biroului 

CTT-UVT sau din personal angajat al UVT pus la dispoziția CTT-UVT în sistem de 

colaborare pentru activitățile proiectelor dezvoltate de CTT-UVT. 

Art. 10  

Șeful de birou al CTT UVT este angajat prin concurs. În eventualitatea neocupării 

sau vacantării postului, atribuțiile acestuia sunt preluate de către conducătorul 

Departamentului de Transfer Tehnologic și Activități de Formare și Antreprenoriat 

(DTTAFA) sau de către Directorul Institutului de Cercetări Avansate de Mediu (ICAM), prin 

decizie emisă de Rectorul Universității de Vest din Timișoara, la propunerea Prorectorului 

responsabil cu strategia de cercetare-dezvoltare-inovare. 

Art. 11  
Șeful de birou al CTT UVT exercită următoarele atribuții specifice: 

- asigură selecția și angajarea personalului propriu; 
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- avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli; 

- asigură conducerea operativă în vederea realizării activităților propuse; 

- avizează firmele selecționate pentru a fi consiliate;  

- avizează rezultatele contractelor și modul de utilizare a fondurilor 

disponibile; 

- propune spre aprobare contracte de prestări servicii de transfer 

tehnologic și/sau contracte de colaborare cu persoane fizice sau juridice; 

- elaborează și avizează rapoartele financiare și tehnice legate de 

activitatea CTT-UVT; 

- asigură baza materială și materialele necesare bunei desfășurări a 

activității; 

- acordă consultanță de specialitate și coordonează orice altă activitate a 

CTT-UVT; 

- organizează și răspunde de politicile privind activitățile de instruire și 

formare continuă ale personalului CTT-UVT; 

- vizează achiziția de echipamente și materiale dedicate CTT-UVT; 

- întocmește anual un raport de activitate al CTT-UVT. 

Pentru exercitarea acestor atribuții, conducătorul CTT UVT beneficiază de suport 

administrativ și consultativ. Suportul administrativ este oferit de structurile menționate, iar 

suportul consultativ este acordat de un Grup Consultativ de Experți selectați dintre 

colaboratorii CTT-UVT. 

Art. 12  

Grupul Consultativ de Experți al CTT-UVT este format din minimum 7 și maximum 

9 persoane, din care fac parte obligatoriu conducătorul CTT-UVT, conducătorul DTTAFA, 

câte un reprezentant al fiecărui domeniu aplicativ strategic (IT, Energie, Sănătate) și un 

reprezentat cu expertiză în zona antreprenorială / relația cu mediul socio-economic. 

Membrii Grupului Consultativ de Experți al CTT-UVT sunt numiți de către Directorul ICAM 

în urma consultării cu Prorectorul responsabil cu strategia de cercetare-dezvoltare-

inovare. Membrii Grupului Consultativ de Experți al CTT-UVT (GCE CTT-UVT) nu sunt în 

mod obligatoriu angajați ai CTT-UVT. Mandatul membrilor GCE CTT-UVT care nu 
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îndeplinesc simultan și calitatea de angajat al CTT-UVT este de 4 ani, cu posibilitatea 

reînnoirii. 

Art. 13  

Grupul Consultativ de Experți ai CTT-UVT exercită următoarele atribuții specifice: 

- oferă expertiză științifică pentru realizarea obiectivelor CTT-UVT; 

- avizează planul anual de activități și strategia de dezvoltare a CTT-UVT; 

- participă la constituirea echipelor de experți implicate în proiectele și 

serviciile CTT-UVT; 

- aprobă raportul de activitate al directorului CTT UVT; 

- avizează contractele de colaborare și/sau prestări servicii de transfer 

tehnologic. 

Art. 14  
Membrii din Grupul Consultativ de Experți al CTT-UVT vor fi selectați din rândul 

angajaților cu contracte de muncă pe perioadă nedeterminată ai UVT care au experiență 

profesională pentru a furniza soluții științifice, tehnice sau comerciale pentru derularea 

activităților centrului. Experții nu au statutul de angajat al CTT-UVT, dar pot fi remunerați 

punctual pentru expertiză oferită beneficiarilor CTT-UVT, funcție de resursele financiare 

atrase, fie prin contracte individuale de muncă, contracte care derivă din negocierea de 

drepturilor de proprietate intelectuală. 

Art. 15 
CTT-UVT are următoarele atribuții și activități: 

- Facilitează realizarea activităților conexe activității de cercetare-dezvoltare și 

inovare propriu-zisă derulate în ICAM sau în alte structuri de cercetare din UVT, 

precum: 

- Consultanță și asistență de specialitate; 

- Formare și specializare profesională; 

- Valorificarea rezultatelor cercetării prin transfer tehnologic, prin activități precum: 

- Prestări de servicii; 

- Promovarea activităților de inovare și transfer tehnologic; 

- Asigurarea accesului colaboratorilor externi la serviciile și infrastructura deținută de 

ICAM și UVT relevantă pentru procesul de co-creare; 
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- Asigurarea legalității transferului rezultatelor științifice la beneficiari din mediul 

socio-economic; 

- Asigurarea cadrului necesar elaborării de proiecte în vederea participării la 

competiții naționale și internaționale de finanțare a activității CDI; 

- Elaborarea de studii marketing, planuri de afaceri, studii de fezabilitate, alte 

documente necesare transferului tehnologic; 

- Elaborarea de rapoarte, informări, analize și studii pentru informarea științifică și 

tehnologică a mediului academic și de afaceri; 

- Orice alte activități relevante pentru transferul tehnologic. 

 
CAPITOLUL IV – DISPOZIȚII FINALE 
 
Art.16.  

Prezentul Regulament poate îndeplini rolul de statut  (act de înființare) în cazul în 

care se solicită acest lucru de către organisme de certificare.  Ediția I a Regulamentului a 

fost aprobată în Ședința Senatului UVT din data de 16.12.2021. 


