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CAPITOLUL 1. Generalit ăţi 
 
Art.1.  În vederea creşterii performanţei în activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare şi transfer 
tehnologic s-a înfiinţat „Compartimentul de transfer tehnologic şi companii spin-off”; acest 
compartiment se organizează şi funcţionează în concordanţă cu prevederile Legii Educaţiei 
Naţionale nr. 1/2011, a OUG 75/2005, modificată şi completată prin OUG 75/2011, a Cartei 
Universităţii „ Ştefan cel Mare” din Suceava şi a hotărârilor Senatului Universităţii „ Ştefan cel 
Mare” din Suceava. 
 
Art.2.  „Compartimentul de transfer tehnologic şi companii spin-off” se abreviază CTTCS. 
 
Art.3.  „Compartimentul de transfer tehnologic şi companii spin-off” reprezintă interfaţa dintre 
activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare desfăşurată în Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 
şi mediul economico-social, non-academic, contribuind la valorificarea rezultatelor cercetării 
universitare, dezvoltarea economică în general şi la obţinerea de resurse financiare pentru 
universitate. CTTCS este un compartiment multi şi interdisciplinar şi îşi desfăşoară activitatea 
conform regulamentului de organizare şi funcţionare.  
 
 
CAPITOLUL 2. Viziune. Misiune. Obiective 
 
Art.4.  Viziunea CTTCS este rezultată din politica strategiei stabilite la Consiliul European de la 
Lisabona din 2000 şi actualizată prin Strategia Europa 2020, din eforturile de aliniere treptată la 
orientările recente ale politicii UE, dictată de necesitatea creşterii capacităţii şi competitivităţii 
sistemului CD. 
 
Art.5.  Misiunea CTTCS este aceea de a contribui la implementarea Planului strategic al 
Universităţii „ Ştefan cel Mare” din Suceava, de atingere a obiectivelor stabilite de acesta, în scopul 
îndeplinirii misiunii universităţii în domeniul cercetării ştiinţifice, inovării şi transferului tehnologic, 
aşa cum aceasta este definită în Carta Universităţii. 
 
Art.6.  Obiectivele CTTCS sunt: 
 (1) Identificarea ofertei interne a Universităţii „ Ştefan cel Mare” din Suceava de 
competenţe, soluţii tehnice, produse şi servicii care pot fi oferite pentru transfer tehnologic; 
 (2) Asigurarea cadrului organizatoric, procedural şi informaţional necesar dezvoltării 
activităţilor de transfer tehnologic a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare din 
universitate către mediul economico-social, non-academic; 
 (3) Asigurarea cadrului organizatoric, procedural şi informaţional necesar constituirii 
companiilor spin-off de către angajaţi şi studenţi ai Universităţii „ Ştefan cel Mare” din Suceava; 
 (4) Asigurarea legăturii între Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava şi mediul de afaceri 
sau alte instituţii, organisme şi organizaţii interesate în activitatea de transfer tehnologic (de 
rezultatele cercetării universitate şi posibilitatea de transfer tehnologic a acestor rezultate); 
 (5) Creşterea vizibilităţii Universităţii „ Ştefan cel Mare” din Suceava în cadrul cercetării 
ştiinţifice din România şi implicit în Aria Europeană de Cercetare prin promovarea produselor şi 
tehnologiilor noi, brevetate şi nebrevetate, concepute de membrii comunităţii academice. 
 
Art.7.  Activitatea CTTCS este susţinută financiar prin aport complex, din: 

(1) Taxe de şcolarizare; 
(2) Contractele de cercetare ştiinţifică şi de proiectare; 
(3) Veniturile rezultate pentru lucrările de consultanţă, expertiză şi asistenţă tehnică; 
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(4) Taxe de participare la manifestările ştiinţifice pe care le organizează; 
(5) Editarea unor publicaţii ştiinţifice; 
(6) Asocieri cu terţi; 
(7) Sponsorizări, donaţii, subvenţii, concesiuni; 
(8) Venituri din contractele de transfer tehnologic şi de constituire a companiilor spin-off; 
(9) Alte venituri. 

 
 
CAPITOLUL 3. Organizare. Structur ă. Responsabilităţi 
 
Art.8.  „Compartimentul de transfer tehnologic şi companii spin-off” este o structură aflată în 
subordinea directă a Prorectorului cu Activitatea Ştiinţifică a Universităţii „ Ştefan cel Mare” din 
Suceava. 
 
Art.9.  Compartimentul este condus de un „Coordonator” ce asigură conducerea operativă şi care 
este numit prin decizia Rectorului ca urmarea a aprobării de către Consiliul de Administraţie al 
Universităţii „ Ştefan cel Mare” Suceava a propunerii Prorectoului cu Activitatea Ştiinţifică. Din 
compartiment fac parte şi Prodecanii Responsabili cu Activitatea Ştiinţifică, ce vor avea şi activităţi 
de transfer tehnologic şi companii spin-off. 
 
Art.10.. Compartimentul cuprinde şi coordonatori ai contractelor cercetare-dezvoltare-inovare sau a 
temelor de cercetare, într-o anumită perioadă de timp, a căror rezultate pot face obiectul unui 
contract de transfer tehnologic sau unui spin-off. Aceşti coordonatori se regăsesc în organigrama 
compartimentului, organigramă ce se actualizează periodic, în funcţie de contracte sau de temele de 
cercetare existente la un moment dat. 
 
Art.11. Coordonatorul CTTCS este în subordinea directă a a Prorectoului cu Activitatea Ştiinţifică 
a Universităţii „ Ştefan cel Mare” din Suceava. 
 
Art.12. Coordonatorul CTTCS are următoarele atribuţii: 
 (1) Elaborează şi actualizează cadrul procedural necesar încheierii contractelor de transfer 
tehnologic între Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava şi parteneri din mediul economico-social, 
non-academic; 
 (2) Oferă, în colaborare cu Oficiul Juridic, consultanţă personalului academic din 
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava cu privire la demersurile legale şi procedurale necesare 
încheierii contractelor de transfer tehnologic a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare-
inovare; 
 (3) Elaborează şi actualizează cadrul procedural necesar constituirii companiilor spin-off de 
către angajaţi ai Universităţii „ Ştefan cel Mare” din Suceava; 
 (4) Oferă, în colaborare cu Oficiul Juridic, consultanţă angajaţilor Universităţii „ Ştefan cel 
Mare” Suceava cu privire la demersurile legale şi procedurale necesare înfiinţării companiilor spin-
off; 

(5) Oferă, în colaborare cu Oficiul Juridic, consultanţă personalului academic din 
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava cu privire la procedurile legale privind înregistrarea 
brevetelor şi a altor drepturi de proprietate intelectuală; 

(6) În colaborare cu Serviciului Management Programe, oferă consultanţă personalului 
academic din cadrul Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, cu privire la programele de finanţare 
destinate transferului tehnologic şi înfiinţării de companii spin-off; 
 (7) Coordonează organizarea periodică de evenimente şi manifestări ştiinţifice dedicate 
transferului ştiinţific şi companiilor spin-off; 
 (8) Intocmeşte un raport anual de activitate. 
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Art.13. „Compartimentul de transfer tehnologic şi companii spin-off” colaborează cu:  

- Rectoratul; 
 - Prorectoratele; 
 - Consiliul de Administraţie; 
 - Consiliul Ştiinţific; 
 - Comisia Senatului pentru Activitatea de Cercetare şi Manifestări Ştiinţifice; 
 - Serviciului Management Programe; 
 - Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii; 
 - Decanii; 
 - Directorii Centrelor de Cercetare Ştiinţifică; 
 - Directorii de Departamente; 
 - Serviciul de Comunicaţii şi Tehnologii Informaţionale; 
 - Oficiul Juridic; 
 - Serviciul Relaţii Publice, Comunicare şi Imagine; 
 - Serviciul Buget – Finanţe; 
 - Cadrele didactice. 
 
Art.14. În vederea asigurării cadrului organizatoric, procedural şi informaţional necesar dezvoltării 
activităţiilor de transfer tehnologic a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi de 
constituire de spin-off-uri, CTTCS are următoarele responsabilităţi: 
 (1) Colaborează cu Consiliul Ştiinţific în vederea implementării „Planului strategic 2013 – 
2017 al Universităţii „ Ştefan cel Mare” Suceava (capitolul „Cercetarea ştiinţifică”) şi pentru 
atingerea obiectivelor stabilite prin acesta; 
 (2) Colaborează cu Departamentul de Analiză şi Gestiune Previzională a Solicitărilor Pieţei 
Muncii, sprijinind realizarea şi dezvoltarea unor parteneriate instituţionale între Universitatea 
„Ştefan cel Mare” Suceava şi mediul economico-social, non-academic (local, regional şi naţional), 
având drept obiectiv dezvoltarea unor activităţi de transfer tehnologic şi constituire de companii 
spin-off; 
 (3) Colaborează cu Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră în vederea dezvoltării 
abilităţilor antreprenoriale ale studenţilor, precum şi susţinerea acestora în demersurile de 
constituire de companii spin-off; 
 (4) Contribuie, în colaborare cu Serviciul Relaţii Publice, Comunicare şi Imagine, la 
îmbunătăţirea popularizării activităţilor şi serviciilor din domeniul cercetării, inovării şi transferului 
tehnologic oferite de Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava mediului economico-social, non-
academic, local, regional şi naţional; 
 (5) Asigură definirea cadrului procedural privind încheierea contractelor de cercetare şi 
transfer tehnologic de către Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava cu parteneri din mediul de 
afaceri sau cu alte instituţii, organisme şi organizaţii interesate 
 (6) Asigură consilierea personalului academic din Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 
cu privire la demersurile legale şi procedurale necesare încheierii contractelor de transfer tehnologic 
a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi a  
 (7) Asigură definirea cadrului procedural necesar constituirii companiilor spin-off de către 
angajaţi şi studenţi ai Universităţii „ Ştefan cel Mare” din Suceava; 
 (8) Asigură consilierea angajaţilor Universităţii „ Ştefan cel Mare” Suceava cu privire la 
demersurile legale şi procedurale necesare înfiinţării companiilor spin-off; 
 (9) Asigură actualizarea regulamentelor, metodologiilor şi procedurilor specifice activităţilor 
de transfer tehnologic şi înfiinţare de companii spin-off; 
 (10) Asigură consilierea personalului academic şi studenţilor din Universitatea „Ştefan cel 
Mare” Suceava cu privire la procedurile legale privind înregistrarea brevetelor şi a altor drepturi de 
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proprietate intelectuală şi sprijină pe cei interesaţi în demersurile necesare pentru realizarea acestor 
înregistrări; 
 (11) În colaborare cu Serviciului Management Programe, asigură informarea comunităţii 
academice din cadrul Universităţii „ Ştefan cel Mare” Suceava, cu privire la programele de finanţare 
destinate cercetării-dezvoltării-inovării, transferului tehnologic şi înfiinţării de companii spin-off; 
 (12) Asigură realizarea şi dezvoltarea unei baze de date privind contractele de transfer 
tehnologic încheiate de către Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava cu parteneri din mediul de 
afaceri sau cu alte instituţii, organisme şi organizaţii; 

(13) Asigură realizarea şi dezvoltarea unei baze de date privind companiile spin-off 
infiin ţate;  

(14) Realizează un site al CTTCS şi îl actualizează periodic. 
 
 
CAPITOLUL 4. Dispozi ţii finale 
 
Art. 15. Aprobarea modificării prezentului regulament este de competenţa Senatului Universităţii 
„Ştefan cel Mare” Suceava. 
 
Art.16. Prezentul regulament intră în vigoare din momentul aprobării în Senatul Universităţii 
„Ştefan cel Mare” Suceava. 
 
Art.17. Verificarea modului în care se aplică prezentul regulament se realizează de Consiliul de 
Administraţie al Universităţii „ Ştefan cel Mare” Suceava. 


