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CONTRIBUȚII PRIVIND TRANSFERUL DE CUNOAȘTERE PRIN 

MECANSIME ANTREPRENORIALE DE MANAGEMENT AL ACTIVELOR 

NECORPORALE ȘI INOVARE AGILĂ 

 

 

În loc de prefață ... 

 
“Meseria” ... de inginer mecanic, specializarea Mașini hidraulice și pneumatice, mi-am 

început-o prin finalizarea studiilor la Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea de Mecanică, 

Secţia Maşini hidraulice şi pneumatice în anul 1978, admis cu media 10, absolvent IPB - 

1983, cu media anilor de studii: 9,534 si nota 10 la examenul de diplomă, continuând cu 

studiile doctorale, finalizate prin obținerea titlului de Doctor inginer în specialitatea 

"Hidraulică, Maşini, Instalaţii şi Acţionări hidropneumatice" al Universităţii Politehnica 

Bucureşti, din 1997. 

 

Am acordat o importanţă deosebită activităţii de cercetare ştiinţifică încă din timpul studiilor 

universitare, prin participarea cu rezultate notabile la cercurile ştiinţifice studenţeşti, iar 

imediat după absolvire, în perioada stagiaturii şi de la venirea în Institutul Politehnic 

Bucureşti am făcut parte din echipele de proiect la numeroase contracte de cercetare. 

Activitatea mea de cercetare s-a desfăşurat în cadrul unor structuri asociative (grupuri 

științifice, centre de cercetare, BCUM-uri, catedre, institute, platforme interdisciplinare) 

recunoscute: grupul REOROM al CHMHIM din UPB, BCUM Fluide Complexe Timișoara, 

Centrul de Cercetări Energie – Mediu al Facultății de Energetică din UPB, Centrul de 

Electronică Tehnologică şi Tehnici de Interconectare al Facultății de Electronică, 

Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din UPB, Catedra de Autovehicule Rutiere din 

UPB, INOE 2000 – Institutul de Hidraulică şi Pneumatică Bucureşti, CCSITEH Reşiţa. 

 

O nouă etapă în viața mea profesională a început în anul 2002, de când am devenit Director 

al Direcției de Management al Activității de Cercetare Științifică din UPB, cu atribuții de: 

organizare activitate de management proiecte de cercetare științifică, ca structură executivă a 

Diviziei Cercetării Ştiinţifice din UPB și elaborarea de raporte de cercetare interne şi externe 

ale UPB; organizare evaluare activităţi centre de cercetare din UPB; concepţie şi realizare 

materiale de prezentare ale cercetării din UPB; participare la conferinţe, expoziţii, seminarii 

etc. pe domenii care implică cercetarea ştiinţifică din UPB; organizare a activităţii de protecție 

și valorificare a proprietății intelectuale / industriale, transfer tehnologic şi inovare, ca 

Responsabil al Oficiului de Transfer Tehnologic din UPB, din anul 2008 până în prezent.  

 

Ca notă personală, în context profesional, un coleg din Departamentul de Hidraulică, Mașini 

hidraulice și Ingineria mediului, din Facultatea de Energetică  – Prof. Corneliu Bălan – 

definea această activitate, ca fiind una de „suprastructură”: transfer de cunoaștere, 

antreprenoriat, active necorporale și inovare agilă ..., iar Prof. Mircea Bărglăzan de la 

Universitatea Politehnica Timișoara, care a fost membru în Comisia de susținere a tezei mele 

de doctorat, în referatul său, menționa  ...“alcătuirea simfonică” a lucrării mele de doctorat 

...  

Rămâne de văzut dacă și cine va putea face o constatare similară referitor la Teza mea de 

abilitare, care se produce la 37 de ani distanță de la absolvirea facultății ... aceasta este 

“provocarea” pe care mi-o lansez astăzi ... 
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Astfel, teza mea de abilitare este structurată pe 8 capitole, după cum urmează: 

 

În Cap. 1 se prezintă un ghid general de bună practică, specific formării și dezvoltării unei 

burse de proiecte inovativ – antreprenoriale (BPIA), dezvoltată în cadrul Universității 

POLITEHNICA din București, pentru corelarea cu nevoile pieței muncii și ale societății 

bazate pe cunoaștere. 

 

În Cap. 2 este descrisă comunitatea virtuală inter-universitară (CVIU) pentru știință, 

tehnologie, inovare și valorificare a proprietății intelectuale, din UPB, ca suport pentru 

dezvoltarea unei culturi antreprenoariale a studenților din universitatea noastră. 

 

În Cap. 3 se prezintă conținutul unui studiu, din experienţa europeană, privitor la 

caracteristicile managementului instituţiilor de învăţământ superior, ale autoevaluării 

instituţionale şi ale competenţelor manageriale şi de planificare strategică, respectiv de 

comunicare a ştiinţei, la nivelul universităţilor, destinate asigurării calităţii educaţiei în 

învăţământul superior (ACAD-INOV). 

 

În Cap. 4 este dezvoltat un mecanism de management al riscurilor în activități privind 

protecția și valorificarea proprietății intelectuale, cu un studiu de caz realizat cu instrumentul 

IPScore. 

 

În Cap. 5 este vizată dezvoltarea capacității de transfer și comercializare a rezultatelor din 

cercetare în cadrul institutelor și centrelor de cercetare aplicativă din România, prin 

implementarea unui model pilot pentru compartimentele de specialitate din organizațiile 

ReNITT (http://www.research.gov.ro/ro/categorie/1065/sistemul-de-cercetare-infrastructura-

inovare-si-transfer-tehnologic). 

 

În Cap. 6 a fost dezvoltat un studiu privind uilizarea metodelor de evaluare a tehnologiilor 

inovative (TRL). 

 

În Cap. 7 se sintetizează perspectivele de viitor ale domeniilor de cercetare abordate, iar în 

Cap. 8 sunt prezentate lucrările științifice de referință, aparițiile editoriale și alte aspecte 

profesionale relevante ale candidatului (în perioada 2008-2020), pentru obținerea abilitării. 

 

 

Cap. 1 - Elaborarea ghidului general de bună practică, specific formării și dezvoltării 

unei burse de proiecte inovativ – antreprenoriale (BPIA) pentru corelarea cu nevoile 

pieței muncii și ale societății bazate pe cunoaștere 

 

Bursa de Proiecte Inovativ-Antreprenoriale (BPIA), dezvoltată printr-un program POSDRU, 

proiect ID 62885, 2009-2012, este un mediu interactiv destinat generării de idei inovative, 

transformate în proiecte Inovativ Antreprenoriale supuse unei expuneri publice în vederea 

evaluări, cotării acestora și menite a se constitui ca ofertă în vederea tranzacționării către 

clienți. 

Ringurile BPIA sunt: 

 Ringul IDEI; 

 Ringul PROIECTE; 

 Ringul CLIENȚI. 

 

http://www.research.gov.ro/ro/categorie/1065/sistemul-de-cercetare-infrastructura-inovare-si-transfer-tehnologic
http://www.research.gov.ro/ro/categorie/1065/sistemul-de-cercetare-infrastructura-inovare-si-transfer-tehnologic
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Fluxul de activități BPIA 

 
Schema interacțiunilor din BPIA 

 

Cap. 2 - Comunitate virtuală interuniversitară pentru știință, tehnologie, inovare și 

valorificare a propietății intelectuale 

 

Obiectivul general al proiectului „Comunitate virtuală interuniversitară pentru știință, 

tehnologie, inovare și valorificare a proprietății intelectuale” – acronim CVIU (Program 

POSDRU, proiect ID 56872, 2009-2013) este reprezentat de analiza modalităților de asigurare 

a managementului calității în învățământul superior, corelarea cu nevoile pieței muncii și ale 

societății bazate pe cunoaștere. Abordarea metodologică propusă combină cercetarea 

 

Promotor IDEE 

Descrierea ideii de afacere 

Grupuri active 
Parteneri strategici descriere PIA 

 Plan afaceri 
 Studiu piaţă 
 Plan realizare 
 Plan financiar 

Generare PIA 

Ringul PIA 

Postare PIA 

Evaluare cotaţie iniţială PIA 

Tranzacţionare PIA 

Ringul Clienţi  PIA 

 Investitori exclusivi 

 Parteneri implementare 
PIA 

Flotaţie PIA 

Cotaţie PIA 

Delistare PIA din Bursa 

Ringul IDEI 
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calitativă (focus-grup şi interviu în profunzime) cu o cercetare cantitativă, capabilă să ofere 

informaţii valide şi relevante privind obiectivele specifice asumate: 

 Analiza atitudinii şi percepţiei faţă de implicarea angajatorilor privați sau publici 

(administrație publică locală, centrală etc.) în activităţile şi procesele de definire a 

competenţelor şi a programelor de studii universitare; 

 Analiza adaptării ofertelor de învăţământ superior la nevoile pieţei muncii din 

perspectiva tuturor actorilor participanţi la studiu; 

 Identificarea unor modalităţi pentru construirea unei legături: universităţi - studenţi – 

angajatori; 

 Explorarea competenţelor, cunoştinţelor aşteptate de angajatori de la studenţi 

/absolvenți; 

 Evaluarea măsurii în care aceste competențe, cunoștințe sunt deținute de către 

absolvenți / satisfacția față de proaspăt absolvenții angajați până în prezent; 

 Identificarea principalelor diferențe între cerințele companiilor și nivelul de pregătire 

al absolvenților;  

 Explorarea unor direcții de îmbunătățire a pregătirii absolvenților în perspectiva 

angajatorilor; 

 Analiza atitudinilor și expectațiilor față de dezvoltarea unei biblioteci virtuale 

interuniversitare, care să conțină materiale specializate și actualizate periodic; 

 Analiza atitudinilor față de dezvoltarea unui laborator virtual. 

 

Analiza de focus-grup și a interviurilor de profunzime a evidențiat următoarele aspecte 

(sintetizate grafic, iar comentariile sunt implicite, în formatul prezentului rezumat):  
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Cap. 3 - Realizarea unui studiu, din experienţa europeană, privitor la caracteristicile 

managementului instituţiilor de învăţământ superior, ale autoevaluării instituţionale şi 

ale competenţelor manageriale şi de planificare strategică, respectiv de comunicare a 

ştiinţei, la nivelul universităţilor, destinate asigurării calităţii educaţiei în învăţământul 

superior 

 

În domeniul universităților tehnice, există un sistem cadru de standarde, la nivel european 

(http://www.enaee.eu/), pentru acreditarea programelor educaționale de pregătire 

inginerească, existând o procedură de aplicare și la nivelul ARACIS 

(http://www.aracis.ro/proceduri/). În acest sens, EUR-ACE
® 

reprezintă un cadru formal și un 

sistem de acreditare care furnizează un set de standarde ce evidențiază calitatea programelor 

de pregătire universitară, la nivel de studii de licență și master, în domeniul ingineresc, din 

Europa și din afara ei (http://www.enaee.eu/eur-ace-system). Eticheta EUR-ACE
®
 este 

acordată, de către o agenție autorizată, unei instituții de învățământ superior pentru fiecare 

program de pregătire inginerească care a fost acreditat. Eticheta EUR-ACE
®
 este 

promovată de către ENAEE (http://www.enaee.eu/about-enaee), ARACIS fiind membră a 

acestei organizații și având toate autorizările necesare pentru a certifica în România acest 

sistem de calitate. 

 

Universitățile se pot manifesta antreprenorial în două moduri: 

 Prin comercializarea cunoașterii și rezultatelor obținute în cercetare (“knowledge 

hubs”), realizând conexiunea celei de-a doua misiuni a universităților moderne – 

cercetarea cu cea de-a treia misiune – dezvoltarea socio-economică; 

 Prin conexiunea primei misiuni a universităților moderne – educația cu cea de-a 

treia misiune – susținerea dezvoltării socio-economice, acceptând că activitatea 

universităților se desfășoară astăzi într-o “piață concurențială a educației”. 

 

O dependență prea strânsă de activitățile antreprenoriale și o prea mare influență a 

intereselor economice poate afecta autonomia universităților. Premizele conceptului de 

universitate antreprenorială sunt schimbările actuale din societate și economie, dar orice 

abordare trebuie să țină seama de faptul că autonomia universitară și libertatea academică 

sunt principii fundamentale, indiferent de context și tendințe. 

O analiză bibliografică cuprinzătoare, valorificată într-un proiect POSDRU / ID 141884 / 

2014-2015, dovedeşte că la nivel internaţional managementul instituţiilor de învăţământ 

superior se confruntă cu o pronunţată orientare către modelul universităţilor 

antreprenoriale. Dinamica schimbărilor rapide din mediul universitar este reflectată în Fig. 

1, unde cercul central cuprinde motivaţiile principale ale evoluţiei marcate de săgeata ce 

sugerează trecerea de la „excelenţa individuală bazată pe curiozitate” la „excelenţa bazată 

pe cunoaştere, în folosul societăţii”. 

 
Figura 1 – Schimbarea paradigmei universitare 

http://www.enaee.eu/
http://www.aracis.ro/proceduri/
http://www.enaee.eu/eur-ace-system
http://www.enaee.eu/about-enaee
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Contribuția universităților la îndeplinirea funcției de inovator regional, preluând modele de 

succes din SUA, Marea Britanie, Suedia, Finlanda, Olanda și apariția clusterelor inovative 

permite valorificarea parteneriatelor public-privat și deschide oportunități de integrare în 

rețele internaționale, contribuind totodată la creșterea vizibilității lor. În acest fel, se poate 

vorbi şi de un nou model cadru de organizare universitară, privită ca o organizaţie 

antreprenorială (vezi Fig. 2). Astfel, se pot asocia ţintele vizate de o universitate de cercetare 

avansată şi de educaţie cu următoarele criterii / orientări: excelenţă academică orientată şi 

susţinută către / prin maximizarea impactului social, competitivitate, agilitate, 

adaptabilitate, acoperire globală şi concentrare locală, receptivitate la nevoile în 

schimbare, promptitudine în luarea deciziilor. 

 

 
Figura 2 - Universitatea ca organizaţie antreprenorială 

 

Există o gamă largă de acțiuni, majoritatea lor fiind enunțate și analizate în paragrafele 

anterioare, care concură la dezvoltarea de concepte şi practici antreprenoriale la nivel 

universitar. Gruparea lor în cadrul sintetic din Fig. 3 permite o caracterizare rezumativă, dar 

foarte relevantă a “tabloului de bord” și implicit a setului de indicatori ai unei strategii pe 

care managementul unei universități antreprenoriale trebuie să și-o definească, pentru a-și 

îndeplini misiunea asumată. 

 

 
Figura 3 – Cadrul conceptelor şi practicilor antreprenoriale la nivel universitar 

 

În sinteză, activitățile celei de-a treia misiuni a universităților sunt grupate în jurul a trei 

mari domenii, strâns legate de educație și de cercetare, ceea ce presupune existența unor 

suprapuneri în cadrul misiunii asumate: 

a) educație continuă (învățare pe tot parcursul vieții), strâns legată de educație și 

formare profesională; 

b) transfer tehnologic și inovare, adică trecerea unei idei, o practică, un obiect, 

cunoaștere tacită, know-how, cunoștințe tehnice, proprietate intelectuală, descoperire sau 
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invenție rezultată din cercetare derulată în universitate (cu sau fără colaborare cu parteneri 

externi) către un mediu neacademic unde poate conduce la beneficii comerciale sau sociale la 

nivel local, regional, național sau global; 

c) angajament social, definit ca parteneriat între resursele universitare și părțile 

interesate din domeniul public și privat pentru îmbunătățirea școlarizării, cercetării și 

activităților creative, dezvoltare curriculum în predare și învățare, educație cetățenească, 

întărirea valorilor democratice și a responsabilității civice, implicare în rezolvarea unor 

probleme sociale sensibile și contribuția la binele societății. 

 

În cadrul celei de-a treia misiuni a universităților, care implică și antreprenoriatul 

academic, se deschide posibilitatea instituțiilor de învățământ superior să-și lărgească baza de 

surse de finanțare, incluzând surse ne-guvernamentale, private sau ale altor organizații 

interesate și să se manifeste antreprenorial, în comunitatea în care sunt integrate, în două 

moduri: 

 Prin comercializarea cunoașterii și rezultatelor obținute în cercetare (“knowledge 

hubs”), realizând conexiunea celei de-a doua misiuni a universităților moderne – cercetarea 

cu cea de-a treia misiune – dezvoltarea socio-economică; 

 Prin conexiunea primei misiuni a universităților moderne – educația cu cea de-a treia 

misiune, acceptând că activitatea universităților se desfășoară astăzi într-o “piață 

concurențială a educației”. 
 

Cap. 4 - Managementul riscurilor în activități privind protecția și valorificarea 

proprietății intelectuale – studiu de caz cu instrumentul IPScore 

 

Riscurile asociate drepturilor de proprietate intelectuală, în speță tehnologiilor / brevetelor / 

proiectelor de CDI, în termenii specifici managementului riscului, sunt: 

 Expunerea se referă la frecvența și durata în care organizația/ST/proiectul reprezintă 

subiect al hazardului; 

 Măsurile de control – acțiuni întreprinse în scopul eliminării hazardului sau reducerii 

riscului acestuia; 

 Riscul rămas (rezidual) - o formă de risc ce persistă după aplicarea măsurilor de 

control / care nu s-a manifestat niciodată, fiind încă necunoscut în proiectarea operațională; 

 

Am utilizat un instrument dezvoltat de Oficiul European de Brevete – IPScore 

(https://www.epo.org/searching-for-patents/business/ipscore.html#tab-1), care facilitează 

managementul drepturilor de proprietate intelectuală specifici tehnologiilor / brevetelor / 

proiectelor de CDI. 

În acest sens, s-a făcut o analiză a riscurilor asociate unui caz practic, în speță unui brevet care 

a fost valorificat în colaborare, de către un grup de cercetători din UPB și o firmă beneficiară 

a transferului de cunoștințe, care face obiectul proiectului ECO-NANOTEHNOLOGII DE 

DEPOLUAREA APELOR ȘI VALORIFICAREA DEȘEURILOR, ID: P_40_253; SMIS: 

105558. 

 

Studiul de caz precizează următoarele caracteristici ale tehnologiei brevetate, care se 

materializează prin răspunsuri la chestionarul specific instrumentului IPScore: 

“Legal status“: 

Tehnologia pentru care s-a depus cerere de brevet (A1, scor 2), în speță RO127199 (A2)– 

„PROCESS AND DEVICE FOR EXPLOITING WASTES OF SLAG, SLUDGE OR 

FACINGS TYPE BY ALUMINOTHERMIC PROCESS” 

(https://ro.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=ro_R

O&FT=D&date=20120330&CC=RO&NR=127199A2&KC=A2# ), cu o documentare proprie 

https://www.epo.org/searching-for-patents/business/ipscore.html#tab-1
https://ro.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=ro_RO&FT=D&date=20120330&CC=RO&NR=127199A2&KC=A2
https://ro.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=ro_RO&FT=D&date=20120330&CC=RO&NR=127199A2&KC=A2
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asupra stadiului tehnicii (A2, scor 3), având un termen de potențială valabilitate a brevetului, 

în cazul în care acesta va fi acordat, mai mare de 12 ani (A3, scor 5), cu revendicări destul de 

larg acoperitoare “that will enjoy a wider range of possible constructional embodiments, thus 

increasing the patent`s scope for utilization” (A4, scor 4), cu o acoperire largă a piețelor 

potențiale, inclusiv geografic (A5, scor 5), fără a fi cazul – pentru moment – al unei 

monitorizări a încălcării DPI (A6, scor 1), cu o abordare „agresivă“ și cu costuri mari privind 

acordarea și reglementarea pe căi legale a încălcării DPI (A7, scor 1), pentru care organizația 

alocă resursele necesare, dacă acestea sunt în limite acceptabile (A8, scor 4). 

„Technology“: 

Invenția are potențialul de a schimba modalitățile actuale de operare / lucru (B1, scor 5) - „it 

is not necessarily important whether the technology is original, much better in relation to 

prior art, or only slightly better than prior art/existing technology. The important thing is how 

superior the patent is in relation to existing technology. For example, a small change 

(modification) in an invention’s fundamental technology may actually prove to be of essential 

importance, making the patent the most superior in its technological sphere“ - există 

tehnologii alternative la prezenta invenție, dar nu sunt competitive (B2, scor 4), teste de 

punere în producție au fost realizate (B3, scor 3), dar sunt necesare câteva îmbunătățiri până 

când invenția să fie deplin pusă în producție (B4, scor 3), sunt necesari 2 ani până când 

produsul să fie pus pe piață (B5, scor 2), tehnologia este relativ ușor de copiat, de ex. prin 

inginerie inversă și pusă în producție (B6, scor 2), este dificil dar nu imposibil de depistat 

produsele contrafăcute (B7, scor 2), utilizarea brevetului depinde de preluarea unor licențe, 

dar nu de la concurență (B8, scor 4), iar produsul are caracteristici funcționale distincte, care 

permit utilizarea cu succes a tehnicilor de marketing (B9, scor 5). 

„Market conditions“: 

Invenția are o piață actuală bine cunoscută și una potențială ușor predictibilă (C1, scor 5), 

creșterea pieței în domeniul de afaceri căruia invenția i se adresează este foarte mare (15% 

anual) (C2, scor 5), durata de viață a tehnologiei brevetate este de cca. 4 ani (C3, scor 4), 

există o preocupare majoră în mediul concurențial pentru dezvoltarea de substitute 

competitive (C4, scor 1), ultimul preț acceptabil de vânzare este sub prețul pieței (C5, scor 2), 

prin utilizarea tehnologiei brevetate potențialul de creștere a veniturilor este mare (6% anual) 

(C6, scor 4), gradul de cunoaștere din organizație, privind potențialul de aplicare și 

oportunitățile comerciale este ridicat (C7, scor 4), veniturile din licențierea tehnologiei 

brevetate sunt puțin probabile (C8, scor 2) și nu există cerințe speciale pentru intrarea pe 

piață, care să impună avize, aprobări, certificări (C9, scor 5). 

Surse informative: 

Online databases:  

http://www.royaltysource.com/, https://www.pharmamedtechbi.com/, 

Securities filings: https://www.sec.gov/about.shtml, 

https://www.fca.org.uk/markets/transaction-reporting, 

Licensing Executives Society: https://www.lesi.org/, 

Royalty-rate journal: Licensing Economics Review - https://ipscio.com/licensing-economics-

review/. 

„Financial conditions“: 

Se estimează că numai 25% din piața actuală poate fi menținută în absența introducerii 

tehnologiei brevetate (D1, scor 4), costurile pentru intrarea pe piață sunt foarte ridicate (15% 

din venituri, anual) (D2, scor 2), tehnologia brevetată nu modifică costurile de producție – 

„the future production costs for the patent-related product are assessed in relation to the 

level of the current production costs in the company. You need to determine whether the 

patent-related product will be easier and cheaper to produce compared to production at 

present due to implementation of the patented technology, or whether implementation of the 

patented technology will make the production process more difficult and thereby more 

http://www.royaltysource.com/
https://www.pharmamedtechbi.com/
https://www.sec.gov/about.shtml
https://www.fca.org.uk/markets/transaction-reporting
https://www.lesi.org/
https://ipscio.com/licensing-economics-review/
https://ipscio.com/licensing-economics-review/
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expensive. In the rating scale, production costs are expressed as percentage change in level in 

relation to the current level of production costs“ (D3, scor 3) - nu sunt necesare investiții 

suplimentare în liniile de producție – „this assessment factor determines whether the current 

level of investment for production equipment is affected by the new production technology. 

Does the new patented technology affect the current level of investment necessary for 

production of the related patent product? The rating scale expresses the percentage change 

expected in relation to the current investment intensity for production equipment. If the 

necessary production technology costs the same as the existing technology, the score is 100%. 

If it is less expensive, the score will be less than 100%. If there is a need for investments over 

and above the existing level, the score will be higher than 100%“ (D4, scor 3) - organizația 

dispune de finanțare pentru a acoperi taxele de menținere a DPI în piețele relevante (D5, scor 

5), tehnologia brevetată nu are o contribuție majoră la profitul global al organizației (3-10%) 

(D6, scor 2). 

„Strategy“: 

Tehnologia brevetată asigură într-o oarecare măsură poziția pe piață a organizației (E1, scor 

3), nu s-a fixat prin strategie câștigarea de noi piețe pe baza tehnologiei brevetate (E2, scor 1), 

strategia de „branding” a organizației se bazează într-o oarecare măsură pe tehnologia 

brevetată (E3, scor 3), tehnologia brevetată nu contribuie decât în mică măsură la dezvoltarea 

propriilor activități, pe baza asigurării „libertății de acțiune” (E4, scor 2), dar ținta majoră este 

blocarea concurenței (E5, scor 5), organizația nu intenționează să licențieze sau să cesioneze 

DPI (E6, scor 1), invenția se încadrează într-o mică măsură în domeniile tehnologice de bază 

ale organizației (E7, scor 2) și există o oarecare corespondență între tehnologia brevetată și 

strategia de afaceri a organizației (E8, scor 3). 

În concluzie, abilitățile necesare pentru a diminua impactul riscurilor asociate protejării 

drepturilor de proprietate intelectuală, nu corespund în totalitate cu cele necesare pentru a 

avea succes în celelalte procese cheie asociate, precum ar fi: cercetarea științifică, gestionarea 

portofoliului de brevete și exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală - DPI.  

Cele mai bune practici sugerează crearea unei echipe suport de sprijin al parteneriatului pentru 

transfer de tehnologie / cunoaștere, responsabilă cu gestionarea riscurilor asociate DPI. 

Resursele umane pot proveni din cadrul departamentelor care gestionează DPI din 

organizațiile implicate, sau se poate apela la consultanță externă, cu specializare pe aspecte de 

tehnologie, comerciale și din domeniul jurisprudenței. 

În cazul proiectului ECO-NANOTEHNOLOGII DE DEPOLUAREA APELOR ȘI 

VALORIFICAREA DEȘEURILOR, ID: P_40_253; SMIS: 105558, activitatea de 

management al riscurilor asociate DPI a fost coordonată de Prof. Dr. Ing. Alexandru Marin, 

care coordonează, la nivelul UPB, Serviciul de Inovare și Transfer Tehnologic și are 

experiență în domeniul protejării și valorificării drepturilor de proprietate intelectuală, 

inclusiv prin calitatea sa de IPR Helpdesk Ambassador 

(https://www.iprhelpdesk.eu/ambassadorsteam#Romania) pentru susținerea IMM-urilor 

inovative din țara noastră. 

 

Cap. 5 - Dezvoltarea capacității de transfer și comercializare a rezultatelor din cercetare 

în cadrul institutelor și centrelor de cercetare aplicativă din România– implementarea 

unui model pilot pentru compartimentele de specialitate 

 

Modelul adaptat al activității de transfer tehnologic / de cunoaștere din cadrul unei organizații 

publice de cercetare – dezvoltare – inovare (CDI), pe baza analizei literaturii de specialitate și 

corectat pentru eliminarea anumitor disfuncționalități, a fost dezvoltat în cadrul contractului 

de cercetare, Nr. 10S/04.02.2015, din Planul sectorial MENCS – ANCSI, în perioada 2015-

2016 și este schematizat ca în Fig. 4. 

https://www.iprhelpdesk.eu/ambassadorsteam#Romania
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Figura 4 - Modelul activității de transfer tehnologic / de cunoaștere din cadrul unei organizații 

publice de CDI (legenda notațiilor este prezentată în lucrarea în extenso!) 

 

Pornind de la misiunea unei universități, din perspectiva transferului de cunoaștere / 

tehnologie, aceea de a contribui la dezvoltarea economico-socială a societății, se analizează 

care sunt principalele obiective asociate: 

O1 - Progresul cunoașterii în societate, care presupune transferul de cunoștințe noi către 

societate, care trebuie să fie accesibilă și utilizabilă pe scară largă. De progresul cunoașterii 

pot beneficia atât indivizii cât și mediul de afaceri; 

O2 - Facilitarea inovării în societate, presupune realizarea unei punți de legătură între 

rezultatele cercetării științifice și aplicabilitatea lor practică și promovarea adoptării pe scară 

largă în societate a tehnologiilor și serviciilor cu valoare adăugată ridicată, acestea contribuind 

la dezvoltarea economic-socială la nivel regional și național; 

O3 - Susținerea dezvoltării economice la diferite nivele: local, regional, național și 

internațional, prin crearea de produse / servicii / locuri de muncă / afaceri inovative pe baza 

transferului de tehnologii avansate către terțe părți interesate de comercializarea acestora (prin 

obținerea unor licențe), de către firme spin-off din universități sau de firme start-up din 

incubatoare de afaceri; 

O4 - Dezvoltarea unei culturi inovativ – antreprenoriale în comunitatea științifică / de 

cercetare, pentru creșterea capacității de cercetare și inovare din universități. Prin 

mecanismele specifice ale transferului de tehnologie, universitățile atrag, dezvoltă și păstrează 

studenții și membrii comunității academice, prin intermediul unor facilități și recompense care 

M

O1 O2 O3 O4 O5

O1

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11

O2

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11

O3

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11

O4

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11

O5

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11

T1.1 T2.1 T3.1 T4.1 T5.1 T6.1 T7.1 T8.1 T9.1 T10.1 T11.1

T1.2 T3.2 T4.2 T5.2 T6.2 T7.2 T10.2

T1.3 T4.3 T7.3 T10.3

T1.4 T4.4

T1.5 T4.5

Legenda:

Oℓ : Obiectivul ℓ, cu ℓ = 1,.., L, in speta L=5

Gk : Grupul de mecanisme de transfer tehnologic - TT curent k, cu k = 1,…,K, unde K: număr de grupe mecanisme TT, in speta K=11

Tk.j : Mecanismul TT “j” din grupul „k”, cu j = 1,…,J, unde J: numărul de mecanisme TT din grupul k, de ex. J=5 pentru G1

T1.1 T2.1 T3.1 T4.1 T5.1 T6.1 T7.1 T8.1 T9.1 T10.1 T11.1

I1.1.1 I2.1.1 I3.1.1 I4.1.1 I5.1.1 I6.1.1 I7.1.1 I8.1.1 I9.1.1 I10.1.1 I11.1.1

I1.1.2 I2.1.2 I3.1.2 T4.2 T5.2 T6.2 I7.1.2 I8.1.2 I9.1.2 T10.2 I11.1.2

T1.2 T3.2 I4.2.1 I5.2.1 I6.2.1 T7.2 I8.1.3 I10.2.1

I1.2.1 I3.2.1 T4.3 I5.2.2 I7.2.1 I10.2.2

T1.3 I4.3.1 T7.3 T10.3

I1.3.1 T4.4 I7.3.1. I10.3.1

I1.3.2 I4.4.1 I7.3.2 I10.3.2

T1.4 T4.5 I7.3.3

I1.4.1 I4.5.1

I1.4.2

T1.5

I1.5.1

I1.5.2

Legenda:
Ik.j.n: indicatorul „i” al mecanismuluiTkj, cu n = 1,…,N, unde N: numărul de indicatori ai mecanismului TT „j” în grupul k, de ex. N=3 pentru T7.3
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să-i motiveze pentru o activitate mai eficientă, în cât mai strânsă legătură cu mediul industrial 

/ de afaceri; 

O5 - Asigurarea rentabilității financiare a cheltuielilor pentru cercetare, prin intermediul unui 

management eficient al proprietății intelectuale, care să asigure venituri corespunzătoare, pe 

măsura investițiilor făcute în cercetare sau surselor de finanțare atrase, reinvestite în 

dezvoltarea potențialului CDI din universitate, din perspectiva protejării și creșterii impactului 

resurselor publice atrase / utilizate.  

În funcție de misiunea și de strategia asumate de către fiecare universitate, se pot stabili 

ponderilor obiectivelor enumerate mai sus și, mai apoi, în raport cu acestea se determină 

ponderile / contribuțiile grupelor, mecanismelor individuale și indicatorilor de TT, pe baza 

datelor din literatura de specialitate și bunelor practici ale managementului organizațiilor de 

transfer de cunoaștere / tehnologie din universitățile respective. 

Unul dintre exemplele analizate în detaliu în lucrarea în extenso este prezentat în cele ce 

urmează (vezi Fig. 5). 

 

 
Figura 5 – Ponderile obiectivelor și ponderile / contribuțiile grupelor, mecanismelor 

individuale și indicatorilor de transfer de tehnologie – TT 

 

Pentru completarea modelului pilot și validarea sa ca suport pentru implementarea ulterioară 

finalizării prezentului proiect sectorial la nivelul entităților din ReNITT și al altor organizații 

de transfer de cunoaștere / tehnologii, în cadrul sistemului național de CDI (INCD, 

universități, alte centre de cercetare publice și private), se propune un algoritm / o etapizare a 

activităților de analiză si sinteză specifice. 

 

În esență, se pot defini șase etape distincte: 

1. Definirea modelului suport decizie transfer de cunoaștere / tehnologie si fixarea 

parametrilor de analiză (ponderi indicatori de analiză și fixare valori optimale / planificate, 

rezultate activitate); 

gkl O1 O2 O3 O4 O5 i11n(1÷2) T11 i52n(1÷2) T52

G1 0.11 0.08 0.09 0.1 0 I111 0.52 I521 0.63

G2 0.06 0.08 0.09 0.1 0 I112 0.48 I522 0.3

G3 0.11 0.08 0.12 0.12 0 i121 T12 i611 T61

G4 0.11 0.11 0.1 0.12 0 I121 1 I611 1

G5 0 0 0.15 0 0 i13n(1÷2) T13 i621 T62

G6 0.12 0.11 0.12 0 0 I131 0.57 I621 1

G7 0.15 0.08 0.1 0.2 0 I132 0.43 i71n(1÷2) T71

G8 0.07 0.13 0.07 0.11 0.65 i14n(1÷2) T14 I711 0.54

G9 0.07 0.13 0.07 0.09 0.35 I141 0.6 I712 0.46

G10 0.15 0.12 0.04 0.09 0 I142 0.4 i721 T72

G11 0.05 0.08 0.05 0.07 0 i15n(1÷2) T15 I721 1

1 1 1 1 1 I151 0.54 i73n(1÷3) T73

t1j T11 T12 T13 T14 T15 j=1÷5 I152 0.46 I731 0.3

G1 0.19 0.2 0.18 0.23 0.2 1 i21n(1÷2) T21 I732 0.36

t2j T21 j=1 I211 0.57 I733 0.34

G2 1 I212 0.43 i81n(1÷3) T81

t3j T31 T32 j=1÷2 i31n(1÷2) T31 I811 0.27

G3 0.59 0.41 1 I311 0.48 I812 0.29

t4j T41 T42 T43 T44 T45 j=1÷5 I312 0.52 I813 0.44

G4 0.18 0.23 0.22 0.18 0.19 1 i321 T32 i91n(1÷2) T91

t5j T51 T52 j=1÷2 I321 1 I911 0.64

G5 0.49 0.51 1 i411 T41 I912 0.36

t6j T61 T62 j=1÷2 I411 1 i1011 T101

G6 0.47 0.53 1 i421 T42 I1011 1

t7j T71 T72 T73 j=1÷3 I421 1 i102n(1÷2)T102

G7 0.34 0.31 0.35 1 i431 T43 I1021 0.4

t8j T81 j=1 I431 1 I1022 0.6

G8 1 i441 T44 i103n(1÷2)T103

t9j T91 j=1 I441 1 I1031 0.4

G9 1 i451 T45 I1032 0.6

t10j T101 T102 T103 j=1÷3 I451 1 i111n(1÷2)T111

G10 0.35 0.35 0.3 1 i511 T51 I1111 0.4

t11j T111 j=1 I511 1 I1112 0.6

G11 1
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2. Validarea modelului și analiza performanței globale și pe fiecare indicator în parte, 

realizate pe o perioadă anterioară de referință; 

3. Selecția indicatorilor “cheie” pe baza deficitului individual de performanță și 

contribuției lor la realizarea indicatorul global de performanță; 

4. Asumarea unei misiuni a organizației CDI și a obiectivelor strategice aferente unei 

perioade de timp previzionate (de ex. un an calendaristic); 

5. Alcătuirea unor modele de afaceri, corespunzător misiunii și obiectivelor strategice 

asumate și alocarea resurselor necesare, grupate pe activitățile propuse; 

6. Fixarea setului optim / planificat de valori pentru rezultatele din activitatea de transfer 

de cunoaștere / tehnologie și prognoza performanței proiectate, ca suport pentru analiza 

comparativă (planificat / realizat) la finalul perioadei de timp previzionate. 

 

În cadrul misiunii asumate și a obiectivelor strategice definite mai sus, există patru mari grupe 

de modele acceptate unanim în literatura de specialitate (vezi lucrarea “University 

Technology Transfer Office Business Models: One Size Does NOT Fit All” - 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497218303559) și anume: 

 

Modelul 1 – “Activitate tradițională / clasică”, în care se face transferul rezultatelor 

cercetării, obținute în activitatea normală către piață, prin mecanisme clasice. În acest model, 

cultura proprietății intelectuale și promovarea brevetării se face uniform către toate 

departamentele, fără mecanisme de diferențiere specifice, cu orientare spre indexare în baze 

de date și performanță academică. 

În acest model, se apreciază că sunt cuplate și sunt considerate prioritar de a fi atinse 

obiectivele: O1 – Progresul cunoașterii în societate și O4 – Dezvoltarea unei culturi inovativ – 

antreprenoriale în comunitatea științifică / de cercetare. 

Modelul 2 – “Activitate asociată cu a treia misiune, de tip antreprenorial”, în care – 

suplimentar față de activitățile educaționale și de cercetare în sens tradițional – se pune accent 

pe importanța exploatării noilor oportunități științifice și tehnologice, pentru creșterea 

competitivității economice la nivel național. În acest scop, parteneriatul universitate – mediul 

economic se amplifică și se lărgește, printr-o participare mai activă în programe comune 

antreprenoriale. Sunt folosite mijloace directe și indirecte pentru transferul de cunoaștere, 

dezvoltarea de noi tehnologii făcându-se prin implicarea inventatorilor din mediul academic 

în crearea de firme spin-off și start-up și prin dezvoltarea unor forme complementare de 

colaborare cu comunitățile locale, de ex.:  

 prin programe de formare profesională de tip ne-academic, privite ca activități de 

învățare pe tot parcursul vieții, cu scopul îmbunătățirii cunoștințelor, aptitudinilor și 

competențelor din perspectivă personală, civică, socială și/sau ocupării forței de muncă, sau 

 angajament social, definit ca parteneriat între resursele universitare și părțile interesate 

din domeniul public și privat pentru îmbunătățirea școlarizării, cercetării și activităților 

creative, educație cetățenească, întărirea valorilor democratice și a responsabilității civice, 

implicare în rezolvarea unor probleme sociale sensibile și contribuția la binele societății.  

În acest model, se apreciază că sunt cuplate și sunt considerate prioritar de a fi atinse 

obiectivele: O3 – Susținerea dezvoltării economice la diferite nivele: local, regional, național 

și internațional și O5 – Asigurarea rentabilității financiare a cheltuielilor pentru cercetare. 

Modelul 3 – “Activitate inovativ-disruptivă”, în care universitatea se manifestă la nivel 

internațional / global, cu scopul rezolvării unor probleme majore, la scara întregii societăți. 

Centrul de Transfer Tehnologic, ca “centru de profit”, se adresează atât clienților IMM-uri, 

dar și firmelor mari, prin promovarea antreprenoriatului și stimularea spiritului inventiv, 

pentru preluarea dezvoltării de tehnologii inovative din faze incipiente, având TRL 

(Technology Readiness Level – nivel de maturitate tehnologică) reduse, și susținerii 

exploatării lor la nivel comercial.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497218303559
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În acest model, se apreciază că sunt cuplate și sunt considerate prioritar de a fi atinse 

obiectivele: O1 – Progresul cunoașterii în societate și O5 – Asigurarea rentabilității financiare 

a cheltuielilor pentru cercetare. 

Modelul 4 – “Activitate generatoare și transmițătoare de cunoaștere”, în care 

universitatea se adresează studenților și societății în ansamblu, cu responsabilitatea asumată 

ca să răspundă nevoii de cunoaștere și, în general, să-i implice pe toți actorii sociali în 

producția și diseminarea de noi cunoștințe. Centrul de Transfer Tehnologic, ca “centru de 

valoare intrinsecă cunoașterii”, prin activitatea sa, face accesibile informațiile și noutățile 

obținute prin cercetare științifică și susține crearea de noi valori științifice și tehnice, în 

detrimentul generării de venituri, pe baze comerciale. Mecanismele de tip “big data” sau 

“crowd-funding” sunt puternic încurajate, bazat pe principiile de angajament social și 

deschidere globală.  

În acest model, se apreciază că sunt cuplate și sunt considerate prioritar de a fi atinse 

obiectivele: O1 – Progresul cunoașterii în societate și O2 – Facilitarea inovării în societate. 

 

În concluzie, pe baza misiunii asumate de către organizația publică de CDI, obiectivelor fixate 

prin strategie și activităților pe care le desfășoară în mod curent, s-au fixat ținte de 

performanță care se dorește a fi atinse. În aceste condiții, modelul de TT elaborat și 

operaționalizarea matricelor suport decizional asociate, specifice analizei și sintezei / 

proiectării activităților de transfer tehnologic dintr-o organizație publică de cercetare – 

dezvoltare – inovare, a devenit un instrument de lucru util, care a fost implementat la nivel 

procedural în UPB și, ca generalizare, pe viitor, în fiecare organizație CDI, care găzduiește 

sau beneficiază de serviciile unei entități de transfer tehnologic. Utilizarea modelelor de 

afaceri ca instrumente de analiză și cunoaștere permite ca, prin proiectarea de scenarii, în 

cadrul unor mecanisme flexibile de gândire și acțiune, să fie susținute strategiile de dezvoltare 

ale universităților, în general și în UPB, în particular. Serviciile pe care CTT POLITECH le 

furnizează clienților săi intervin în diferite zone ale lanțului valoric, etapa cea mai importantă 

fiind cea de explorare a oportunităților bazate pe cunoștințe / cunoaștere. Astfel, firmele sunt 

sprijinite să-și identifice nevoile de cercetare și de tehnologii și li se oferă acces la tehnologii, 

echipamente și active necorporale (în principal brevete) cu relevanță pentru activitatea lor. 

Funcționând în cadrul UPB, CTT POLITECH este mandatat să identifice, valideze și să 

exploateze oportunitățile provenite din cercetarea aplicativă desfășurată, prin metode de tip 

„technology push”. Este de menționat, că în cadrul CTT POLITECH nu există deocamdată – 

la un nivel satisfăcător - competențele specifice, umane și materiale, necesare pentru a 

dezvolta un model de afaceri performant, bazat pe cunoașterea necesităților reale ale pieței (de 

tip „market pull”), prin contact direct și permanent cu firmele din mediul socio-economic. Așa 

cum se prezintă și în studiile de caz realizate, utilizarea modelelor de transfer tehnologic / de 

cunoaștere pilotate reprezintă un instrument de analiză și management foarte utile, din 

perspectiva indicatorilor de performanță parțiali și global utilizați și corelației formalizate în 

mod explicit, prin relații matematice, de dependență față de activitățile derulate de către 

entitatea de transfer tehnologic, în speță de CTT POLITECH, în numele și în beneficiul UPB. 

În această manieră, se pot stabili de către organismele de conducere / decizionale dintr-o 

universitate, în speță din UPB, ținte / obiective de atins, față de care entitatea de transfer 

tehnologic, în speță CTT POLITECH, pe baza unui model de afaceri de tip CANVAS, își 

poate defini un portofoliu de activități, inclusiv resursele necesare, iar prin implementarea lor 

să se obțină rezultatele / performanțele estimate / programate. Sursele de finanțare ale CTT 

POLITECH pot fi atrase astfel mult mai ușor, pe baza datelor cuprinse în modelul de afaceri 

adoptat și se poate face o analiză periodică, pe baza rezultatelor, cuantificate în mod explicit, 

a eficienței activităților desfășurate de către CTT POLITECH, în general de către entitatea de 

transfer tehnologic, corelat cu măsura în care obiectivele / țintele fixate au fost atinse. 

Corespunzător, pot fi decise măsurile care se impun, pentru controlul procesului de inovare și 
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transfer tehnologic / de cunoaștere din universitate, în cadrul conceptului mai larg al spiralei 

evoluției din sistemele de calitate. 

 

În cazul în care organizațiile de cercetare, respectiv cele de transfer tehnologic care oferă 

servicii de specialitate pentru comercializarea tehnologiilor sau valorificarea proprietății 

industriale nu aparțin mediului universitar, ci sunt institute de cercetare (INCD-uri, sau 

organizații private) sau alte entități independente, principiile care stau la baza modelării pe 

baza unor matrice de suport decizional sunt aceleași, dar este necesară adaptarea modelului 

specific universității, prin completare / simplificare / modificare, iar parametrii de lucru și 

ponderile / importanța unor mecanisme de transfer tehnologic, individuale sau de grup, 

inclusiv misiunea și obiectivele urmărite, urmând a fi adaptate la fiecare tip de organizație în 

parte. 

 

Cap. 6 - Metode de evaluare a tehnologiilor inovative (TRL) 

 

TRL-urile cuprind un set de valori manageriale care permit evaluarea maturității unei 

anumite tehnologii și compararea constantă a maturității între diferite tipuri de tehnologie - 

toate în contextul unui sistem, aplicație și mediu operațional specific. În cadrul proiectului 

“Sisteme de invățare bazate pe muncă prin burse antreprenor pentru doctoranzi și 

postdoctoranzi (SIMBA)”, Cod SMIS 124705, Contract apel POCU/380/6/13/, în calitate de 

“Formator program antreprenorial”, am explicitat fiecare nivel TRL, iar în Fig. 6 am oferit o 

ilustrare sintetică a scării TRL, folosind binecunoscuta „diagramă a termometrului” ca 

metaforă pentru creșterea maturității tehnologiei, în contextul evoluției de la cercetarea de 

bază la operațiunile sistemului tehnologic real. 

 
Figura 6 – Etapele lanțului valoric al serviciilor cu valoare adăugată, respectiv lanțul de cunoștințe și 

valoarea transferului de tehnologie, în comparație cu nivelurile de maturitate tehnologică (TRL) 

 

Cap. 7 – Perspective de viitor ale domeniilor de cercetare abordate 
 

Domeniile de cercetare pe care le voi aborda și consolida împreună cu viitorii doctoranzi pot 

fi grupate în cinci mari categorii tematice: 

 Open Science în tehnologie „cloud”; 

 Inovare agilă și deschisă; 

 Inginerie “crowd”. Hackathons și cercetare științifică; 

 Spații de inovare în UPB. Învățare colaborativă, în spirit antreprenorial; 

 „Subiecte fierbinți” privind activele necorporale și inovarea din UPB. 
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Cap. 8 – Lucrări științifice de referință, apariții editoriale și alte aspecte profesionale 

relevante (în perioada 2008-2020) 

 

Publicații: 6 articole în reviste indexate WoS, 19 articole publicate la conferințe indexate 

WoS, 10 articole indexate BDI (Scopus si ProQuest), 1 carte în Editura Performantica, 5 

articole în publicații neindexate BDI; 

Contracte de cercetare și de formare profesională, în număr de 13, în calitate de Director 

proiect, Responsabil partener UPB și Expert; 

Membru în „International Program Commitee” – secțiunea „Simulation in Robotics”, la 

conferințele “Industrial Simulation Conference - ISC 2008-2010”; 

Participare la elaborarea materialului „Invenţia de serviciu. Manual de bune practici”. 

Proiect PODCA – Inovaţie în administraţie; 

Evaluator proiecte inovare și transfer tehnologic: granturi CNCSIS (2 proiecte 2005), 

programe PNCDI: CALIST (8 proiecte în competițiile 2004, 2005), PN II (IDEI - 14 proiecte 

2007, INOVARE – 12 proiecte în 2007, Parteneriate – 30 proiecte în 2007), PC 7 – 11 

proiecte în 2007; Monitor proiecte PNCDI MENER şi CeEx Energie – Mediu (25 proiecte 

2003-2007); International Cooperation Officer for Environment, Energy, Resources R&D 

Program (MENER); Puncte de contact tematic – Energie pentru Programele CeEx, PN II, PC7 

şi CIP; Evaluator PC 7 – 11 proiecte, apel FP7-REGPOT-2007-3 

Membru în structuri profesionale și speaker invitat pe domeniul IPR și antreprenoriat:  

 Membru în IP Helpdesk Ambassadors Scheme 

(http://www.iprhelpdesk.eu/ambassadorsteam#romania) 

 Mentor în cadrul Centrului de Antreprenoriat UPBizz 

(https://www.facebook.com/CA.UPBizz/photos/a.280952358996043/931739203917352/?typ

e=3&theater) 

 Speaker invitat la Start-Up Grind București:  

 14 iunie 2019 (https://www.startupgrind.com/events/details/startup-grind-

bucharest-presents-whats-next-for-the-innovation-landscape-in-europe/) și  

 11 aprilie 2019 (https://www.startupgrind.com/events/details/startup-grind-

bucharest-presents-eu-opportunities-startup-grants/)  

 Autor articole în revista Marketwatch 

(http://www.marketwatch.ro/autor/Prof._Alexandru_Marin,_directorul_Departamentului_de_

Transfer_Tehnologic_al_UPB/) 

 Interviu în European IP Helpdesk Special Issue: Insights into the Romanian IP 

Landscape (http://www.iprhelpdesk.eu/ip-highlights/ip-country-special-romania-interview) 

 Interviu în emisiunea Euronews - Business Planet 

(https://www.euronews.com/2019/10/04/why-small-businesses-should-protect-their-

intellectual-property-with-help-from-the-eu) 

http://www.iprhelpdesk.eu/ambassadorsteam#romania
https://www.facebook.com/CA.UPBizz/photos/a.280952358996043/931739203917352/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CA.UPBizz/photos/a.280952358996043/931739203917352/?type=3&theater
https://www.startupgrind.com/events/details/startup-grind-bucharest-presents-whats-next-for-the-innovation-landscape-in-europe/
https://www.startupgrind.com/events/details/startup-grind-bucharest-presents-whats-next-for-the-innovation-landscape-in-europe/
https://www.startupgrind.com/events/details/startup-grind-bucharest-presents-eu-opportunities-startup-grants/
https://www.startupgrind.com/events/details/startup-grind-bucharest-presents-eu-opportunities-startup-grants/
http://www.marketwatch.ro/autor/Prof._Alexandru_Marin,_directorul_Departamentului_de_Transfer_Tehnologic_al_UPB/
http://www.marketwatch.ro/autor/Prof._Alexandru_Marin,_directorul_Departamentului_de_Transfer_Tehnologic_al_UPB/
http://www.iprhelpdesk.eu/ip-highlights/ip-country-special-romania-interview
https://www.euronews.com/2019/10/04/why-small-businesses-should-protect-their-intellectual-property-with-help-from-the-eu
https://www.euronews.com/2019/10/04/why-small-businesses-should-protect-their-intellectual-property-with-help-from-the-eu

