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Cadrul legislativ
Autorizarea provizorie și acreditarea entităților de inovare și
transfer tehnologic se realizează în conformitate cu:
• HG 406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice
specifice privind constituirea, funcționarea, evaluarea și
acreditarea entităților din infrastructura de inovare și
transfer tehnologic, precum și modalitatea de susținere a
acestora
• OM nr. 3686/11.04.2008 al Ministerului Educației,
Cercetării și Tineretului (MECT) pentru aprobarea
Procedurii privind acreditarea entităților din infrastructura
de inovare și transfer tehnologic

Conf. HG 406/2003, infrastructura de inovare şi
transfer
tehnologic
(infrastructură)
reprezintă
ansamblul entităţilor constituite în scopul valorificării
rezultatelor cercetării şi dezvoltării tehnologice, precum:

•
•
•
•
•

centre incubatoare de afaceri inovative,
centre de transfer tehnologic,
centre de informare tehnologică,
oficii de legătură cu industria,
parcuri ştiinţifice şi tehnologice.

Conform Anexei 1- HG 406/2003
• Centru incubator de afaceri inovativ - entitate din
infrastructură a cărei activitate este orientată în
principal către facilitarea iniţierii şi dezvoltării de noi
întreprinderi inovative bazate pe tehnologie avansată.

• Centru de transfer tehnologic - entitate din
infrastructură a cărei activitate constă în stimularea
inovării şi transferului tehnologic în scopul introducerii
în circuitul economic a rezultatelor cercetării,
transformate în produse, procese şi servicii noi sau
îmbunătăţite.

• Centru de informare tehnologică - entitate din
infrastructură care desfăşoară activităţi de diseminare a
informaţiilor referitoare la rezultatele cercetăriidezvoltării, documentare tehnologică şi instruire a
agenţilor economici, în scopul stimulării valorificării
rezultatelor, creării şi dezvoltării comportamentului
inovativ al mediului socioeconomic.
• Oficiu de legătură cu industria - entitate din
infrastructură al cărei obiect de activitate constă în
stabilirea, menţinerea şi extinderea legăturilor dintre
furnizorii rezultatelor cercetării-dezvoltării şi mediul
socioeconomic/agenţii economici, în scopul facilitării
transferului tehnologic.

Conditii eligibilitate (cumulative):
Entităţile din infrastructură se pot organiza ca:

• societăţi
comerciale
sau
organizaţii
neguvernamentale;
• departamente cu autonomie financiară, fără
personalitate juridică, în cadrul unor institute
naţionale de cercetare-dezvoltare, universităţi sau
societăţi comerciale.

Conditii eligibilitate (cumulative):
a) Entitatile trebuie să deţină:
• titlu de proprietate asupra terenului şi/sau
clădirilor,
sau
• act de dobândire a dreptului de administrare
asupra acestora pentru o perioadă de cel puţin
10 ani (incubatoarele tehnologice şi de afaceri)
sau 5 ani (alte entităţi ale infrastructurii);

Condiții eligibilitate (cumulative):
b) să nu fie în una dintre următoarele situaţii:
- în procedură de dizolvare, lichidare, reorganizare judiciară
sau faliment, incapacitate de plată, plăţi/conturi blocate în
temeiul unei hotărâri judecătoreşti; să aibă restanţe la plata
impozitelor, taxelor şi a celorlalte taxe datorate, după caz,
bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat,
bugetelor locale şi bugetelor fondurilor speciale;
- au încălcat prevederile altui contract de finanţare încheiat
anterior cu autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare sau
cu o altă autoritate contractantă;
- nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate anterior ca "entitate
a infrastructurii".

Documente necesare:
a) cerere pentru acreditare şi acordare a titlului de "entitate
a infrastructurii";
b) opis al documentelor prezentate;
c) fişă de prezentare, conform modelului din anexa nr. 2 la
HG 406/2003 ;
d) documente care să confirme respectarea criteriilor de
evaluare prevăzute în anexa nr. 3 la HG 406/2003;
e) protocol sau contract de parteneriat între părţi, dacă este
cazul;
f) plan de afaceri pentru perioada de acreditare prevăzută;
g) orice alte documente relevante prin care să se
evidenţieze performanţele entităţii

Etape proces evaluare
a) examinare şi evaluare documentaţie solicitată
de autoritatea de stat pentru cercetaredezvoltare;
b) audit în vederea acreditării;
c) acreditare şi acordare titlu de "entitate a
infrastructurii".

Etape proces evaluare
• Acreditarea şi obţinerea titlului de "entitate a infrastructurii" se
realizează în baza criteriilor generale şi specifice de evaluare
prevăzute în anexa nr. 3.
• Criteriile generale de evaluare utilizate la acreditare, precum şi la
obţinerea titlului de "entitate a infrastructurii" urmăresc gradul de
valorificare a rezultatelor cercetării, creşterea cererii pentru
cercetare, dezvoltarea întreprinderilor orientate către tehnologii
avansate.
• Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare stabileşte
punctajul atribuit fiecărui criteriu general şi specific pentru
evaluarea entităţilor din infrastructură. Punctajul minim care
trebuie obţinut de către o entitate din infrastructură este de
70 de puncte dintr-un maximum de 100 de puncte.

Etape proces evaluare
• Entităţile din infrastructură care au parcurs etapa de evaluare a
documentaţiei solicitate de autoritatea de stat pentru cercetaredezvoltare funcţionează în baza certificatului de autorizare
provizoriu acordat o singură dată, pe o perioadă de maximum 12
luni.
• Entităţile din infrastructură care au primit certificat de autorizare
provizoriu au obligaţia să depună, în maximum 6 luni, un raport de
activitate (conform model stabilit de autoritatea de stat pentru
cercetare-dezvoltare şi aprobat prin ordin al conducătorului
acesteia).
• Pe durata autorizării provizorii autoritatea de stat pentru cercetaredezvoltare efectuează audituri de supraveghere.

Etape proces evaluare
• Entităţile din infrastructură sunt acreditate pe domenii de activitate.
• După acreditare autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare
acordă titlul de "entitate a infrastructurii’’ (prin ordin al
conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
• Entităţile acreditate se înregistrează în registrul autorităţii de stat
pentru cercetare-dezvoltare şi se publică pe site-ul acesteia.
• Entităţile care au primit titlul de "entitate a infrastructurii" constituie
Reţeaua Naţională de Inovare şi Transfer Tehnologic (ReNITT)
• Reacreditarea se efectuează periodic, la intervale de maximum 5
ani. În intervalul celor 5 ani, până la reacreditare, se vor efectua
audituri de supraveghere anuală la sediul entităţilor din
infrastructură.

Alte informatii
• Costurile specifice activităţilor de evaluare, audit şi
acreditare/reacreditare sunt suportate de către fiecare entitate
din infrastructură si se stabilesc în funcţie de gradul de
complexitate al activităţilor desfăşurate de către entitatea din
infrastructură, pe baza unor proceduri specifice proprii
elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.
• Aceste costuri pot fi:
a) cheltuieli de deplasare, cazare;
b) cheltuieli specifice serviciilor prestate de persoane juridice
sau fizice, altele decât cele angajate ale autorităţii de stat pentru
cercetare-dezvoltare sau ale altor autorităţi de stat;
c) alte cheltuieli specifice.

Cheltuieli eligibile
Entităţile infrastructurii pot realiza venituri proprii, cu
respectarea legislaţiei în vigoare, din:
• închirierea de spaţii, utilaje şi echipamente în cazul
incubatoarelor tehnologice şi de afaceri;
• redevenţe, ca urmare a realizării transferului tehnologic;
• consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate;
• transmiterea drepturilor de proprietate intelectuală şi
exploatarea acestora;
• urmărirea modului de respectare a dreptului de exploatare
a proprietăţii intelectuale;
• alte venituri din prestarea serviciilor în domeniu.

Categorii de servicii şi activităţi furnizate
În funcţie de tipul de "entitate a infrastructurii", aceasta poate să
asigure agenţilor economici şi partenerilor acestora, pe baze
contractuale, servicii de tipul:

a) acces la infrastructura de comunicare:
- centrale telefonice şi servere performante, reţea de
calculatoare;
- servicii de comunicare-informare, recepţie, servicii poştale,
secretariat, cum ar fi: preluare mesaje, furnizare de informaţii
primare;
- servicii auxiliare, cum ar fi: reparaţii şi întreţinere curentă;
- procesare, editare, multiplicare materiale promoţionale;
- proiectare şi design pentru prezentări pe Internet;

Categorii de servicii şi activităţi furnizate
b) servicii specializate:
- servicii de asistenţă în afaceri pentru inovare şi transfer
tehnologic;
- servicii de cercetare-dezvoltare;
- servicii de informare tehnologică, audit tehnologic, veghe şi
prognoză tehnologică;
- servicii de asistenţă şi consultanţă pentru realizarea de modele
experimentale şi prototipuri;
- servicii de asistenţă şi consultanţă pentru exploatarea
drepturilor de proprietate intelectuală;
- servicii de asistenţă şi consultanţă în domeniul legislativ la nivel
naţional, european şi internaţional;

Categorii de servicii şi activităţi furnizate
c) servicii de pază şi protocol, monitorizarea permanentă
a accesului personalului autorizat;
d) servicii de asistenţă a agenţilor economici şi, în
special, a întreprinderilor mici şi mijlocii pentru:
- obţinerea de fonduri în cadrul unor programe naţionale şi
internaţionale;
- identificarea partenerilor din mediul universitar şi de cercetare;
- asigurarea accesului la baze de date specializate;
- informare cu privire la priorităţile naţionale, regionale şi locale.

Monitorizare infrastructura
Entităţile infrastructurii elaborează anual sau ori de câte ori
este necesar rapoarte specifice domeniului pentru care au
fost acreditate, din care să rezulte performanţele acestora,
inclusiv ale entităţilor asistate, şi le prezintă autorităţii de stat
pentru cercetare-dezvoltare.
Prevederile prezentelor norme nu se aplică parcurilor
ştiinţifice şi tehnologice. Constituirea, funcţionarea şi
autorizarea acestora se realizează distinct, prin acte
normative specifice.
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