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1. Context: proiectul JRC “Sprijin pentru Implementarea Specializării Inteligente în România” 

 
 
Proiectul "Sprijin pentru Implementarea Specializării Inteligente în România” este coordonat de DG 
REGIO și Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene (Joint Research Centre – JRC) și 
implementează o Acțiune Pregătitoare a Parlamentului European numită "Avantajele competitive 
economice și potențialul de specializare inteligentă la nivel regional în România".  
 
Proiectul a început in 2016 și a avut o durată inițială de doi ani (1 iulie 2016-30 iunie 2018), timp în 
care activitatea a fost concentrată asupra a două regiuni, și anume Nord-Est și Nord-Vest. După 
această perioadă inițială de doi ani, luând în considerare mai mulți factori (de exemplu, satisfacția 
tuturor părților implicate și impactul pozitiv al proiectului, dorința de a continua sprijinul concret 
acordat de JRC și a-l extinde la nivelul întregii țari, rata consumului de resurse financiare, nevoia de a 
continua acțiunile începute și a iniția altele noi), au avut loc mai multe extensii ale proiectului:  

 Prima extensie, de un an (1 iulie 2018 - 30 iunie 2019), în cadrul căreia a avut loc extinderea 
proiectului în toate cele opt regiuni ale României (Nord-Est, Nord-Vest, Centru, Sud-Est, Sud-
Muntenia, Sud-Vest, Vest și București-Ilfov).   

 A doua si a treia extensie, de câte șase luni fiecare (1 iulie 2019-31 decembrie 2019, 
respectiv 1 ianuarie-30 iunie 2020), în cadrul cărora a fost continuat sprijinul acordat 
agențiilor de dezvoltare regională și agențiilor guvernamentale naționale implicate în 
implementarea specializării inteligente (Autoritatea de Management a Programului 
Operațional Regional, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Economiei, Ministerul 
Fondurilor Europene), atât pentru continuarea activităților în derulare, cât și pentru inițierea 
unora noi, ca răspuns la nevoile concrete ale partenerilor români. 

 
Proiectul "Sprijin pentru Implementarea Specializării Inteligente în România” a reprezentat cadrul 
principal pentru acordarea asistenței JRC, și  a urmărit să asigure o abordare coerentă și sustenabilă 
a specializării inteligente la nivel național și regional prin patru direcții principale de acțiune, fiecare 
cu activități specifice: 

a. Sprijin pentru procesul de descoperire antreprenorială (EDP): orientare metodologică și 
furnizarea de expertiză externă in organizarea atelierelor de descoperire antreprenorială, 
sprijin pentru identificarea priorităților și dezvoltarea proiectelor de specializare inteligentă; 

b. Sprijin pentru elaborarea politicilor de specializare inteligentă și îmbunătățirea guvernanței, 
precum și a coordonării la nivel național-regional în implementarea specializării inteligente;  

c. Sprijin pentru angajarea actorilor din comunitatea de cercetare-dezvoltare-inovare din 
Quadruple Helix în implementarea specializării inteligente;  

d. Sprijin pentru dezvoltarea de parteneriate interregionale, inclusiv prin Platformele Tematice 
de specializare inteligenta. 

 
În paralel cu acest proiect, JRC a acordat partenerilor din România un sprijin suplimentar prin 
activitățile desfășurate în cadrul unui alt proiect implementat împreună cu DG REGIO, denumit 
"Sprijin pentru creștere și guvernanță în regiunile mai puțin dezvoltate", cât și prin intermediul altor 
proiecte, ca "Învățământul Superior și Specializarea Inteligentă" (HESS), în care regiunea Nord-Est a 
fost unul dintre studiile de caz, sau "Stairway to Excellence" (S2E), ”Peer Exchange and Learning” 
(PXL), în care au participat atât reprezentanți de la nivel regional, cât și de la nivel național. 
Obiectivul principal al acestor activități combinate a fost acela de a asigura un proces eficient de 
instruire pe teme relevante pentru toate regiunile si autoritățile naționale implicate (de exemplu, 
monitorizarea și guvernanța specializării inteligente, internaționalizare și colaborare transnațională). 
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Sprijinul pentru procesul de descoperire antreprenorială (EDP) a avut o importanță majoră în 
cadrul activităților de asistență acordate de JRC. Procesul de descoperire antreprenorială a fost 
folosit la nivel regional în două scopuri: într-o primă etapă, în elaborarea strategiilor regionale de 
specializare inteligentă, pentru a identifica domeniile prioritare pentru investiții specifice și, într-o a 
doua etapă, pentru a genera proiecte de specializare inteligentă în domeniile prioritare astfel 
identificate. De exemplu, regiunea București-Ilfov se află în prima fază menționată mai sus, fiind în 
prezent implicată într-un proces complex de pregătire a strategiei sale regionale de specializare 
inteligentă. In acest sens, Agenția de Dezvoltare Regională București-Ilfov a efectuat o analiză socio-
economică documentată a regiunii și a organizat în perioada septembrie-noiembrie 2019 șase 
ateliere de descoperire antreprenorială pentru a valida o serie de domenii prioritare rezultate din 
aceasta analiză. Celelalte regiuni se află în prezent în cea de-a doua etapă, având în vedere ca 
strategiile lor regionale de specializare inteligentă au fost finalizate anterior. Regiunile Nord-Est si 
Nord-Vest au organizat în perioada 2016-2018 peste 20 de ateliere de descoperire antreprenorială în 
domeniile lor prioritare de specializare inteligentă, în cadrul participării lor în prima etapă a 
proiectului JRC "Sprijin pentru Implementarea Specializării Inteligente in România". Regiunile Centru, 
Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest și Vest, care au intrat în proiectul JRC în a doua etapă, au organizat 
peste 25 de ateliere de descoperire antreprenorială în perioada martie-septembrie 2019, în 
domeniile lor prioritare de specializare inteligentă. Toate aceste ateliere au generat o serie de idei de 
proiecte care au nevoie de a fi dezvoltate in continuare pentru a deveni proiecte eligibile pentru 
finanțare, atât prin Programul Operațional Regional (POR), Axa Prioritară 1, cat și prin alte programe 
europene sau naționale. Regiunile Nord-Est si Nord-Vest au format deja un portofoliu de astfel de 
proiecte ce urmează a fi depuse spre finanțare in cadrul unui apel deschis in prezent pe Axa 
Prioritară 1 a POR, și un proces similar este așteptat și in celelalte cinci regiuni.   
 
JRC a sprijinit procesul de descoperire antreprenorială și de dezvoltare de proiecte de specializare 
inteligentă în numeroase forme, ce includ sprijin metodologic pentru atelierele EDP și angajarea de 
experți externi (români și străini) care au contribuit la aceste ateliere, organizarea unor cursuri de 
scriere de proiecte pentru POR, Axa Prioritara 1 care au fost oferite de o echipa de experți externi în 
2018 în Nord-Est și Nord-Vest, si in 2019 in Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest și Vest. De 
asemenea, JRC a angajat experți externi pentru a lucra împreună cu Autoritatea de Management a 
POR la rafinarea procedurilor de finanțare și pentru a asigura evaluarea tehnico-financiară a 
proiectelor depuse la finanțare pe Axa Prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic.  
 
Workshop-ul “Transferul de tehnologie si dezvoltarea de produse inovative. Scalarea afacerilor 
inovative” reprezintă o nouă activitate suport menită să sprijine creșterea calității proiectelor 
depuse spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritara 1 și să lărgească 
sfera de competențe a promotorilor acestor proiecte cu elemente specifice, cum ar fi: 

 O mai bună cunoaștere a ceea ce înseamnă protecție a proprietății industriale, mecanisme si 
instrumente de transfer de tehnologie, nivele de maturitate tehnologică și modalități de 
inovare in companii, etc. Toate acestea au ca scop creșterea capacității de transfer de 
tehnologii, comercializarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare și creșterea 
capacității de inovare în companii, în domeniile de specializare inteligentă identificate în 
regiune.  

 Identificarea tehnologiilor cu potențial disruptiv si creșterea capacității de scalare a lor prin 
identificarea surselor de finanțare existente pentru scalarea internaționala a afacerilor 
inovative și prin atragerea unui mix optim de finanțare de risc, înțelegerea cât mai bună a 
criteriilor de eligibilitate și a capacității financiare pentru accesare si implementare, etc. 
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2. Workshop-ul “Transferul de tehnologii si dezvoltarea de produse inovative. 

Scalarea afacerilor inovative” 
 

 
2.1. Necesitate 
Necesitatea acestui workshop a pornit de la nivelul scăzut al performanței în inovare al României 
relativ la alte țări din Uniunea Europeană, după cum este reflectat de indicatorii naționali si regionali 
de inovare (de exemplu, cei incluși in edițiile anuale ale European Innovation Scoreboard si Regional 
Innovation Scoreboard, etc.), precum și de la experiența dobândită in timpul activităților desfășurate 
până în prezent in cadrul proiectului "Sprijin pentru Implementarea Specializării Inteligente in 
România”, care a pus in evidență faptul că atât la nivelul comunității academice, cât și in mediul 
privat există o nevoie semnificativă de a aprofunda aspecte legate de:   

 Utilizarea eficientă a protecției proprietății industriale 

 Analiza mecanismelor transferului de tehnologie 

 Evaluarea nivelelor de maturitate tehnologică 

 Analiza proceselor de inovare din companii 

 Identificarea tehnologiilor cu potențial disruptiv și a surselor de finanțare existente pentru 
scalarea internațională a afacerilor inovative 

 Analiza criteriilor de eligibilitate și a capacității financiare pentru accesarea unor programe 
europene de sprijinire a afacerilor inovative 

 Scrierea de proiecte pentru a accesa astfel de programe și  implementarea cu succes a lor. 
 

2.2. Obiective 
Obiectivele principale urmărite prin acest workshop includ: 

 Creșterea capacității pentru transfer de tehnologii, prin comercializarea rezultatelor 
activităților de cercetare-dezvoltare-inovare 

 Creșterea capacității de inovare în companii, în domeniile de specializare inteligenta 
identificate in regiune 

 Creșterea capacității de inovare prin comercializarea cu succes de produse/ servicii inovative 
pe piețe externe 

 Creșterea capacității de scalare a tehnologiilor cu potențial disruptiv prin atragerea unui mix 
optim de finanțare de risc 

 
2.3.  Beneficiari țintă 
Workshop-ul se adresează în primul rând cadrelor universitare și personalului din instituții-suport de 
la interfața universitate-industrie, cum ar fi centre de transfer tehnologic, parcuri științifice si 
tehnologice, incubatoare și acceleratoare de afaceri, precum și antreprenorilor si firmelor inovative, 
in special IMM-uri, care sunt implicate în dezvoltarea de tehnologii inovatoare și transferul lor către 
piață. De asemenea, workshop-ul poate fi de interes și pentru reprezentanții agențiilor de dezvoltare 
regională implicați în implementarea specializării inteligente, și Autoritatea de Management a POR, 
în vederea creșterii capacității de asistență tehnică si management de proiect a acestora, respectiv 
îmbunătățirea mecanismului de implementare a proiectelor pe Axa Prioritara 1 - Promovarea 
transferului tehnologic.  
 
2.4. Structura  
Workshop-ul se va desfășura pe durata a doua zile, fiecare cu o tematica specifica: 
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 Ziua 1: Transferul de tehnologii și dezvoltarea de produse inovative 
 

 Principalele caracteristici ale  drepturilor de proprietate intelectuală:  
Firmele inovative si organizațiile de cercetare se vor familiariza cu conținutul si principalele 
caracteristici ale  drepturilor de proprietate intelectuală (de ex. brevete, drepturi de autor, mărci 
comerciale), cu scopul și mijloacele de protecție disponibile, drepturile și limitările asociate.  
 
Se vor analiza caracteristicile unui produs, din perspectiva proprietății industriale (importantă, 
exemple de succes) în diferite combinații, pentru a ajuta inventatorii să-și protejeze invențiile și 
pentru ca o companie să poate utiliza diferite forme de proprietate intelectuală pentru a se asigura 
că este singura care oferă o anumită caracteristică tehnică, modele înregistrate sau neînregistrate 
pentru a proteja caracteristicile legate de aspectul produsului, respectiv mărci comerciale pentru a 
comunica sursa produsului si eventual ar putea alege să păstreze ca secrete unele aspecte ale 
procesului de producție, dacă depune eforturi serioase de protecție informațională.  
 
Se va sublinia locul și rolul unei analize temeinice a stadiului tehnicii, cu accent pe determinarea 
oportunității de brevetare și modalitățile practice de căutare in baza de date ESPACENET a Oficiului 
European de Brevete (https://ro.espacenet.com/). 

 
 Principiile de bază ale transferului de tehnologie:  

Se va analiza procesul transferului de tehnologie prin care proprietarul unei tehnologii, cel mai 
adesea unități specializate de cercetare-dezvoltare-inovare (organizații de cercetare științifică, 
universități etc.), de regulă protejate prin unul sau mai multe drepturi de proprietate intelectuală, în 
particular, brevet de invenție, vinde tehnologia sau acordă o licență de utilizare a respectivei 
tehnologii, unei alte persoane fizice sau juridice, de obicei către organizații economice productive. În 
oricare dintre situații, drepturile de proprietate intelectuală încorporate în tehnologia transferată, 
constituie esența afacerilor în domeniul tehnologiei. În timp ce tehnologia are un sens larg și acoperă 
multe domenii variate, valoarea inerentă a tehnologiei este de dorit ca, în general, să fie protejată 
prin suma unor drepturi de proprietate intelectuală care o definesc.  
 
Sunt discutate principiile de baza ale transferului de tehnologie, analiza procesului si pașii care 
trebuie urmați, respectiv metodele disponibile privind evaluarea potențialului comercial al 
tehnologiilor, prin utilizarea instrumentului IPScore al Oficiului European de Brevete 
(https://www.epo.org/searching-for-patents/business/ipscore/register.html). Sunt analizate 
principalele prevederi ale instrumentelor juridice disponibile, in speță contractele de cesiune și 
licență brevete de invenție. In acest sens, se va pune accent pe modul cum se face distribuirea 
drepturilor de proprietate în tehnologia transferată într-un acord de licență, în care trebuie să se 
specifice în mod clar ce aspecte sau pârți ale tehnologiei vor fi deținute în continuare de licențiator și 
care sunt preluate de licențiat. 

 
 Evaluarea tehnologiilor inovative: nivelele de maturitate tehnologică (technology 

readiness levels - TRL)  
Capacitatea de a lua decizii bune cu privire la includerea sau excluderea de noi tehnologii și concepte 
noi și de a face acest lucru în absența unor informații precise, este esențială pentru succesul multor 
programe de cercetare aplicată. „Evaluările de maturitate tehnologică” - TRL cat mai exacte și în 
timp util sunt foarte importante pentru gestionarea rentabilă a portofoliilor de cercetare și 
dezvoltare tehnologică. TRL nu sunt legate de o disciplină tehnică specifică. În plus, utilizarea TRL-
urilor poate oferi o bază necesară pentru dezvoltarea și comunicarea informațiilor cu privire la 
riscurile implicate de dezvoltarea unei noi aplicații și / sau a unor componente tehnologice noi. 
 
Se va pune accent pe faptul că evaluarea nivelului de maturitate tehnologice nu este o metodă de 

https://ro.espacenet.com/
https://www.epo.org/searching-for-patents/business/ipscore/register.html
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dezvoltare a tehnologiilor, in speță modul de a dezvolta, de a testa, de a califica sau de a verifica 
ciclul de dezvoltare al produselor inovative nu face obiectul evaluării TRL. 
 
Se va explica, cu exemplificări, ca 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, folosind 
bine-cunoscuta „diagramă a termometrului” ca metaforă pentru creșterea maturității tehnologiei, în 
contextul evoluției de la cercetarea de bază la operațiunile sistemului tehnologic real. 
 
Se va face o analiza a principalelor aspecte utilizate in aplicarea evaluării TRL si se va explica procesul 
si care sunt etapele generale în procesul de desfășurare a unei evaluări eficiente a TRL, cu 
exemplificări pe un studiu de caz, pe baza diagramei de flux, care cuprinde cele patru domenii 
principale de evaluare (descriere, cerințe, verificare, viabilitate), la care se adaugă parametrul timp 
(posibila „obsolescența” a unei tehnologii). Pe un studiu de caz, se vor analiza succint etapele 
implementării unui calcul de nivel TRL, pe baza instrumentelor dezvoltate la nivel internațional 
(https://enspire.science/trl-scale-horizon-2020-erc-explained/). 
 

 Principalele elemente ale procesului inovării in companii: 
Se vor analiza principalele elemente ale procesului inovării (necesitate, rol, componente, tipuri si 
modele). Necesitatea inovării este dată de cerințele și exigențele dezvoltării noilor produse și 
servicii, care sunt determinate de existenta competiției internaționale, a creșterii cererii 
consumatorilor, de dezvoltarea rapidă a dezvoltării tehnologice și de noile norme și standarde 
privind protecția mediului, bune practici etc. În acord cu manualul Oslo, inovarea este 
implementarea unui produs nou sau semnificativ îmbunătățit (bun sau serviciu), sau proces, o nouă 
metodă de marketing, ori o nouă metodă organizațională.  
 
Se vor explica, cu exemplificări, care sunt cele mai răspândite aplicații în domeniul inovării, care se 
regăsesc sub formă de produse și tehnologii noi si se va detalia si celălalt criteriu de clasificare a 
inovării, pe baza gradului de noutate al soluțiilor aplicate, unde se deosebesc cele două mari 
categorii: inovarea incrementală și inovarea radicală. 
 
Un accent semnificativ se va pune si pe explicarea celor doua modele de inovare (închisă si deschisă), 
din perspectiva nivelului ridicat de colaborare, atât în cadrul organizației cât și cu alte organizații. Se 
vor da exemple care ilustrează trecerea, tot mai puternica azi, de la sistemul tradițional de inovare la 
noua filosofie, a inovării deschise, extinsă și colaborativa, această transformare fiind rezultatul 
schimbărilor care s-au produs în mediul de afaceri și în societate, în condițiile ascuțirii concurenței și 
accelerării progresului tehnic, științific și social. Vor fi explicați, cu argumente practice, factorii care 
au contribuit la această orientare nouă în inovare, precum: creșterea cheltuielilor de cercetare-
dezvoltare, complexitatea tot mai mare a problemelor cu care se confruntă societatea, nevoia de 
colaborare și convergență a resurselor, pentru reducerea riscurilor și creșterea vitezei de 
implementare a proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare. 
 
Se vor analiza succint avantajele aplicării modelului „casei inovării”, utilizat in auditurile de inovare 
realizate cu ajutorul instrumentului IMPROVE Academy (https://www.improve-innovation.eu/). 
 

 Ziua 2: Scalarea afacerilor inovative 
In această zi se vor discuta aspecte legate de dezvoltarea afacerilor inovative prin prisma 
programului EIC Accelerator Pilot, care face parte din Enhanced European Innovation Council pilot 
(Enhanced EIC pilot). Acest Enhanced EIC Pilot servește drept umbrelă pentru mai multe instrumente 
de finanțare ale UE: EIC Pathfinder ((FET-Open and FET-Proactive), Acceleratorul EIC (fostul 

https://enspire.science/trl-scale-horizon-2020-erc-explained/
https://www.improve-innovation.eu/
http://ec.europa.eu/research/eic
http://ec.europa.eu/research/eic
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fet-proactive
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Instrument pentru IMM-uri), the Fast Track to Innovation (FTI) și Horizon Prizes, oferind astfel un 
"ghișeu unic" pentru finanțarea inovării revoluționare, care creează piețe în întreaga UE.  
 
Acceleratorul-pilot EIC oferă celor mai buni antreprenori din Europa posibilitatea de a solicita 
finanțare pentru idei de afaceri care au potențialul de a crea piețe complet noi sau de a le 
revoluționa pe cele existente. Finanțarea poate fi doar cu granturi (fost instrument pentru IMM-uri), 
sau mixtă, combinând grantul și capitalul propriu.  
 
Acceleratorul-pilot EIC sprijină întreprinderile inovatoare mici și mijlocii care promovează proiecte cu 
risc ridicat dar și cu potențial inovator ridicat, care doresc să dezvolte și să comercializeze noi 
produse, servicii și modele de afaceri care ar putea stimula creșterea economică și ar putea modela 
noi piețe in Europa și in întreaga lume. Pilotul oferă servicii de coaching și mentorat IMM-urilor sau 
orientări privind înființarea unui nou IMM, precum si servicii de networking disponibile inovatorilor, 
antreprenorilor, companiilor mici și oamenilor de știință (a se vedea detalii in broșura EIC 
Accelerator din Anexa). 
 
Structura celor doua zile de workshop este prezentată pe scurt mai jos: 
 

Ziua 1: Transferul de tehnologii si dezvoltarea 
de produse inovative 

Ziua 2: Scalarea afacerilor inovative 
 

Introducere: discutarea obiectivelor cursului si a 
așteptărilor participanților 

Introducere: discutarea obiectivelor cursului si a 
așteptărilor participanților 

Protecția proprietății industriale 

 Modalități de protecție  

 Analiza stadiului tehnicii 

Prezentarea Programului European de Inovare 
Horizon 2020 si a programului „EIC Accelerate” 

 Particularități față de alte programe 
europene 

 Cerințe de eligibilitate  

 Înțelegerea procesului de evaluare 

Transferul de tehnologii 

 Metode si instrumente de implementare 

 Contracte de cesiune și licența brevete 

Capitolul „Excelența” 

 Problema, soluția, descrierea inovării 

 Metode de completare 

Nivele de maturitate tehnologica  

 Metode de evaluare  

 Studiu de caz 

Capitolul „Impact” 

 Descrierea pieței, modelul de business, 
forecast financiar 

 Sfaturi pentru completare 

Inovarea in companii  

 Tipuri de inovare 

 Studiu de caz. Inovare de produs / 
serviciu 

Capitolul „Implementare” 

 Prezentarea activităților, echipei, 
resurselor 

 Studiu de caz: prezentarea unui model 
de succes 

Concluzii 
Întrebări și răspunsuri 

Concluzii 
Întrebări și răspunsuri 

 

  

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-pilot
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/node/2933
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3.Agenda 
 

 

TRANSFERUL DE TEHNOLOGIE SI DEZVOLTAREA DE PRODUSE INOVATIVE.  

SCALAREA AFACERILOR INOVATIVE 

(Data, locul: tbc) 

ZIUA 1: TRANSFERUL DE TEHNOLOGIE SI DEZVOLTAREA DE PRODUSE INOVATIVE 

08:30 – 09:00 Înregistrarea participanților 

09:00 – 09:30 Introducere  

 Obiectivele workshop-ului  

 Așteptări participanți 

09:30 – 11:00 Protecția proprietății industriale 

 Modalități de protecție 

 Analiza stadiului tehnicii 

11:00 – 11:30 Pauza cafea  

11:30 – 13:00 Transferul de tehnologii 

 Metode și instrumente de implementare 

 Contracte de cesiune și licență brevete 

13:00 – 14:00 Pauza prânz  

14:00 – 15:30 Nivele de maturitate tehnologica  

 Metode de evaluare 

 Studiu de caz 

15:30 – 16:00 Pauza cafea  

16:00 – 17:30 Inovarea in companii 

 Tipuri de inovare 

 Studiu de caz. Inovarea de produs / serviciu 

17:30 – 18:00 Concluzii 
Întrebări și răspunsuri 

 
 

ZIUA 2: SCALAREA AFACERILOR INOVATIVE 

08:30 – 09:00 Înregistrarea participanților 

09:00 – 09:30 Introducere  

 Obiectivele workshop-ului  

 Asteptări participanți 

09:30 – 11:00 Prezentarea programului European de inovare Horizon 2020, EIC Accelerate 

 Cerințe de eligibilitate  

 Înțelegerea grilei de evaluare 

11:00 – 11:30 Pauza cafea  

11:30 – 13:00 Capitolul de „Excelență” 

 Problema, soluția, descrierea inovării 

 Metode de completare 

13:00 – 14:00 Pauza prânz  

14:00 – 15:30 Capitolul de „Impact” 

 Descrierea pieței, modelul de business, forecast financiar 

 Sfaturi pentru completare 
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15:30 – 16:00 Pauza cafea  

16:00 – 17:30 Capitolul de „Implementare” 

 Prezentarea activităților, echipei, resurselor 

 Studiu de caz: prezentarea unui model de succes 

17:30 – 18:00 Concluzii 
Întrebări si răspunsuri 
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4.Coordonatorii workshop-ului: Prof. Alexandru Marin si Dr. Daniel Ioan Dumitrescu 

 

 

Prof. Alexandru Marin 
 
Alexandru Marin este profesor la Universitatea POLITEHNICA din București, director al Oficiului de 
Transfer de Tehnologie.  
 
El este ambasador al serviciului de asistență in domeniul proprietății intelectuale al Uniunii Europene 
(https://www.iprhelpdesk.eu/ambassadorsteam#romania), in cadrul unei rețele de puncte de 
contact, în cooperare cu Enterprise Europe Network (https://een.ec.europa.eu/), oferind servicii de 
formare profesională în diferite țări europene, prin participarea la evenimente locale de promovare 
și prin dezvoltarea și diseminarea unei game largi de publicații utile, precum ar fi ghiduri și fișe 
informative, care tratează diferite aspecte ale utilizării proprietății intelectuale în domeniul afacerilor 
sau în activitățile de cercetare aplicativă, derulate în colaborare cu mediul socio-economic. 
  
Este manager de proiect in cadrul unui program al Uniunii Europene vizând creșterea competitivității 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) - sigla PROSME: „Servicii în sprijinul afacerilor și inovării” 
(http://een-romania.ro/prosme/), oferind servicii de informare și asistență cu privire la mediul 
economic european, ajutând întreprinderile, în special IMM-urile, să își dezvolte afacerile la nivel 
internațional, accesând finanțare prin programe europene.  
 
De asemenea, oferă servicii pentru realizarea audituri de inovare, asistentă acordata IMM-urilor 
pentru implementarea unei strategii de inovare si consultantă de tip Key Account Manager pentru 
proiecte EIC Accelerator Pilot (https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/eic-accelerator-pilot), fiind un consultant autorizat pentru utilizarea instrumentului 
specializat IMPROVE Academy (https://www.improve-innovation.eu/). 
 
 
 
 
 

https://www.iprhelpdesk.eu/ambassadorsteam#romania
https://een.ec.europa.eu/
http://een-romania.ro/prosme/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/eic-accelerator-pilot
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/eic-accelerator-pilot
https://www.improve-innovation.eu/


 

12 
 

 

Dr. Daniel Ioan Dumitrescu 
 
Cu un doctorat în cibernetică și economie statistică și peste 19 ani de experiență în sectorul financiar 
(bănci, asigurări, fonduri de garanții, mărfuri și burse de valori, transfer de bani, fin-tech și fonduri 
europene), Daniel Ioan Dumitrescu a lucrat în ultimii ani în calitate de expert în riscuri financiare al 
Comisiei Europene pe Programul Horizon 2020 – Fast track to Innovation și CEO al Bursei Române de 
Mărfuri.  
 
În prezent, Dr. Dumitrescu este CEO al InnovX Xelerator (www.innovx.eu), un program de accelerare 

a companiilor inovative din Europa Centrală și de Est având ca parteneri: Banca Comerciala Româna, 
UiPath, Microsoft Romania, Mindspace, MIT Enterprise Forum CEE, edX.org fondat de Harvard si 
Massachusetts Institute of Technology, European Business Angels Network, AmCham.  
 
De asemenea, este co-fondator al European Center for Services Investments and Financing, 
(www.ecsif.eu) cu sediul în București – companie de management și project management pentru 
instituții si programe financiare: Romanian Commodities Exchange, BCR Business Accelerator, 
Société Générale – European Business Services, care are misiunea de a ajuta IMM-urile inovatoare să 
se dezvolte prin intermediul finanțării europene si alternative, prin înțelegerea tuturor cerințelor și 
beneficiilor asociate cu fiecare tip de finanțare.  
 
Începând cu 2019, Dr. Dumitrescu este de asemenea Director al Startup Grind Bucharest 

(www.startupgrind.com/bucharest/) – chapterul local al celei mai mari comunități antreprenoriale 
globale, fondată in 2010 in Silicon Valley: Startup grind in partnership with Google for Startups.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.innovx.eu/
http://www.ecsif.eu/
http://www.startupgrind.com/bucharest/

