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STATUTUL 
Parcului de Inovare şi Transfer Tehnologic din cadrul 

Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu 
 
Capitolul I. Denumire, forma juridica, sediul, durata 
 
Art.1. Denumirea Entitate 

1.1.În cadrul  Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu se constituie Parcul de 
Inovare şi Transfer Tehnologic. Acest Parc se constituie şi funcţionează în regim de 
autogestionare şi autofinanţare, ca unitate care are autonomia folosirii resurselor extrabugetare. 

1.2. Acronim Parc: UCB-PITT 
Art.2. Forma juridica 

Parcul de Inovare si Transfer Tehnologic nu are personalitate juridică si face parte din 
Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu (UCB). Parcul de Inovare şi Transfer 
Tehnologic (UCB-PITT) este structurat în patru centre: Centrul de Inovare şi Transfer 
Tehnologic, Centru de dezvoltarea afacerilor, Centru de Consultanţă Juridică şi Centrul de 
Sondare a opiniei publice şi eficientizarea administraţiei publice. 
 
Art. 3. Sediul 

Sediul Parcului de Inovare şi Transfer Tehnologic (UCB-PITT)este: Universitatea 
Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, B-dul Republicii nr.1, Târgu Jiu, Gorj, tel. 0235214307, 
fax.0253215794.Parcul de Inovare şi Transfer Tehnologic îşi desfăşoară activitatea în spaţiile 
puse la dispoziţie Centrelor din subordine, astfel: 

-Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic, Facultatea de Inginerie, Str.A.I. Cuza nr.7 
 -Centrul de Dezvoltarea afacerilor, Facultatea de Ştiinţe economice şi Gestiunea 
Afacerilor, Targu Jiu, Str.Victoriei, nr.24 
 -Centrul de Consultanţă Juridică, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Targu Jiu, Str. Victoriei 
nr.24 
 - Centrul de Sondare a opiniei publice şi eficientizarea administraţiei publice, Facultatea 
de Litere şi Ştiinţe Sociale, Str.Grivitei nr.1 
Art. 4. Durata 

Durata de funcţionare a Parcului de Inovare şi Transfer Tehnologic (UCB-PITT) este 
nelimitată. Acesta va fi supus acreditării în conformitate cu lugislaţia în viguare. 
Capitolul II. Scopul şi Obiectivele Parcului de Inovare şi Transfer Tehnologic 
(UCB-PITT) 
Art. 5. Scopul 

Scopul Parcului de Inovare şi Transfer Tehnologic (UCB-PITT) este stimularea 
economiei regionale şi creşterea competitivităţii inteprinderilor din Regiunea de Sud-Vest prin 
promovarea inovării şi dezvoltării tehnologice.  
Art. 6. Obiectivele Parcului de Inovare şi Transfer Tehnologic (UCB-PITT) sunt: 

• Facilitarea cooperarii în domeniul cercetarii între unităţi cu profil de C-D, universităţi si 
parteneri industriali (în special IMM); 

• Formarea şi dezvoltarea culturii inovative a IMM prin seminarii, cursuri, burse de 
contact; 

• Constituirea unei baze de date cu programe de cercetare-dezvoltare –inovare; 
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• Oferirea de consultanţă şi asistenţă (audit tehnologic, diagnostic de inovare, creearea de 
departamente de cercetare-dezvoltare-inovare în firme, etc) 

• Activităţi de brokeraj tehnologic; 
• Implementarea opţiunilor strategice de afaceri prin politicile marketingului-mix şi 

abordarea sistemica a acestora; 
• Implementarea unor metode moderne de creştere a performanţelor organizaţiilor 

(Benchmarking, Total Performance Score, Six Sigma, etc) 
• Atragere de IMM la programe finanţate de Guvernul României sau de organisme 

internaţionale prin informare şi consultanţă; 
• Promovarea activităţilor promoţionale specifice domeniului de stiinţă şi tehnologie prin 

manifestări stiinţifice, editare materiale promoţionale, târguri şi expoziţii.  
• Organizare de manifestări de promovare a firmelor  ce investesc în activitatea de 

Cercetare –Dezvoltare-Inovare (CDI) (Exemplu„Topului firmelor din Judeţul Gorj, care 
investesc în CD”; „Topul firmelor din Regiunea de Sud-Vest care au activitatea de CD”; 

• Integrarea UCB-PITT în sistemul naţional de informare şi comunicare privind cererea şi 
oferta de transfer tehnologic; 

• Dezvoltarea parteneriatelor internaţionale între organizaţii europene, unităţi cu profil de 
C-D şi IMM românesti; 

• Consultanţă privind proprietatea intelectuală şi industrială; 
• Diseminarea la nivel regional a legislaţiei privind drepturile de proprietate intelectuală; 
• Investigarea necesităţilor de cercetare-inovare (construirea şi aplicarea de chestionare de 

marketing) 
• Elaborarea de proiecte şi planuri de afaceri; 
• Crearea unei baze de date cu experţi în cercetare-dezvoltare-inovare în diferite domenii; 
• Participare activă în cadrul activităţilor de diseminare privind programele de cercetare şi 

finanţare dezvoltate de către Uniunea Europeană şi/sau de către instituţii de profil din România. 
• Informarea permanentă a reprezentanţilor mediului de afaceri cu privire la redactarea şi 

depunerea de propuneri competitive de proiecte în vederea finanţării acestora prin 
programele Uniunii Europene; 

• Consultanţă pentru înfiinţare/dezvoltare (plan de afaceri, cerere de finanţare, monitorizare 
pentru implementare proiecte); 

• Susţinerea demersurilor şi programelor de adaptare a programelor de învăţământ la 
nevoile regionale; 

• Promovarea unor scheme de plasare a studenţiilor pentru practică şi/sau după absolvire; 
• Identificarea unor mecanisme de finanţare a activităţii Parcului de Inovare şi Transfer 

Tehnologic (UCB-PITT); 
• Promovarea ofertei de servicii proprii; 
• Promovează în rândul membrilor săi si al operatorilor economici din Regiunea de Sud-

Vest standardele comerciale şi industriale ale Uniunii Europene, concurenţa loială, 
practicile comerciale cinstite, etica în afaceri, prin simpozioane, seminarii şi alte 
manifestări proprii. 

 
Art. 7 Domeniile în care Parcul de Inovare şi Transfer Tehnologic (UCB-PITT) va activa sunt: 

•  Energie 
• Protecţia mediului 
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• Industria construcţiilor de maşini şi echipamente 
• Industria miniera 
• Industria cauciucului 
• Turism şi servicii 
• Agricultură 
• Echipamente speciale 

Art. 8 Colaborări 
Pentru realizarea obiectivelor prevăzute în statut, Parcul de Inovare şi Transfer 

Tehnologic  (UCB-PITT) colaborează cu autorităţi ale administraţiei publice locale şi centrale, 
instituţii, organisme, societăţi comerciale, universităţi şi alte persoane juridice şi fizice din ţară şi 
străinătate interesate în dezvoltarea economică socială şi culturală. 
 
Capitolul III. Organele de conducere, administrare şi control ale Parcului de 
Inovare şi Transfer Tehnologic (UCB-PITT) 
Art. 9 Conducerea Parcului de Inovare şi Transfer Tehnologic (UCB-PITT)  

Conducere este asigurată de un Consiliu Director condus de un Director General numit 
prin decizie de Rectorul Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu şi confirmat de Biroul 
Senatului. Consiliul Director este format din directorii celor patru centre componente, un 
prorector şi un director al unui centru de cercetare de excelenţă din cadrul UCB desemnaţi de 
Biroul Senatului. Mandatul membrilor Consiliului Director este de 4 ani. Directorul General va 
prezenta Senatului Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, un raport anual privind 
activitatea Parcului de Inovare şi Transfer Tehnologic (UCB-PITT)  

Organigrama Parcului de Inovare şi Transfer Tehnologic (UCB-PITT)  este prezentată în 
ANEXA 1. 
Art.10. Gestiunea Parcului de Inovare şi Transfer Tehnologic (UCB-PITT) 

10.1. Centrul va avea autonomie financiară. 
10.2. Gestiunea Parcului este asigurată prin intermediul serviciilor de specialitate ale 

Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu. 
10.3.Exerciţiul economic financiar începe de la data de 1 ianuarie şi se încheie la 31 

decembrie al fiecărui an. Primul exerciţiu începe la data obţinerii autorizării provizorii UCB-
PITT de la autoritatea naţională de acreditare. 

10.4.Parcul de Inovare şi Transfer Tehnologic (UCB-PITT)va avea propriile lui 
înregistrări. 

10.5.Activităţile cu partenerii se desfăşoară pe bază de contracte de colaborare, contracte 
de consultanţă sau pe bază de contracte de servicii. 
 
Capitolul IV. Dispoziţii finale 
Art. 11. Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la 
acreditarea Entităţiilor de Inovare şi Transfer Tehnologic din reţeaua RENITT. 
Art.12. Prezentul statut a fost aprobat în şedinţa Senatului Universităţii Constantin Brâncuşi din 
Târgu Jiu în data de 3.11.2009 

        RECTOR                                                             CANCELAR 
         Prof. Univ.Dr. Adrian Gorun                Prof. Univ.Dr  Gheorghe Gamaneci  


