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 Iași, 17 octombrie 2019 

 

Doamnă/Domnule  Decan, 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează în data de 28 octombrie 2019 
evenimentul intitulat „Valorificarea rezultatelor cercetării prin transfer tehnologic. Exemple de 
bune practici”. 

Creșterea cunoștințelor și a volumului de rezultate ale cercetării din universități și instituții de 
cercetare și dezvoltare pot avea valoare de aplicare practică, importantă pentru dezvoltarea și 
inovarea din mediul de afaceri. În acest sens, există nevoia de cooperare între mediul academic și 
întreprinderi, în scopul valorificării rezultatelor cercetării prin dezvoltarea activităților de transfer 
tehnologic.  

În acest context, acțiunea își propune să reunească cercetători, cadre didactice și studenți în cadrul 
unui eveniment de prezentare a activităților de transfer tehnologic de la nivelul celor două centre de 
transfer tehnologic, autorizate la nivelul regiunii de Nord-Est: Centrul de Transfer Tehnologic 
“Polytech”și respectiv, Centrul de Transfer Tehnologic “Gemini CAD Systems”. 
 
Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului Dezvoltarea capacității de inovare și creșterea 
impactului cercetării de excelență la UAIC.  Acest proiect a primit finanțare  în cadrul 
competiției Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, 
organizată de Ministerul Cercetării şi Inovării în cadrul Planului Național de Cercetare-Dezvoltare 
și Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III).  

Workshop-ul se va desfășura în ziua de 28 de octombrie 2019, începând cu ora 14,30, în Sala 
Ferdinand, Corp A. Informații suplimentare și detalii despre eveniment se pot obține de la 
Serviciul pentru Administrarea Proiectelor de Cercetare Științifică din cadrul Universității 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, persoană de contact : Elena FELICE, tel.: 0232 201024, email: 
eradu@uaic.ro. 
 
 
Cu aleasă considerație, 
Prof.univ.dr. Marius Alin Andrieș 
Directorul proiectului 
 „Dezvoltarea capacității de inovare și creșterea impactului cercetării de excelență la UAIC” 
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