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 Iași, 15 octombrie 2020 

 

Doamnă/Domnule  Decan, 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează în data de 23 octombrie 2020 masa rotundă 

“Transferul tehnologic de la universitate către mediul economic. Modelul Centrului de Transfer 

Tehnologic Steinbeis”. 

În luna iulie a.c. a fost semnat „Memorandum of Understanding” între UAIC și firma Steinbeis Transfer 

Management, moment care deschide calea pentru o colaborare mai buna între universitate și firme prin 

înființarea Centrului de Transfer Tehnologic Steinbeis în cadrul UAIC . 

 Evenimentul își propune să prezinte acest model de transfer tehnologic între universități și mediul de 

afaceri, principiile de baza ale rețelei Steinbeis in Romania, precum și modul concret în care acest centru 

devine operațional la UAIC. 

Acțiunea 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). Întâlnirea se adresează cercetătorilor si cadrelor didactice din UAIC interesați de avantajele oferite prin 

înființarea Centrului  de Transfer Tehnologic Steinbeis și prin aderarea la rețeaua internaționala a acestor 

centre de transfer tehnologic. 

Intervențiile din cadrul evenimentului vor fi susținute de  dl. profesor & CEE consultant Jurgen Raizner. 

 

Evenimentul se va desfășura online, pe platforma ZOOM începând cu ora 14. Atașat vă prezentăm 

programul întâlnirii. 

 
Pentru înscriere, vă rugăm să completați Formularul de înscriere atașat și să îl transmiteți la adresa: 
diana.lina@uaic.ro.  
Informații suplimentare și detalii despre eveniment se pot obține de la Serviciul pentru Managementul 
Activității 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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