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1. Definiţii şi noţiuni ale transferului tehnologic 

 

"Transferul tehnologic" este unul dintre termenii cu largă utilizare, 

ce poate fi definit ca “o partajare a informaţiilor”. 

 

Procesele de inovare ale unei organizaţii se caracterizează prin multiple conexiuni cu mediul 

extern, mai ales în contextul inovării deschise, care include fluxuri de activităţi ce trec dincolo 

de graniţele organizaţiei. 

Aceste fluxuri reprezintă procese de transfer tehnologic şi influenţează semnificativ 

performanţele din inovare ale organizaţiei. 

Expresia ―transfer tehnologic‖ s-a utilizat iniţial pentru definirea transferului formal către 

industrie al descoperirilor rezultate din activitatea universităţilor sau a institutelor de 

cercetare, în scopul valorificării şi comercializării acestora sub formă de produse şi servicii 

noi. În prezent i se atribuie un sens mai larg, transferul tehnologic definind:  

 

 Procesul de mişcare a tehnologiilor de la o entitate la alta. (Ramanathan) 

 Deplasarea unui set specific de capabilităţi tehnologice de la o entitate 

(persoana fizică, echipă, organizaţie) către o altă entitate. (Rânea ş.a., 2012) 

 

Ambele definiţii au în vedere faptul că transferul tehnologic nu se realizează doar de la 

institute de cercetare spre industrie, ci presupune fluxuri complexe de cunoştinţe/ informaţii 

noi între diverse tipuri de organizaţii. 

Practic, orice organizaţie poate fi beneficiarul şi/ sau sursa elementelor ce fac obiectul 

transferului de tehnologie.  

 

Transferul tehnologic este des întâlnit sub denumirea de transfer de tehnologie. 

Transferul de tehnologie este mai restrictiv decât transferul tehnologic, pentru că prin 

transfer de tehnologie se poate presupune că se transferă doar tehnologie de fabricație. 
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«Le transfert technologique est le processus désignant le transfert formel à l’industrie de 

découvertes résultant de la recherche universitaire ou privée dans le but de les 

commercialiser sous la forme de nouveaux produits et/ou services.» (Association of 

University Technology Managers, 2004 cité dans Conseil de la science et de la technologie 

du Québec, Chaînes de valorisation de résultats de la recherche universitaire recelant un 

potentiel d’utilisation par une entreprise ou par un autre milieu, 2006).  

 

Transferul tehnologic este procesul de transfer de abilități, cunoștințe, tehnologii, metode de 

fabricare și al unor facilități între guverne și universități sau unități de cercetare pe de o parte 

și untăți executive, de producție sau de prestări servicii pe de altă parte, pentru a se asigura 

că evoluțiile științifice și tehnologice sunt accesibile la o gamă mai largă de utilizatori care 

pot apoi dezvolta în continuare și de a exploata tehnologia în noi produse, procese, aplicații, 

materiale sau servicii.  

 

Această noțiune este strâns legată, fără a se confunda însă, cu noțiunea de „transfer de 

cunoștiințe‖.  

 

Pentru a înţelege ce este transferul tehnologic, este util să menţionăm cele două accepţiuni 

generale ale acestei noţiuni. 

Astfel, prin transfer tehnologic se înţelege: 

- cesiunea unei proprietăţi intelectuale, care a fost generată şi dezvoltată într-un loc, prin 

mijloace legale cum sunt licenţierea tehnologiei sau franciza*. 

- procesul prin care sunt convertite descoperirile ştiinţifice şi tehnologice în bunuri şi servicii 

vandabile. 

 

* Licenţa brevetului de invenţie este acordul (contractul) prin care titularul unui brevet de invenţie 

(licenţiatorul) acordă unei alte persoane (licenţiatul) în tot sau în parte, folosinţa dreptului său exclusiv 

de exploatare în schimbul unui preţ. 

Franciza este sistemul de comercializare bazat pe o colaborare continuă între persoane fizice sau 

juridice independente din punct de vedere financiar, prin care o persoană, denumită francizor, acordă 

altei persoane, denumite francizat, dreptul de a exploata sau de a dezvolta o afacere, un produs, un 

serviciu sau o tehnologie. 
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Transferul tehnologic sub forma Transferului de tehnologie de fabricaţie implică o serie de 

relaţii, de tip formal şi informal, între unităţile de cercetare – dezvoltare şi sectoarele 

economice publice şi private. 

 

Scopul transferului îl constituie întărirea economiei pe un teritoriu, prin accelerarea 

aplicării noilor tehnologii şi resurse, pentru satisfacerea necesităţilor şi oportunităţilor 

sectorului privat şi public. 

 

Transferul tehnologic este procesul prin care cunoştinţe, facilităţi sau capacitate existente, 

finanţate din fonduri publice de cercetare – dezvoltare, sunt folosite în scopul satisfacerii 

unor necesităţi publice şi private. 

 

În principiu, între rezultatele proceselor de transfer tehnologic de succes, se pot evidenţia 

îmbunătăţirea produselor, eficientizarea serviciilor, perfecţionarea proceselor de fabricaţie, 

realizarea unor produse noi destinate desfacerii pe pieţe naţionale și internaţionale.  

 

În esenţă, procesul de transfer tehnologic presupune trei entităţi (figura 1), aflate într-o 

relaţie de cooperare. 

 

Figura 1 – Procesul transferului tehnologic 

 

 

 

Aceste entităţi participă, în funcţie de activitatea specifică a fiecăreia, la schimbarea 

tehnologică, care presupune: 

● Elaborarea concepţiei de bază (creaţia tehnologică). 
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● Experimentarea relevantă economic, privind produsele şi procesele. 

● Difuzia cunoştinţelor de bază şi a aplicării lor. 

 

Astfel, transferul de tehnologie este perceput, în accepţiunea cea mai generală, ca transfer 

al rezultatelor cercetării din unităţile de cercetare – dezvoltare (universităţi, institute de 

cercetare) în firmele de afaceri sau în alte componente ale societăţii. 

 

Cele trei entităţi, care participă la transferul de tehnologie, au ca obiectiv accelerarea 

utilizării economice a rezultatelor cercetării, implicând tranziţia de la invenţie la inovare şi 

difuzarea de succes pe piaţă, creând valoare adăugată. 
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2. Mecanisme ale transferului tehnologic  

 

Mecanismele de transfer tehnologic sunt acele operaţii care asigură diseminarea unei 

anumite tehnologii de la furnizor la beneficiar.  

 

În general, aceste procese pot fi financiare, tehnologice sau umane. Acestea constă din 

variate forme de proceduri, începând de la forme active, precum comunicarea 

interpersonală, până la forme pasive, de exemplu, lectura unei reviste tehnice. 

 

Mecanismele de transfer tehnologic se pot împărţi în şapte categorii, aşa cum se prezintă 

sintetic în tabelul nr. 1. 

 

Tabelul nr.1 - Mecanisme de transfer tehnologic 

 

 



7 

 

 

Studiile de specialitate diferenţiază: transferul vertical – când se realizează un transfer de 

informaţii de-a lungul fluxului de cercetare-dezvoltare-inovare (de la cercetarea 

fundamentală la cea aplicativă şi apoi la dezvoltare), respectiv transferul orizontal - care se 

referă la transferul tehnologiilor utilizate într-un loc, organizaţie sau context către un alt loc, 

organizaţie sau context (Ramanathan; Rânea ş.a., 2012). 

 

 

Figura 2 - Obiectele transferului tehnologic 

 

Sursa: Săvescu, 2015 

 

 

Formele transferului de tehnologie sunt variate depinzând de obiectul transferului, care 

poate consta în cunoştinţe, soluţii constructive, tehnologii de fabricaţie, modele şi metode de 

management etc. (Fig.2). În general, transferul tehnologic presupune un flux de cunoştinţe, 

realizat prin transmiterea de desene şi alte documente rezultate din activitatea de cercetare-

proiectare şi de producţie. 

 

Modalităţile de transmitere a informaţiilor în cadrul unui proces de transfer de tehnologie pot 

include, de asemenea, instruirea directă a personalului, demonstraţii video, vizite la sediul 

organizaţiei sursă etc. În cazul asimilării în fabricaţie a unor produse sau tehnologii noi, 
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transferul de tehnologie poate să cuprindă şi achiziţia de utilaje sau chiar linii tehnologice şi 

sisteme complexe. 

Căile principale de realizare a transferului de tehnologie sunt prezentate mai jos: 

 

 Dezvoltarea subcontractată a produselor noi: mecanism de transfer de tehnologie în 

care un beneficiar comandă realizarea proiectului pentru un produs nou sau 

tehnologie la o firmă de proiectare specializată. 

 Activitate de consultanţă: constă în realizarea de analize, studii şi/ sau servicii de 

formare a personalului în legătură cu un proces de inovare. 

 Programe de cercetare în cooperare: mecanism de transfer care presupune 

realizarea unui program/ proiect de cercetare-dezvoltare cu participarea mai multor 

organizaţii. Aceste acţiuni pot fi organizate sub forma unor consorţii de cercetare, 

incluzând mai mult de doi participanţi. 

 Contracte de licenţă: se referă la transferul drepturilor de exploatare a unor elemente 

de proprietate intelectuală (brevete de invenţie, titluri de proprietate asupra mărcilor, 

modelelor şi desenelor industriale) şi know-how. 

 Brevetarea şi acordarea de licenţe sunt deseori completate cu alte mecanisme de 

transfer tehnologic - consultanţă, instruire, transfer de documente şi chiar transfer de 

personal specializat. 

 Vânzarea sau cumpărarea de produse sau servicii: în acest caz, transferul include şi 

vânzarea, respectiv achiziţia de mijloace de producţie necesare pentru introducerea 

unor noi tehnologii în cadrul unei firme. Este o formă de transfer de tehnologie 

predominantă în organizaţiile cu tehnologii ajunse în faza de maturitate a ciclului de 

viaţă. 

 

Transferul de tehnologii nu este ceva nou, dar a căpătat o altă relevanţă prin promovarea 

strategiilor de inovare deschisă, colaborativă, care cer firmelor să combine cunoştinţe 

interne şi externe pentru crearea de noi produse şi să urmeze căi interne şi externe pentru 

comercializarea acestora.  

 

Pe baza cercetărilor privind inovarea deschisă şi modul cum se realizează transferul 

tehnologic în acest caz, Gassmann şi Enkel (2010) identifică trei categorii de procese: 

procese din afară în interior (outside-in processes) - pentru integrarea cunoştinţelor 

externe în procesul de cercetare-dezvoltare al unei organizaţii; procese de transfer din 
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interior spre exterior (inside-out processes) - pentru exploatarea ideilor în afara firmei; 

procese cuplate – procese de transfer “outside-in” şi „inside-out”, specifice activităţilor 

de cercetare-devoltare-inovare în parteneriat. Modul în care organizaţiile realizează aceste 

procese reprezintă, de fapt, practicile lor de inovare deschisă. 

 

Procesele de tip ―outside-in‖ sunt de regulă adoptate de firme din industrii ―low-tech‖, pentru 

asimilarea de produse şi tehnologii modern din exterior. În trecut, companiile orientate spre 

integrarea de cunoştinţe şi idei din exterior erau, preponderent, din categoria IMM-urilor, dar 

în prezent mărimea companiei este mai puţin relevantă.  

Numeroase companii mari, din toate domeniile, pun accent pe dezvoltarea competenţelor lor 

tehnologice prin integrarea în procesul de inovare a cunoştinţelor şi ideilor din exterior - de la 

clienţi, furnizori şi parteneri.  

 

Procesele de tip ―inside-out‖ sunt de regulă adoptate de firmele orientate spre cercetare, 

care urmăresc obţinerea de profituri prin transferarea rezultatelor din cercetare-dezvoltare 

către alte firme, de regulă pe baza contractelor de licenţă. Companiile care pun accent pe 

externalizarea cunoştinţelor şi a creaţiilor proprii acordă o atenţie deosebită protecţiei 

proprietăţii intelectuale. 

 

Procesele cuplate combină transferul de tip ―outside-in‖ (pentru accesul la cunoştinţe 

externe) cu procese ―inside-out‖ (pentru introducerea ideilor pe piaţă). Realizarea simultană 

a acestor procese se face prin colaborarea cu alte companii, în economia modernă 

cooperarea realizându-se tot mai mult în cadrul unor consorţii sau reţele strategice. 

 

Promovarea principiilor inovării deschise a dus la amplificarea proceselor de transfer 

tehnologic, dar nu toate sunt la fel de importante pentru fiecare organizaţie. Alegerea 

mecanismelor de transfer tehnologic depinde de mulţi factori, incluzând: strategia firmei, 

nivelul tehnologiilor de care dispune, capacitatea organizaţiei de a plăti contravaloarea 

soluţiilor şi/ sau activelor primite, posibilităţile de dezvoltare a unor parteneriate pe termen 

lung etc. 
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Pe lângă factorii enumeraţi mai sus, există şi o serie de condiţionări externe, dimensiunea şi 

eficacitatea proceselor de transfer tehnologic realizate la nivelul organizaţiilor fiind puternic 

influenţate de politicile şi reglementările naţionale şi internaţionale privind transferul de 

tehnologii. La nivel naţional, intervenţiile publice în această arie vizează susţinerea finanţării 

inovării din fonduri publice, dezvoltarea parteneriatelor public-privat, crearea unor structure 

care sprijină transferul de tehnologii etc. 

 

În contextul transferului de tehnologii, o importanţă deosebită au problemele legate de 

managementul proprietăţii intelectuale. Conceptul defineşte politicile şi acţiunile realizate la 

nivelul organizaţiei pentru protejarea rezultatelor din cercetare-dezvoltare şi valorificarea 

drepturilor asupra proprietăţii intelectuale, aspecte comentate în continuare. 
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3. Viziunea integrată a transferului tehnologic  

 

Pentru înţelegerea problematicii complexe a transferului tehnologic este necesară o viziune 

integratoare.  

Tehnologiile se deplasează în mod continuu într-o mare varietate de căi. Tehnologia 

―staţionară‖ nu are valoare. O tehnologie nefolosită nu poate întâlni nevoile și nu poate 

produce beneficii.  

Doar deplasarea capabilităţilor dezvoltă civilizaţia. Astfel, transferul tehnologic este 

fundamental pentru creşterea și maturizarea a majorităţii tipurilor de instituţii sociale, 

incluzând afacerile, sectorul guvernamental, cel militar, cel academic și cel al artelor. Fără 

transfer tehnologic, nici una din aceste instituţii nu ar fi capabilă să susţină ritmul schimbării.  

 

O viziune detaliată a transferului de tehnologie se bazează pe şapte direcţii de analiză. 

 

Fiecărei direcţii de analiză i se poate asocia o întrebare, respectiv: 

a) De ce ? — Raţiunea transferului. 

b) Cine ? — Aceia care efectuează transferul. 

c) Unde ? — Mediul pentru transfer. 

d) Când ? — Calendarul transferului. 

e) Ce ?— Tehnologie. 

f) La ce cost ? — Justificare. 

g) Cum ? — Transfer. 

 

a) De ce transfer tehnologic?  

 

Transferul tehnologic are loc dintr-un motiv anume. Ca și orice altă investiţie în mediul 

economic, în sectorul public sau în universităţi, transferul trebuie să îndeplinească obiective 
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corporative. Voinţa sursei de tehnologie nu este suficientă pentru adoptator, fiind necesară o 

motivaţie convingătoare pentru efectuarea transferului.  

 

Lundquist a identificat principalele motivaţii ale transferului tehnologic, aşa cum se arată 

mai jos:  

 înfiinţarea de noi firme,  

 promovarea de afaceri noi,  

 realizarea de noi produse,  

 leadership,  

 impactul pe piaţă,  

 tehnologia avansată,  

 focalizarea pe punctele tari,  

 beneficiile, creşterea,  

 profitul, finanţarea,  

 avantajul competitiv,  

 reputaţia, imaginea,  

 controlul costurilor,  

 reducerea riscului,  

 succesul tehnologiilor,  

 transformarea industriei,  

 cercetare îmbunătăţită,  

 accesul la expertiză,  

 accesul la cunoaştere,  

 suportul pentru cercetare – dezvoltare,  

 imaginea pozitivă, vizibilitatea,  

 dezvoltarea economică.  
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Din punct de vedere practic, o tehnologie este transferată pentru a rezolva o problemă și 

pentru a creea bunăstare.  

 

b) Cine sunt cei care efectuează transferul?  

 

În mod evident, cei care efectuează transferul sunt sursa și adoptatorul. Uneori, sursele 

accesează oficiile de transfer pentru facilitarea procesului. Alteori, adoptatorii desemnează 

specialişti care să caute tehnologii utile.  

 

Eficacitatea transferului tehnologic este determinată de abilităţile personalului și mai ales de 

cele ale ―agenţilor de schimbare‖, respectiv:  

- Viziune,  

- capacitate de învăţare,  

- leadership,  

- gândire strategică,  

- motivaţie,  

- cooperare,  

- comunicare,  

- capacitate de relaţionare.  

 

c) Unde are loc transferul tehnologic?  

 

Transferul tehnologic se desfăşoară pe întreg lanţul valoric al dezoltării de produs.  

 

În exemplul din figura 3 (a), fiecare săgeată implică un transfer tehnologic.  

Fiecare transfer tehnologic este parte a lanţului valoric și fiecare lanţ valoric este strâns legat 

de o serie de transferuri de tehnologie. 

 



14 

 

Figura 3 – (a) Lanţul valoric intern organizaţiei (b) Lanţul valoric extern organizaţiei 

 

 

Sursa: Lundquist, 2003 

 

 

Figura 3 (b) este prezentat un lanţ valoric în care fiecare săgeată reprezintă un transfer 

peste marginile corporatiste. 

 

Industria auto oferă un util exemplu asupra multiplelor transferuri externe de tehnologie: 

- O universitate deţine ştiinţa materialelor. 
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- Un dezvoltator de tehnologii de sudare adoptă cunoştinţele ştiinţifice pentru un  mai bun 

dispozitiv de sudare. 

- Un dezvoltator de roboţi de sudare adoptă noua tehnologie. 

- Un fabricant de componente adoptă dispozitivul de sudare. 

- O companie auto introduce noul sistem pe linia de fabricaţie a automobilelor. 

- Compania auto vinde distribuitorilor, care trebuie să cunoască noile performanţe 

încorporate în automobil.  

- În final, automobilele ajung la consumatori, care trebuie să cunoască modul de utilizare a 

acestora.  

 

Ştiinţa materialelor este una dintre o mulţime de căi prin care cercetarea are impact asupra 

automobilelor. Un automobil integrează o multitudine de tehnologii, care toate trebuie să 

lucreze împreună. Fără transferul acestor tehnologii, nici nu s-ar putea fabrica automobilele.  

 

d) Când are loc transferul?  

 

În sensul lanţului valoric, transferul are loc când tehnologia se deplasează de-a lungul 

etapelor. În companiile mari, un flux continuu de tehnologii se crează.  

În entităţile de cercetare tehnologia se mişcă la nivele superioare, limitate de capacitatea de 

C-D, după care aceasta trebuie transferată unei organizaţii specializate.  

 

În termenii sursei și adoptatorului, transferul are loc atunci când sunt îndeplinite cinci 

condiţii:  

- Proprietatea sursei: Sursa trebuie să dovedească că poate produce și utilza tehnologia, 

într-un mediu specific, la un set anume de standarde și la un anumit nivel de performanţă.  

- Pregătirea adoptatorului: Adoptatorul trebuie să dispună de calificare, echipament și 

infrastructura necesare noii tehnologii.  

- Conexiuni: Sursa și adoptatorul trebuie să se cunoască și să aibă o relaţie dezvoltată, prin 

care să se stabilească modul în care se acoperă nevoile.  
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- Acordul: Sursa și adoptatorul trebuie să ajungă la o înţelegere asupra ce și cum se 

transferă.  

- Încrederea: Pe termen lung, încrederea determină natura relaţiei. Transferul tehnologic 

este o relaţie de afacere, care stabileşte un angajament pe o anumită durată. Transferul va 

avea loc atunci când ambele părţi au încredere reciprocă că se vor îndeplini termenii 

acordului.  

 

e) Care este semnificaţia tehnologiei?  

 

Dezvoltatorii de tehnologii nu definesc tehnologiile până nu promovează o viziune 

integratoare asupra utilzării acestora.  

Viziunea integratoare se fundamentează pe un process colaborativ implicând decizii privind 

operaţiile, dezvoltarea de produs, dezvoltarea brand-ului și a vânzărilor.  

 

În figura 4 se prezintă modelul viziunii integratoare.  

 

Figura 4 – Modelul viziunii integratoare 

 

Sursa: Lundquist, 2003. 
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Name (numele): Primul reper de conexiune cu mintea consumatorului. 

 

Focus (focalizare): Trăsături, funcţii, elemente tehnice și de marketing. 

 

Customers (clienţii): Alegerea unei pieţe ţintă. 

 

Needs (nevoi): Definirea nevoilor de acoperit. 

 

Benefits (beneficii): Rezultatul acoperirii nevoilor. 

 

Uniqueness (unicitatea): Competitorii existenţi. 

 

Position (poziţia): Brand-ul. 

 

Mission (misiunea): Scopul. Angajament de îndeplinit. 

 

 

f) Cum se justifică costurile dezvoltării tehnologiei și ale transferului? 

 

Managementul companiilor, laboratoarelor și organizaţiilor de finanţare are responsabilităţi 

financiare privind utilizarea resurselor în conformitate cu scopurile. 

 

Între fiecare etapă a lanţului valoric, se fac analize de oportunitate a investiţiei în  tehnologie, 

aşa cum se arată în figura 5. 
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Figura 5 – Procese între etapele lanţului valoric 

 

 

Sursa: Lundquist, 2003. 

 

g) Cum funcţionează transferul tehnologic?  

 

Odată justificat transferul de tehnologie, acesta se poate derula. Transferul implică trei etape 

disticte:  

 

Contactul: Iniţierea legăturilor dintre sursă și adoptator.  

 

Acordul: Dezvoltarea unei viziuni comune, documentată într-un contract, care asigură 

căştiguri reciproce ce justifică transferul.  

 

Deplasarea: Transferarea efectivă a tehnologiei de la sursă la adoptator.  
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4. Factori de influenţă ai transferului tehnologic  

 

În planificarea şi implementarea transferului tehnologic, principalele probleme care apar sunt 

legate de capabilităţile tehnologice ale firmei şi ale oamenilor. 

 

Capabilităţile tehnologice sunt compuse dintr-o varietate de surse de cunoaştere şi de 

experienţe.  

Unele dintre acestea sunt sub forma unor idei noi şi invenţii.  

Altele sunt încorporate în echipamente, utilaje, infrastructură, iar altele sunt încorporate în 

calificarea personalului. 

 

Capabilităţile tehnologice sunt reprezentate de: 

- sectorul de cercetare – dezvoltare; 

- infrastructura de tehnologia informaţiei şi de comunicare; 

- baza de cunoaştere ştiinţifică. 

 

Sectorul de cercetare – dezvoltare este un factor important pentru asigurarea capabilităţilor 

tehnologice, acesta fiind suportul cel mai potrivit pentru absorbţia noii tehnologii. 

 

Infrastructura de tehnologia informaţiei şi de comunicare este esenţială în transmiterea 

rapidă a cunoaşterii între organizaţiile implicate în procesul de transfer tehnologic, fiind un 

factor critic al succesului.  

Existenţa acestei infrastructurii asigură o platformă prin care se comunică date, se 

coordonează activităţi şi se utilizează în comun informaţii. 

 

Baza de cunoaştere ştiinţifică este aceea care furnizează experienţa tehnologică şi 

învăţarea organizaţională, influenţând opţiunile viitoare privind tehnologiile ce vor fi adoptate. 
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Capabilităţile personalului contribuie în mod decisiv la succesul transferului tehnologic, prin 

existenţa unui proces de învăţare continuă şi a unei expertize specifice. 

Educaţia personalului, suportul tehnic şi formarea continuă asigură creşterea performanţei 

firmei. 

 

La implementarea unui proiect de transfer tehnologic, există o serie de factori de risc şi 

anume: 

- factori de risc tehnologic; 

- factori de risc ai afacerii; 

- factori de risc de ţară; 

- factori de risc organizaţional. 

 

Riscul tehnologic este asociat cu noutatea și inadecvarea tehnologiei transferate, într-un 

context dat. Procesul de transfer tehnologic impune formarea unor manageri potrivit calificaţi 

pentru a conduce întregul proces de schimbare, în contextul înţelegerii interacţiunilor dintre 

mediul local și cel global.  

 

Inadecvarea unor tehnologii se poate datora unor factori cum sunt:  

- un răspuns nepotrivit cererii pieţei;  

- disfuncţia asigurării sau a adaptării furnizării locale de materii prime și material;  

- incapacitatea de a adapta tehnologia la o scară mai mică a producţiei;  

- insuficienta utilizare a forţei de muncă, determinate de distorsiunea preţului sau de alte 

restricţii;  

- importul unor utilaje nepotrivite;  

- alegerea unei tehnologii improprii, determinate de unele restricţii la achiziţia tehnologiilor.  

 

Riscul afacerii este exprimat prin riscul costului, riscul cererii, riscul ratei de schimb și riscul 

profitului. Profitabilitatea unei noi tehnologii nu poate fi garantată, la data apariţiei acesteia.  
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Riscul de ţară este asociat cu profilul ţării care achiziţionează noua tehnologie, exprimat prin 

cadrul social, politic, legal și disponibilitatea pentru infrastructura necesară.  

 

Riscul organizaţional este exprimat de capacitatea managerială, în corelaţie cu expertiza 

personalului și infrastructura existentă.  

 

În cadrul structurilor de cercetare – dezvoltare și în cel al unor procese de transformare de 

anvergură a organizaţiilor receptoare, transferul tehnologic se bazează pe creativitate și 

inovare.  
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5. Sistemul şi instrumentele transferului tehnologic 

 

Sistemul transferului tehnologic implică o mare diversitate de actori, care sunt stimulaţi de 

variate interese: cercetători şi institute, manageri sau firme, interfeţe sau organizaţii de 

intermediere – oficii sau centre de transfer tehnologic, incubatoare, agenţii de dezvoltare etc. 

(figura 6). 

 

Un sistem de transfer tehnologic este structurat pe trei dimensiuni complementare, care 

leagă actorii între ei.  

 

O primă dimensiune se referă la diseminarea rezultatelor cercetării publice, pentru 

conştientizarea actorilor economici despre existenţa rezultatului ştiinţific.  

 

O a doua dimensiune este îmbunătăţirea capacităţii de absorbţie a actorilor regionali și 

sprijinirea lor pentru utilizarea cunoşterii academice în afacerile lor.  

 

A treia dimensiune este dedicată monitorizării tehnologice și ştiiniţifice a firmelor și informării 

organizaţiilor de cercetare asupra nevoilor sectorului privat.  

 

Obiectivele sistemului de transfer tehnologic sunt: 

 sprijinirea difuziei rezultatelor cercetării. 

 susţinerea absorbţiei rezultatelor cercetării. 

 stimularea cercetării academice. 
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Figura 6 – Sistemul de transfer tehnologic 
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Instrumentele transferului tehnologic 

 

Fiecare dintre aceste obiective se îndeplineşte prin instrumente specifice, aşa cum se arată 

în tabelul nr. 2. 

 

Tabelul nr. 2 – Instrumente specifice transferului tehnologic 

 

 

 

Valorificarea inovării prin transfer tehnologic cuprinde următoarele etape exemplificate 

în figura 7 și enumerate mai jos:  

 

- căutarea tehnologiei, 

- elaborarea studiilor de fezabilitate şi de impact, 

- negocierea transferului tehnologic, 

- planificarea proiectului, 

- rezolvarea aspectelor juridice, 

- asigurarea finanţării, 

- lansarea proiectului. 
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Figura 7 – Procesul de valorificare a inovării 

 

 

 

Procesul de valorificare a inovării este complex, implicând o multitudine de actori și de 

activităţi, aşa cum este prezentat sintetic în tabelul nr. 3. 

 

 

Tabelul nr. 3 – Procesele specifice valorificării inovării 

 



26 

 

 

Elaborarea planului de afaceri  

 

Planul de afaceri este un instrument esenţial în activitatea de planificare/conducere a unei 

afaceri.  

 

Planul de afaceri este un document care descrie afacerea, resursele de care dispun 

proprietarii acesteia, piaţa, activităţile care urmează să fie întreprinse, rezultatele vizate.  

 

Planurile de afaceri se deosebesc prin formă și conţinut.  

 

Elaborarea planului de afaceri poate avea în vedere: afaceri noi (instrument de lucru pentru 

iniţierea și dezvoltarea unei afaceri) sau afaceri existente, în derulare (instrument de 

management al unei firme).  

 

În structura planului de afaceri sunt incluse elemente și informaţii subordonate obiectivelor 

vizate.  

 

Etapele elaborării planului de afaceri sunt:  

 

 documentarea, culegerea informaţiilor;  

 planificarea efectivă a activităţii firmei;  

 redactarea propriu-zisă a planului.  

 

Prezentarea firmei ocupă un loc important în elaborarea planului de afaceri, deoarece 

exprimă calitatea ofertei firmei prin includerea unor aspecte principale referitoare la firmă în 

ansamblul ei (date de identificare a firmei).  
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Descrierea afacerii presupune prezentarea activităţii care urmează să fie desfăşurată.  

 

Planul managerial include informaţii cu privire la: organigrama firmei (care prezintă 

compartimentele și relaţiile de subordonare dintre acestea, distribuţia posturilor); echipa 

managerială, responsabilităţi și atribuţii ale acesteia; structura de personal (personalul 

angajat, program de lucru).  

 

Managerul/echipa managerială au un rol esenţial în iniţierea, dezvoltarea și derularea 

afacerii.  

 

Managementul firmei se bazează pe o strategie elaborată de întreprinzător, care răspunde 

în acest fel la întrebări definitorii pentru iniţierea, existenţa și evoluţia firmei; managementul 

bazat pe strategie se numeşte management strategic reprezintă un ansamblu de decizii și 

acţiuni, concretizate în elaborarea și aplicarea de planuri proiectate pentru realizarea 

obiectivelor firmei.  

 

Strategia fundamentează politica firmei, concretizată în planul anual al firmei și/sau în 

planuri pe anumite domenii (operaţional, marketing, financiar). 

 

Planul de marketing presupune, includerea de informaţii referitoare la: produsul oferit, piaţa 

vizată, clienţii potenţiali; mediul concurenţial; strategia de promovare și vânzare a 

produsului.  

 

Elaborarea planului de marketing este precedată de cercetarea de marketing; informaţiile 

rezultate fundamentează deciziile de marketing. 

 

Planul financiar, este elaborat în funcţie de scopul afacerii; reflectă cheltuielile prevăzute 

pentru iniţierea și derularea afacerii și sursele financiare pentru acoperirea acestora.  
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Cel mai simplu plan financiar include două capitole de cheltuieli: cheltuieli pentru începerea 

afacerii; cheltuieli operaţionale (pentru susţinerea afacerii până în momentul în care devine 

profitabilă). 

 

Planul de afaceri este destinat potenţialilor finanţatori și trebuie să îi convingă pe aceştia de 

viabilitatea proiectului propus.  

Autorul său va trebui să aibă capacitatea de a pune în lumină avantajele afacerii, fără ca 

aceasta să dăuneze însă realismului planului prezentat. 
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6. Organizaţii de transfer tehnologic 

 

Multe companii, universităţi şi organizaţii guvernamentale dispun în prezent de diferite 

entităţi organizaţionale, dedicate pentru promovarea transferului de tehnologie. 

 

Procesul de transfer, cu scopul de a valorifica comercial rezultatele cercetării, poate implica 

mecanisme foarte diferite, aşa cum s-a evidenţiat mai înainte. Pot fi încheiate acorduri de 

licenţă, joint - venture sau parteneriate, dar se pot utiliza şi alte mijloace, de exemplu spin-

off.  

 

Un spin-off este o nouă organizaţie sau entitate formată prin desprindere din una mai mare, 

de exemplu o nouă companie formată dintr-un grup de cercetare din universitate sau dintr-

un incubator de afaceri, care se bazează pe descoperirile unor membri ai grupului de 

cercetare. Deseori, aceste abordări sunt asociate cu formarea de capitaluri de risc în 

vederea finanţării procesului de dezvoltare. 

 

Au fost constituite diferite tipuri de centre de tehnologii aplicative, care deseori extind 

capabilităţile facilităţilor de cercetare existente, de exemplu când sunt asociate cu 

universităţi, sau pot fi iniţiative conduse de industrie. Astfel de centre realizează politici de 

transfer tehnologic și găzduesc multe dintre activităţile de transfer descrise mai înainte, cum 

sunt asigurarea de informaţii, demonstraţii de tehnologii noi, acces la noi echipamente, 

computere și software. 

 

Multe ţări au investit în eforturi de creare a unor entităţi de transfer tehnologic, cum sunt 

parcuri tehnologice sau incubatoare de afaceri. Aceste forme au scopul de a îmbunătăţi 

legăturile dintre dezvoltatorii de tehnologii și utilizatori prin proximitatea fizică, facilitând 

accesul comun la facilităţi și echipamente, expertiză și angajaţi cu competenţe specifice 

domeniilor tehnologice. 
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Principalele tipuri de entităţi organizaţionale ale infrastructurii de inovare şi transfer 

tehnologic sunt următoarele: 

 

- Oficiul de legătură cu industria (OLI) se defineşte ca entitate al cărei obiect de activitate 

constă în stabilirea, menţinerea şi extinderea legăturilor dintre furnizorii rezultatelor 

cercetării-dezvoltării şi mediul socio-economic (agenţii economici), în scopul facilitării 

transferului tehnologic. 

 

- Centrul de transfer tehnologic (CTT) se defineşte ca 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. CTT sunt structuri cu răspândire amplă, fiind realizate în universităţi, 

parcuri ştiinţifice şi tehnologice, incubatoare de afaceri, instituţii guvernamentale, regionale, 

locale, sau pot fi de sine stătătoare. 

 

- Centrele de inovare sunt infrastructuri care răspund necesităţilor noilor întreprinderi, 

implicate în dezvoltarea şi comercializarea de produse şi procese tehnologice noi, 

comportînd un risc comercial ridicat şi care oferă servicii de transfer tehnologic şi asistenţă 

inovativă, financiară etc. Scopul centrelor de inovare este încurajarea apariţiei de 

întreprinderi bazate pe înalta tehnologie ("high-tech"). 

 

- Centrele de resurse tehnologice sunt organizaţii care furnizează o asistenţă tehnologică, 

cum este cercetare fundamentală sau aplicativă, certificare sau control, difuzarea de 

informaţii tehnologice, formare şi consiliere pentru grupuri de firme din acelasi sector de 

activitate. 

 

- Incubatoare de afaceri (IA), denumite şi "centre incubatoare de afaceri inovative" sunt 

entităţi din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic a căror activitate este orientată în 

principal către facilitarea iniţierii şi dezvoltării de noi întreprinderi inovat ive, bazate pe 

tehnologie avansată. 

 



31 

 

Obiectivele specifice ale IA depind de destinaţia IA și pot fi: inovarea tehnologică, 

dezvoltarea regională, subcontractarea industrială, internaţionalizare (creare de incubatoare 

în reţea), dezvoltare specializată a anumitor sectoare industriale. Scopul principal este 

orientarea spre noi tehnologii și pe de altă parte, dezvoltarea locală și crearea de noi locuri 

de muncă.  

O definiţie a IA oferită în Jack P. Friedman (1999) detaliază facilităţile oferite de IA: 

"Incubatorul de afaceri este o facilitate stabilită pentru a ajuta firmele tinere (start-up) în 

timpul primelor luni sau anilor timpurii (de funcţionare). Acesta oferă spaţii cu chirii 

accesibile, servicii și birouri comune, instruire în management, suport în marketing și 

deseori, acces la o formă oarecare de finanţare." 

 

Marian L. și Conţiu L.C. (2007) au elaborat un model sistemic al unui IA care se prezintă ca 

o "cutie neagră" (black-box) în care se deosebesc intrări ce influenţează procesul de 

incubare în afaceri, iar rezultatele incubării (iesiri) se exprimă prin produse, servicii și alte 

efecte. 

 

- Parcul ştiinţific este de obicei adiacent unei universităţi şi serveşte pentru facilitarea 

transferului de tehnologie de la cercetare şi învăţământ la firme şi organizaţii din cadrul 

parcului sau din zone vecine, pentru susţinerea dezvoltării unei firme etc. Un număr mare de 

parcuri ştiinţifice sunt joint venture care implică guvernul naţional şi autorităţile publice locale 

sau dezvoltatori de proprietăţi. 

 

- Parcul de cercetare, amplasat, de obicei, în incinta unei universităţi sau a unui institut de 

cercetare are o activitate preponderent ştiinţifică, preocupările legate de producţie fiind 

excluse. 

 

În SUA, parcurile de cercetare universitară și incubatoarele de afaceri au jucat un rol 

semnificativ în dezvoltarea complexelor tehno-industriale de genul celui din Silicon Valley 

sau al triunghiului de cercetare din Carolina de Nord. În Europa Occidentală, tehnopolurile 

din Franţa, centrele tehnologice din Germania și centrele de inovare și parcurile ştiinţifice din 

Anglia au constituit instrumente de dezvoltare a economiei locale. 
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- Brokerii tehnologici (sau brokeri de tehnologii) sunt agenţi de transfer tehnologic care pun 

în legătură ofertanţii şi utilizatorii de tehnologii şi ajută aceste două părţi să adapteze 

tehnologiile la utilizările curente. În UE există numeroase organizaţii de brokeri tehnologici, 

cum sunt: brokeri tehnologici cu activitate intensă, centre de avizare tehnologică, brokeri de 

informaţie etc. Activităţi de brokeraj tehnologic se desfăşoară şi în incubatoare de afaceri şi 

parcuri ştiinţifice. 

 

Probleme ale organizării activităţilor de transfer tehnologic 

 

Principalele probleme implicate în organizarea inovării şi transferului tehnologic (ITT), în 

cadrul unei organizaţii de servicii tehnologice de tip ITT, sunt: 

 

- transformarea energiei intelectuale în energie practică; 

 

- transformarea cunoaşterii ştiinţifice în cunoaştere comprehensibilă, astfel, încât aceasta să 

poată fi înţeleasă şi utilizată de către firme; 

 

- dezvoltarea unei instituţii, în care diferitele tipuri de cunoaştere să poată interacţiona pentru 

a produce rezultate practice. 

 

Pornind de la aceste probleme majore, se pot evidenţia obiectivele care stau la baza 

organizării inovării şi transferului tehnologic: 

 facilitarea accesului la calificare şi competenţe, 

 îmbunătăţirea accesului la finanţare, 

 facilitarea accesului pe piaţă, 

 crearea unui mediu favorabil inovării. 
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Facilitarea accesului la calificare și competenţe 

 

Calificarea și competenţele pot fi furnizate din resurse interne sau externe firmei. 

Construirea resurselor interne, prin training și prin angajarea de personal cu experienţă, 

implică: 

 încurajarea schemelor de training pentru noile firme, în perioada de începere a 

activității „gestaţiei‖ sau a start-up-ului; 

 sprijinirea companiilor, bazate pe noile tehnologii, să angajeze personal de înaltă 

calificare. 

 

Utilizarea resurselor externe presupune accesul flexibil la competenţe externe. Acestea pot fi 

asigurate prin: 

 dezvoltarea reţelelor de experţi și de servicii profesionale; 

 promovarea parteneriatului public/privat; 

 asigurarea accesului simultan la fonduri și expertiză; 

 dezvoltarea schemelor de sponsorizare; 

 sprijinirea cercetătorilor din sectorul public și a profesorilor pentru a activa în cadrul 

firmelor. 

 

Îmbunătăţirea accesului la finanţare 

 

Mecanismele, care pot fi stimulate pentru îmbunătăţirea accesului la finanţare, sunt: 

- Finanţarea publică în timpul fazei de gestaţie, respectiv de la etapa iniţială a conceptului, 

până la etapa demonstrării viabilităţii economice a proiectului. 

- Parteneriatul public/privat, care combină utilizarea fondurilor publice și private. Acest 

parteneriat poate include: 



34 

 

- instrumente financiare specifice pentru protecţia drepturilor de proprietate intelectuală; 

- fonduri publice de expertiză; 

- fonduri legate de locaţiile de cercetare; 

- fonduri mutuale destinate creării noilor firme pe principiul "new ventures"; 

- mecanisme specifice de garanţii financiare sau patrimoniale. 

- Conexiunile dintre actorii implicaţi. Aceste conexiuni se pot dezvolta prin: 

 organizarea de reţele regionale sau locale de "investitori formali", cu scopul măririi 

gradului de înţelegere a conceptului de start - up al firmei, de către bănci și fondurile 

de capital - risc;  

 implementarea reţelelor formate din antreprenori, cercetători și finanţişti;  

 proiectarea și diseminarea metodologiilor de audit adaptate noilor firme;  

 dezvoltarea de pieţe pan - regionale pentru firmele cu creştere rapidă, după modelul 

celor existente în Europa (AIM, EASDAQ, Euro - NM), în scopul atingerii nivelului 

necesar de lichiditate.  

- Legislaţia care reglementează protecţia micilor investitori și utilizarea fondurilor de pensii 

sau de asigurări. O legislaţie adecvată ar putea permite diversificarea investiţiilor financiare 

în domeniul firmelor necotate la bursă.  

 

Facilitarea accesului pe piaţă 

 

Orientarea pe piaţă este un factor de succes, care poate fi stimulat prin:  

 promovarea de scheme - suport pentru cercetarea de piaţă;  
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 asigurarea informaţiilor de piaţă;  

 dezvoltarea și diseminarea inteligenţei economice și a cunoaşterii tehnice la 

companii, mai ales, în fazele de start - up și de creştere;  

 dezvoltarea pieţelor pentru noile firme.  

 

Crearea unui mediu favorabil inovării 

 

Ca factor de succes, inovarea poate avea un mediu favorabil prin:  

 formarea unei culturi antreprenoriale;  

 promovarea "modelelor" de antreprenori de succes;  

 mărirea gradului de înţelegere a conceptului de "management al creşterii";  

 întărirea activităţilor de spin - off;  

 promovarea de facilităţi fiscale pentru activităţile inovative.  

 

Atribuţiile şi obiectul de activitate ale organizaţiei preocupate de transfer tehnologic 

 

Pentru realizarea obiectivelor sale, organizaţia de ITT necesită atribuţiuni specifice şi un 

obiect de activitate adecvat. 

 

Atribuţii 

Organizaţia de inovare şi transfer tehnologic are atribuţii în domeniile inovării, transferului 

tehnologic, instruirii de specialitate şi imaginii: 
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(a) În domeniul inovării: 

- realizează activităţi orientate către generarea, asimilarea şi valorificarea rezultatelor 

cercetării – dezvoltării în sfera economică şi socială; 

- realizează lucrări de evaluare, rezumare tehnică şi audit tehnologic; 

- desfăşoară activităţi de informare – documentare şi de intermediere tehnică şi financiară; 

- asigură asistarea, monitorizarea şi evaluarea licenţelor de brevete de invenţie; 

- organizează evidenţa rezultatelor cercetării prin Registrul special de evidenţă; 

- desfăşoară activităţi de protejare proprietate industrială. 

 

(b) În domeniul transferului tehnologic: 

- elaborează studii şi cercetări de piaţă, studii de fezabilitate şi planuri de afaceri; 

- organizează activităţi de demonstrare tehnologică şi întreprinde scheme de finanţare 

comercială pentru aplicarea rezultatelor cercetării; 

- asigură atragerea de resurse financiare în sprijinul întreprinderilor din sector; 

- prestează activităţi de asistare la achiziţia de produse şi servicii specifice domeniului; 

- asigură asistenţă metodologică proiectelor de transfer tehnologic; 

- fundamentează accesul la fondurile de dezvoltare; 

- organizează realizarea bazelor de date specializate; 

- elaborează studii privind politici industriale şi ştiinţifice; 

- elaborează rapoarte agregate pentru fundamentarea politicilor macro-economice, 

incluzând aspecte de legislaţie, mediu, societate; 

- organizează acţiuni specifice de promovare, pentru cunoaşterea rezultatelor cercetării – 

dezvoltării (întâlniri de afaceri, standuri de prezentare, participarea la târguri şi expoziţii 

interne şi internaţionale); 
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- desfăşoară activităţi de editare publicaţii dedicate inovării şi transferului tehnologic şi 

organizează editarea de publicaţii electronice; 

- desfăşoară activităţi de consultanţă privind organizarea firmelor inovative şi a afacerilor; 

- dezvoltă infrastructura institutului de inovare şi transfer tehnologic; 

- asistarea la ofertele de proiecte ale institutului pentru PNCDI; 

- asigură valorificarea invenţiilor şi ideilor inovative; 

- elaborează baze de date publice şi cercetări documentare; 

- realizează aplicaţii informatice şi asigură asistenţă e – commerce şi e – marketing. 

 

(c) În domeniul instruirii de specialitate: 

- realizează cursuri de instruire în managementul inovării şi de conducere a întreprinderilor 

inovative; 

- organizează seminarii, vizite de studiu, stagii de pregătire; 

- editează documentaţiile suport, cum sunt: cursuri tipărite, metodologii şi altele asemenea; 

- asigură susţinerea metodologică şi logistică a doctoranzilor; 

- asigură instruirea pentru utilizarea surselor de informare specifice. 

 

(d) În domeniul imaginii şi comunicării: 

- organizează acţiuni promoţionale cum sunt: conferinţe de presă, manifestări ştiinţifice şi de 

promovare comercială, publicitate, reclamă şi editarea de materiale şi obiecte pentru 

marcarea evenimentelor (diplomă, insignă, medalii şi altele asemenea); 

- editează reviste şi alte publicaţii asemenea; 

- editează cărţi, tratate, dicţionare, compendii, manuale şi altele asemenea; 

- Realizează diseminarea de informaţii prin dezvoltarea reţelelor de calculatoare, 

promovarea aplicaţiilor INTERNET şi editarea de materiale de informare cum sunt: pliant, 



38 

 

afiş, broşură, panouri de prezentare, foto, video, audio, CD – ROM, floppy – disk, pagini 

WEB şi altele asemenea; 

- organizează contactele între potenţialii parteneri, incluzând favorizarea accesului la 

expertiză calificată; 

- organizează informarea clienţilor potenţiali despre tehnologiile disponibile, despre 

posibilităţile de valorificare, despre avantaje şi costuri. 

 

Obiectul de activitate 

 

Obiectul de activitate al organizaţiei de ITT este: 

 

a) Dezvoltare experimentală în ştiinţe fizice şi naturale. 

b) Activităţi de studiere a pieţei şi sondaj. 

c) Activităţi de consultare pentru afaceri şi management. 

d) Activităţi de testări şi analize tehnice. 

e) Publicitate. 

f) Editarea cărţilor, broşurilor şi a altor publicaţii. 

g) Editarea revistelor şi periodicelor. 

g) Reproducerea pe suporţi a înregistrărilor cu caracter informatic. 

h) Comerţ intermediar cu diverse produse. 

i) Prelucrarea datelor. 

j) Activităţi legate de băncile de date. 

k) Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor. 

l) Alte forme de învăţământ. 
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Promovarea companiilor spin-off 

 

Prin "spin-off" se defineşte o întreprindere a cărei activitate rezidă în aplicarea sau utilizarea 

rezultatelor activităţii de cercetare – dezvoltare din cadrul unei universităţi sau institut de 

cercetare.  

 

Procesul poate începe cu o persoană care are o idee pentru un nou produs. De obicei 

pentru realizarea produsului este necesară aplicarea unei tehnologii de ultimă oră iar 

inventatorul (proaspătul absolvent) este convins că piaţa de-abia aşteaptă această ofertă 

nouă.  

 

Din acest punctul încep adevăratele probleme. Posibilul întreprinzător trebuie să înveţe un 

număr de lecţii uneori dureroase. Dezvoltarea unui produs viabil costă timp şi bani. Există 

alte produse competitive pe piaţă şi nu toţi potenţialii clienţi care ar putea folosi noul produs 

sunt gata să-l cumpere.  

 

Nu întotdeauna tehnologia de ultimă oră este cea mai bună pentru a obţine profitul scontat. 

Sunt necesare multe fonduri financiare pentru a porni o companie şi să convingi potenţialii 

finanţatori. 

 

Planul de afaceri nu este singurul document de lucru ce trebuie realizat. Sunt mult mai multe 

astfel de lecţii şi nu este uşor să găseşti surse sigure de informaţii. Calea de urmat de un 

om, un cercetător sau inventator cu o idee de afaceri şi până a deveni un întreprinzător de 

succes este dificilă şi lungă.  

 

Întreprinderile mici şi cele nou-înfiinţate sunt o realitate a economiei globale, în care 

flexibilitatea şi creativitatea individuală joacă un rol mult mai mare decât în secolul trecut.  

Astfel de acţiuni care se concentrează pe întărirea capacităţii de dezvoltare a întreprinderilor 

start-up şi a celor mici sunt cele mai importante.  
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Prin "start-up" se definesc întreprinderile cu un istoric de funcţionare de până la doi ani de 

activitate.  

 

Primele stadii de viaţă ale unei întreprinderi start-up sunt cele mai dificile. Procesul de 

administrare a creşterii, dezvoltarea noilor abilităţi în domenii cum ar fi contabilitatea, 

reglementarea afacerii şi marketing-ul reprezintă provocări considerabile pentru 

antreprenori, care se pot confrunta cu un eşec în primii ani de funcţionare.  

 

Cea mai frecventă cauză a eşecului întreprinderilor start-up este lipsa suportului financiar, 

deoarece întreprinderile mici de obicei trebuie să funcţioneze pe piaţă pe baza propriilor 

resurse, fără a beneficia de susţinere financiară care să le ajute să facă faţă presiunilor 

mediului concurenţial. 
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