REGULAMENT PRIVIND ÎNFIINŢAREA SPIN OFF-URILOR ÎN CADRUL
UNIVERSITĂŢII DE ŞTIINTE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ
NAPOCA

CAPITOLUL 1. - Scop şi definiţii
Art. 1. Scop. Prezentul regulament stabileşte metodologia unitară, drepturile şi responsabilităţile
USAMVCN privind susţinerea înfiinţării şi dezvoltării de spin-off-uri de către angajaţii din cadrul
USAMVCN, în vederea:
a) Valorificării sub formă de produse, tehnologii şi servicii noi a rezultatelor obţinute de
către USAMVCN în activitatea de cercetare;
b) Dezvoltării perspectivelor şi aptitudinilor antreprenoriale ale salariaţilor din cercetaredezvoltare;
c) Menţinerea, dezvoltarea şi extinderea reţelei de contacte de specialitate cu accent asupra
întreprinderilor mici şi mijlocii;
d) Transferului anumitor activităţi de cercetare - dezvoltare şi a bunelor practici dinspre
USAMVCN către societăţile comerciale;
e) Identificării şi dezvoltării de noi domenii de cercetare în cadrul unităţilor de cercetaredezvoltare din USAMVCN;
f) Transferului cunoştinţelor referitoare la cerinţele şi tendinţele de evoluţie a pieţei şi la
modalităţile practice de valorificare a rezultatelor cercetării dinspre societăţile comerciale
către institutele şi centrele de cercetare ale USAMVCN, cu diversificarea activităţilor de
cercetare a acestora;

g) Orientarea activităţilor de cercetare - dezvoltare către satisfacerea necesităţilor imediate
ale agenţilor economici;
h) Crearea de noi locuri de muncă în domeniul ştiinţei şi tehnologiei;
i) Constituirea agenţilor economici orientaţi către produse de înaltă tehnologie şi către
produse cu valoare adăugată mare.
Art. 2. Definiţii
2.1. Prin "spin-off" se defineşte o întreprindere a cărei activitate rezidă în aplicarea sau utilizarea
rezultatelor activităţii de cercetare dezvoltate din cadrul unei universităţi sau institut de cercetare.
2.2 Spin-off –ul este un operator economic cu personalitate juridică, supus reglementărilor
referitoare la societăţile comerciale, a căror activitate este orientată spre valorificarea cunoştinţelor
ştiinţifice, rezultatelor cercetării, tehnologiilor sau inovaţiilor ale USAMVCN şi la care aceasta
poate să participe în conformitate cu Carta USAMVCN şi regulamentul RC 15.
CAPITOLUL 2. – Dispoziţii generale
Art. 3. In conformitate cu legislaţia naţională, Carta USAMCN şi Regulamentul RC 15,
Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară poate dezvolta parteneriate de afaceri
având ca scop înfiinţarea de spin- off-uri şi sprijină dezvoltarea acestora.
Art. 4 . Prezentul regulament are la baza urmatoarele dispoziţii legale:
-

Ordonanţa Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată prin Legea 324/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

-

Hotărârea Guvernului nr.406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice
privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de
inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora.

-

Legea Nr. 31 din 16 noiembrie 1990, Republicată, privind societăţile comerciale, cu
modificările şi completările ulterioare.

-

Legea nr. 64 din 11 octombrie 1991 .(republicată), privind brevetele de invenţie;

-

Legea nr. 88/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice;

-

Legea nr. 255/1998 privind noile soiuri de plante (republicată);

-

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

-

Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările ulterioare

-

Norma ANCS nr.9685/2008 privind înfiinţarea şi dezvoltarea de SPIN - OFF - uri de
către personalul de cercetare din cadrul unităţilor de cercetare – dezvoltare

-

H.G. nr. 290 din 2 martie 2006 pentru aprobarea Strategiei de stimulare a dezvoltării
reţelei naţionale de incubatoare de afaceri.

CAPITOLUL 3. – Modul de înfiinţare a spin-off-urilor în cadrul USAMV Cluj Napoca
Art. 5. USAMVCN asigură angajaţilor interesaţi de înfiinţarea unui spin-off modalităţi de asistenţă
juridică şi administrativă. Solicitanţii trebuie să îndeplinească condiţiile de eligibilitate din prezentul
regulament..
Art. 6. Obiectul de activitate şi activităţile desfăşurate de spin-off-urilor sunt corelate cu obiectivele
de cercetare-dezvoltare-inovare ale USAMVCN.
Art. 7. Un spin-off trebuie să dezvolte şi să valorifice un produs sau o tehnologie nouă, inovativă.
Art. 8. Susţinerea spin-off-urilor se face pe baza unui plan de afaceri bine definit, care include un
plan operaţional, un plan de marketing şi un plan financiar.
Art. 9. USAMVCN participă ca asociat/acţionar în cadrul unui spin-off prin contribuţie financiară
directă sau prin echivalarea elementelor de proprietate intelectuală ca aport la capitalul social. In
schimbul contribuţiei, USAMVCN beneficiază de cotă parte din profit conform legii.
Art. 10. USAMVCN nu poate deţine majoritatea drepturilor de vot în schimbul contribuţiei sale.
Art. 11. In situaţia în care asociaţii sau acţionarii vând participarea la spin-off, aceasta se poate face
numai către persoanele care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate din prezentul regulament.
Art. 12. Fiecare participare a USAMVCN într-un spin-off trebuie aprobată de Consiliul de
Administraţie şi Senatul USAMVCN.
Art. 13 USAMVCN poate oferii servicii de consultanţă şi iniţiere, asistenţă juridică şi resurse
umane, gratuit sau contra cost, în funcţie de specificul şi amploarea serviciilor solicitate.
CAPITOLUL 4. Sprijinirea spin-off-urilor de către USAMV Cluj Napoca
Art. 14 Sprijinirea spin-off-urilor de către USAMV Cluj Napoca presupune respectarea
următoarelor condiţii de către aceasta:

a. Asigură o locaţie adecvată derulării activităţii, în funcţie de specificul spin-off-ului.
b. Echipamentele, instalaţiile şi aparatura de cercetare a universităţii pot fi utilizate în baza unor
contracte de exploatare.
c. Percepe taxe pentru închirierea locaţiei, echipamentelor şi încasează redevenţa anuală pentru
dreptul de proprietate intelectuală.
d. La cererea spin-off-ului pot fi oferite forme de sprijin pentru derularea activităţilor financiarcontabile şi de resurse umane prin intermediul structurilor specializate ale universităţii sau forme
scheme de sprijin pentru promovarea afacerii (asigurare spaţii pentru organizarea întâlnirilor de
afaceri, organizarea de workshop-uri, pagina pe serverul universităţii);
e. In relaţiile financiare, universitatea poate acorda facilităţi spin-off-ul prin scutirea, amânarea sau
diminuarea achitării obligaţiilor financiare (redevenţă, chirie,etc), pentru o perioada de maxim 612 luni de la iniţierea activităţii.
CAPITOLUL 5. Structura de aprobare
Art. 15 USAMVCN deleagă Consiliul Cercetării Stiinţifice cu analiza dosarele depuse din partea
iniţiatorilor de spin-off-uri şi analizează condiţiile de colaborare.
Art. 16 In cadrul acestei analize, acolo unde consideră necesar, Consiliul Cercetării Stiinţifice va
solicita avizul compartimentului juridic şi financiar.
Art. 17 Pe baza avizului favorabil, propunerea de înfiinţare a unui spin-off se supune spre aprobare
Consiliului de Administraţie şi Senatului USAMVCN, conform art. 12.
CAPITOLUL 6. Condiţiile necesare aprobării unui proiect
Art. 18 Persoanele care solicită înfiinţarea spin-off-ului trebuie să aibă sau să fi avut o colaborare de
minimum 1 an cu universitatea (angajaţi ai universităţii pe o perioadă determinată sau
nedeterminată, doctoranzi, postdoctoranzi).
Art. 19 Solicitantul va depune un Dosar, care va cuprinde următoarele:
a) Planul de afaceri
b) Propunerea de statut şi contract de asociere pentru înfiinţarea spin-off-lui
c) Propunerea de contract care se incheie între spin-off şi universitate, cu menţionarea
locatiilor, infrastructurii de cercetare şi a personalului universităţii care urmează să fie
implicat in proiect, redevenţa anuală, chiria, etc.

Art. 20 Domeniile de activitate propuse trebuie să fie clare în ceea ce priveşte tipul şi profilul
afacerii spin-off -ului. Documentele trebuie să demonstreze valoare adaugată ridicată a activităţii
productive şi inovative, care va include şi activităţi de cercetare-dezvoltare.
Art. 21 După aprobarea propunerii de către Consisiul de Administraţie şi Senat se delegă Oficiul
Juridic cu demersurile din partea universităţii pentru înfiinţarea spin-off-lui.
Art. 22

După înfiinţarea spin-off-lui, USAMVCN încheie cu reprezentantul legal contractele

necesare funcţionării, in forma aprobată de Consiliul de Administraţie şi Senat.
CAPITOLUL 7. Evaluarea şi negocierea drepturilor de proprietate intelectuală
Art. 23 Consiliul Cercetării va stabili metoda de evaluare a drepturilor de proprietate intelectuală
conform prevedererilor legale în vigoare.
Art. 24 Valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală ale USAMV Cluj Napoca se va face
printr-un contract de cesiune prin care spin-off-ul se obligă să-i plateasca universităţii o redevenţă
anuală, stabilită de comun acord, în condiţiile legii.
CAPITOLUL 8. Contractul cu USAMV Cluj Napoca

Art. 25 Costurile ce decurg direct din executarea contractului, care sunt legate de utilizarea
locaţiilor, infrastructurii de cercetare, serviciilor administrative sau personalului universităţii revin în
sarcina spin-off-lui.
Art. 26 In cazul în care activitatea de cercetare desfăşurată de spin-off conduce la obţinerea de
brevete de invenţii sau alte drepturi de proprietate intelectuală, contractul cu USAMVCN va conţine
o clauză de repartizare a cheltuielilor, a veniturilor sau a drepturilor de proprietate intelectuală în
funcţie de aportul fiecărei părţi.
Art. 27 Sediul social al spin-off-ului nu poate fi stabilit în locaţii care aparţin USAMVCN.
Art. 28 Contractul de închiriere pentru spaţii şi echipamente va fi încheiat pe o perioadă de minim 2
ani de zile cu posibilitatea de renegociere a prelungirii ramânerii în spaţiile universităţii.

CAPITOLUL 9. Monitorizare şi implementare
Art. 29 Veniturile obţinute prin participarea în spin-off, după deducerea cheltuielilor, vor fi puse la
dispoziţia USAMVCN. O cotă parte din venituri vor revenii Facultăţii cu implementarea activităţii
spin-off-lui.
Art. 30 Spin-off-ul trebuie să prezinte un raport anual de activitate, documentele economicofinanciare precum şi planul operaţional pentru anul următor. Raportul anual se depune până la data
de 31 ianuarie a anului următor la Departamentul de Cercetare Inovare şi Transfer Tehnologic.
Art. 31 Raportul anual de activitate se supune analizei Consiliului Cercetării care recomandă
Consiului de Administraţie continuarea sau încheierea colaborării universităţii cu spin-off-ul.
CAPITOLUL 10. Condiţiile de încheiere a colaborării
Art. 32 Colaborarea universităţii cu spin-off-ul se încheie prin acordul părţilor sau la cererea uneia
dintre părţi cu respectarea clauzelor contractuale.
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