Raport de activitate 2015
Infrastructura de transfer tehnologic din cadrul INCDSB este asigurata de incubatorul tehnologic
si de afaceri ITA BINNOTEH. Incubatorul tehnologic si de afaceri ITA BINNOTECH a fost
infiintat in anul 2006 ca un departament al INCDSB cu autonomie financiara. Acest incubator
este amenajat si dotat prin obtinerea finantarii unui proiect in cadrul programului INFRATECH
derulat conform HG 128/2004.
ITA BINNOTECH a fost acreditat de ANCS prin Decizia nr. 9434/06.12.2007 cu Certificat de
Acreditare nr. 27/17.12.2007 pe o perioada de 5 ani si reacreditat conform certificatului MEN nr.
70 / 06.11.2013, ca entitate din infrastructura nationala de inovare si transfer tehnologic, pentru
domeniile:





biotehnologii;
biomateriale;
protectia mediului;
tehnologia informatiei si comunicatiei.

Scopul entitatii este de a incuba firme care sa valorifice rezultatele CDI. Domeniile de activitate
ale firmelor care pot beneficia de serviciile incubatorului sunt aceleasi cu cele pentru care a fost
acreditat incubatorul.
Misiunea acestui incubator este de a incuraja dezvoltarea sectorului privat cu activitate in
domeniu, prin transfer de inovatii si de tehnologii rezultate in urma cercetarilor stiintifice din
INCDSB. ITA-BINNOTECH ofera intreprinzatorilor din sectorul IMM consultanta pentru
dezvoltarea unei afaceri, consultanta in domeniul tranferului tehnologic si al proprietatii
intelectuale si o infrastructura adecvata si moderna.
In anul 2015 in cadrul incubatorului si-au desfasurat in activitatea 6 firme incubate fizic:









SC software development and research centre SRL care desfasoara activitati de
cercetarea aplicata si dezvoltarea produselor si serviciilor in domeniul ITC, cu prioritate
in domeniul managementului informatiei in cadrul companiilor private si institutiilor
publice;
SC CP MED LABORATORY SRL are ca domeniu de activitate consultanta, proiectare,
laborator analize. Societate atestata de ministerul mediului pentru toata gama de lucrari
si servicii in domeniul protectiei mediului;
SC Centrul de epigenetica SRL care desfasoara activitate de cercetare in domeniul
medical si efectueaza teste de epigenetica pentru clinici si spitale;
Societatea Comerciala Nanopro Start MC SRL care are ca obiect principal de
activitate cercetarea-dezvoltarea in domeniul microscopiei electronice;
S.C. A&D TOWERS EXPERTISE SRL cu activitate in domeniul managementului si
consultantei pentru proiecte de mediu;
S.C. EPIGENETIC LABORATORY FOR ADVANCED BIOMARKERS SRL care
desfasoara activitati de cercetare si testare a unor biomarkeri moleculari pentru
depistarea anumitor boli genetice.

Serviciile oferite de incubator firmelor incubate:
-

spatii pentru initierea si dezvoltare de afaceri;
acces la infrastructura de comunicare;
servicii de pază şi protocol;
servicii specializate:
 servicii de asistenţă în afaceri pentru inovare şi transfer tehnologic;
 servicii de cercetare-dezvoltare;
 servicii de informare tehnologică, audit tehnologic, veghe şi prognoză
tehnologică;
 servicii de asistenţă şi consultanţă pentru realizarea de modele experimentale şi
prototipuri;
 servicii de asistenţă şi consultanţă pentru exploatarea drepturilor de proprietate
intelectuală;
 servicii de asistenţă şi consultanţă în domeniul legislativ la nivel naţional,
european şi internaţional.
 servicii de asistenţă:
 obţinerea de fonduri în cadrul unor programe naţionale şi internaţionale;
 identificarea partenerilor din mediul universitar şi de cercetare;
 asigurarea accesului la baze de date specializate;
 informare cu privire la priorităţile naţionale, regionale şi locale.

ITA BINNOTEH a oferit in cursul anului 2015 consultanta stiintifica firmei S.C. Epigenetic
Laboratory for Advanced Biomarkers S.R.L. in domeniul utilizarii anumitor tipuri de celule stem
in scopul realizarii de terapii personalizate.
In anul 2015, Incubatorul Tehnologic si de Afaceri ITA BINNOTEH a realizat incasari in valoare
de 91 397 lei, suma care reprezinta venituri extrabugetare pentru INCDSB.
Descrierea activitatilor realizate in perioada raportata







Incheierea de acte aditionale cu doua dintre firmele incubate in vederea
modificarii spatiului alocat.
Supravegherea desfasurarii activitatii firmelor incubate, urmarirea cheltuielilor si
incasarilor incubatorului.
Participarea uneia dintre firmele incubate (SC CP MED LABORATORY SRL) in
calitate de partener cofinantator la realizarea de proiecte de cercetare in cadrul
programului national PN II Parteneriate.
Consultanta de specialitate in domeniul testarilor in vitro oferita de specialistii din
cadrul INCDSB firmei SC Centrul de epigenetica SRL in scopul realizarii de
colaborari ulterioare.
Participarea directorului incubatorului la managementul proiectelor finantate prin
programul national si din fonduri structurale.
Efectuarea de catre una dintre firmele incubate (SC CP MED LABORATORY
SRL) de servicii de determinare a unor microelemente in cadrul unui contract de
cercetare al INCDSB.

