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Infrastructura de transfer tehnologic din cadrul INCDSB este asigurată de incubatorul 

tehnologic și de afaceri ITA BINNOTEH. Incubatorul tehnologic și de afaceri ITA BINNOTEH a 

fost înființat în anul 2006 ca un departament al INCDSB cu autonomie financiară. Acest 

incubator este amenajat și dotat prin obținerea finanțării unui proiect în cadrul programului 

INFRATECH derulat conform HG 128/2004. 

ITA BINNOTEH a fost acreditat de ANCS prin Decizia nr. 9434/06.12.2007 cu Certificat 

de Acreditare nr. 27/17.12.2007 pe o perioadă de 5 ani și reacreditat conform certificatului MEN 

nr. 70 / 06.11.2013, ca entitate din infrastructura națională de inovare și transfer tehnologic, 

pentru domeniile: 

 biotehnologii; 

 biomateriale; 

 protecția mediului; 

 tehnologia informației și comunicației. 

Scopul entității este de a incuba firme care să valorifice rezultatele CDI. Domeniile de 

activitate ale firmelor care pot beneficia de serviciile incubatorului sunt aceleași cu cele pentru 

care a fost acreditat incubatorul. 

Misiunea acestui incubator este de a încuraja dezvoltarea sectorului privat cu activitate 

în domeniu, prin transfer de inovații și de tehnologii rezultate în urma cercetărilor științifice din 

INCDSB. ITA-BINNOTEH oferă întreprinzătorilor din sectorul IMM consultanță pentru 

dezvoltarea unei afaceri, consultanță în domeniul transferului tehnologic și al proprietății 

intelectuale și o infrastructură adecvată și modernă. 

În anul 2018 în cadrul incubatorului și-a desfășurat activitatea 1 (una) firmă incubată fizic: 

 SC Software Development and Rsearch Centre SRL care desfășoară activități de 

cercetarea aplicată și dezvoltarea produselor, precum și serviciilor în domeniul ITC, cu 

prioritate în domeniul managementului informației în cadrul companiilor private și 

instituțiilor publice. 

Serviciile oferite de incubator firmelor incubate: 

 spații pentru inițierea și dezvoltarea 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. 

În anul 2018, Incubatorul Tehnologic și de Afaceri ITA BINNOTEH a realizat încasări în 

valoare de 5.675 lei, sumă care reprezintă venituri extrabugetare pentru INCDSB. 

Descrierea activităților realizate în perioada raportată 

 Supravegherea desfășurării activității firmei incubate, urmărirea cheltuielilor și 
încasărilor incubatorului.  

 Prezentarea ofertei de incubare unor noi firme cu care au dorit să  fie incubate în 
ITA – BINNOTCH (firmele cu care s-au purtat discuții nu au îndeplinit criteriile de 
evaluare). 
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