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Abstract: Transferul tehnologic este un proces şi complex şi variat, fiind realizat la diferite etape de 
finalizare a tehnologiei. Fiind în esenţa sa comercializare, transferul tehnologic se supune întru totul legilor 
pieţei. Asupra strategiei şi preţului transferului tehnologic influenţează puternic gradul de finalitate a 
tehnologiei, gradele de determinare tehnică şi economică, care pot fi specificate şi determinate în 
conformitate cu etapele realizării tehnologiei: idee, fezabilitate principială, tehnologie elaborată, sistem de 
producere bazat pe tehnologie, producţie bazate pe tehnologie. 
 
Cuvinte cheie: Transfer tehnologic, grad de determinare tehnic şi economic, obiect şi drept al proprietăţii 
intelectuale. 
 

Transferul tehnologic ca instrument strategic de dezvoltare a sistemelor moderne de producţie prin 
transmiterea noilor cunoştinţe şi inovaţiilor din sectorul de cercetare (universităţi, organizaţii de cercetare 
nonprofit etc.) sectorului productiv-comercial trebuie să provoace satisfacerea ambelor sectoare.  

Ca şi oricare alt rezultat al activităţii umane tehnologia are propriul ciclu de viaţă cu etape (procese 
succesive) semnificative prin rezultatele ce pot fi în măsură suficientă evaluate pentru transfer. Aceste etape 
sunt: formarea ideei inovative a noii tehnologii, confirmarea fezabilităţii principiale a tehnologiei prin 
cercetări ştiinţifice fundamentale sau aplicative, elaborarea tehnologiei (regulamentului tehnologic), crearea 
sistemului de fabricare a producţiei inovative prin tehnologia elaborată, comercializarea producţiei fabricate 
prin tehnologia elaborată. În acest context, transferul tehnologic poate fi reprezentat ca vânzarea rezultatelor 
obţinute după fiecare dintre aceste etape.  

Ideea inovativă a unei tehnologii este percepută şi apreciată foarte bine de către autor, dar mai puţin de 
cei care o pot dezvolta şi utiliza, deoarece are grade de determinare foarte joase din punctele de vedere tehnic 
şi economic (fig.1).  

Odată cu parcurgerea următoarelor etape cresc gradele de determinare tehnic şi economic şi tehnologia 
devine mai atractivă pentru transfer dar şi mai scumpă.  

“Fezabilitatea principială” a tehnologiei se demonstrează prin cercetări fundamentale şi/sau aplicative 
şi se referă la condiţiile de realizare a ideei inovative, la determinarea parametrilor optimali ai procesului, la 
formularea sarcinii tehnice de utilizare a rezultatelor cercetării. Aceste rezultate pe de o parte reprezintă 
obiecte ale proprietăţii 
intelectuale (brevete de 
invenţie, patente, modele 
industriale, know-how etc.), 
iar pe de altă parte reprezintă 
active nemateriale.  

Comercializarea 
activelor nemateriale se face 
prin înstrăinarea dreptului 
asupra obiectelor proprietăţii 
intelectuale, vânzarea 
licenţelor pentru utilizarea 
lor, includerea dreptului 
asupra proprietăţii 
intelectuale în capitalul 
statutar al companiei. 
Rezultatele cercetării 
ştiinţifice pot fi vândute ca 
obiecte ale dreptului de autor. 

În măsură deplină 
transferul de tehnologie poate fi făcut după realizarea etapei „Tehnologie elaborată” în formă de rezultate ale 
proiectării constructive şi tehnologice, de proiecte conceptuale şi tehnice, documentaţie tehnică, regulamente 

Fig. 1. Semnificaţia valorică a rezultatelor etapelor ciclului de viaţă a 
tehnologiei 
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tehnologice, mostre fabricate cu rezultatele testelor şi încercărilor. În acest caz este strângentă necesitatea 
protejării drepturilor asupra tehnologiei, deoarece tehnologia reprezintă, în esenţa sa, informaţie despre 
“Cunoştinţe sistemice despre fabricarea produselor, utilizarea proceselor sau furnizarea de servicii, indiferent 
de faptul că aceste cunoştinţe sunt reflectate în invenţie, în mostră industrială, în model industrial, într-o nouă 
unitate tehnologică, în informaţie tehnică sau în serviciu puse la dispoziţie de specialişti din domeniile de 
concepţie-proiectare, fabricare, gestionarea şi managementul producţiei” (Organizaţia Mondială a 
Proprietăţii Intelectuale). Dacă drepturile asupra tehnologiei nu vor fi protejate în suficientă măsură, ea poate 
fi rapid informaţional răspândită fără ca autorii să beneficieze de rezultatele muncii depuse.  

Transferul „Tehnologiei elaborate” este atractiv prin caracterul inovativ şi parametrii de performanţă 
ai tehnologiei. Ca şi în cazurile precedente rezultatele elaborării tehnologiei reprezintă obiecte ale dreptului 
proprietăţii intelectuale cum ar fi invenţiile, dar preponderent - obiecte ale dreptului de autor (proiecte, 
documentaţie etc.), de asemenea know-how (regulamente tehnologice).   

Spre deosebire de transferul tehnologic la etapa precedentă la care comercializării era supus dreptul 
asupra obiectelor proprietăţii intelectuale, în cazul de faţă forma de bază a transferului tehnologic este 
încheierea contractelor de licenziere. Licenţa reprezintă partea centrală şi de bază a contractului de licenziere, 
care mai poate include: documentaţia tehnică şi tehnologică, echipamente tehnologice, asistenţă tehnică, 
instruirea personalului etc. Fiecare componentă a contractului de licenziere are valoarea sa proprie şi 
reprezintă un subiect aparte al discuţiei părţilor. 

Cele mai favorabile pentru transfer-comercializare sunt rezultatele ultimelor două etape în formă: de 
“sistem de producere bazat pe tehnologie” sau de „comercializare a producţiei fabricate prin tehnologia 
elaborată”. Necesitatea protejării drepturilor în aceste cazuri este actuală ca şi în cazurile precedente. 

Transferul tehnologic prin comercializarea sistemului de producere bazat pe tehnologie este o 
preocupare importantă pentru companiile inovaţionale, deoarece preţul în acest caz este net superior preţului 
tehnologiei respective.  

Sistemul de producere bazat pe tehnologie oferă un grad suplimentar de protecţie, ea, tehnologia, fiind 
„ascunsă” în structura utilajelor, dispozitivelor, sculelor, sistemelor de comandă etc. Comercializarea 
sistemelor de producţie bazate pe tehnologie face tehnologia mai „deschisă”, dar „deschiderea” necesită 
efort, uneori substanţial. Transferul tehnologic în această situaţie trebuie să fie atractiv pentru producător atât 
prin creşterea funcţionalităţii şi performanţelor utilajelor, sculelor etc., cât şi prin sporirea calităţii produselor 
fabricate. 

La comercializarea “producţiei fabricate prin tehnologia elaborată” pot fi pe larg cunoscute 
rezultatele utilizării tehnologiei, ultima rămânând practic necunoscută de către beneficiarul final. 
Atractivitatea transferului de tehnologie prin produse comercializate este pe deplin legată de calitatea 
produselor fabricate şi această legătură tehnologie – calitate, performanţă trebuie să fie clar văzută de 
utilizatorul final. Succesul transferului tehnologic de acest tip este determinat de alegerea corectă a strategiei 
de marketing, de utilizarea metodologiei 4P-marketing (Product, Price, Promotion, Place), de crearea 
infrastructurii respective de distribuţie a produselor 
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