
PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 
2014-2020

Ecosistem de cercetare, inovare și dezvoltare de
produse și servicii TIC pentru o societate conectată

la Internet of Things

Acest formular are ca scop  extinderea cluster-ului de companii (�rme, institute de 
cercetare) care stă la baza ecosistemului NETIO. 

Scopul proiectului NETIO este crearea unui cadru de colaborare efectivă între spe-
cialiștii din Universitatea Politehnica din București și întreprinderi și accelerarea 
transferului de cunoștințe din mediul academic către industrie pentru dezvoltarea 
de produse și servicii inovative din sfera IoT și a orașelor inteligente, având drept 
consecință directă creșterea capacității de cercetare, dezvoltare și inovare a între-
prinderilor partenere, dar și a mediului economic în general.



1. Denumire completă instituţie (companie, �rmă, INCD) *

________________________________________________________________________________________________

2. Nume şi prenume persoană(e) de contact *

________________________________________________________________________________________________

3. Poziţia în cadrul instituţiei a primei persoane de contact *

________________________________________________________________________________________________

4. E-mail *

________________________________________________________________________________________________

5. Telefon

________________________________________________________________________________________________

6. Adresă pagină web *

________________________________________________________________________________________________

7. Pro�lul instituţiei (o descriere scurtă) *

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

8. Domeniile de cercetare de interes (sub formă de cuvinte cheie ) *

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

9. Ce tematici GENERALE pentru activităţile de colaborare şi transfer de cunoştinţe în cadrul proiectului NETIO vă 

interesează? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

10. Ce tematici de interes în domeniul "loT" pentru activităţile de colaborare şi transfer de cunoştinţe în cadrul 

proiectului vă interesează? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________



11. Ce tematici de interes în domeniul "Big Data" pentru activităţile de colaborare şi transfer de cunoştinţe în cadrul 

proiectului vă interesează?

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

12. Există contracte de colaborare în cercetare între instituţia dumneavoastră şi Universitatea Politehnica din               

Bucureşti?

  DA

  NU

 12.A. Dacă DA, vă rugăm să detaliaţi:

      Entitatea partener  Scopul contractului             Durata  

13. În vederea creșterii capacității de inovare a �rmei dvs., ați apelat până în prezent la servicii de consultanță sau ați 

derulat contracte de cercetare cu mediul universitar?

 DA

 NU

 13. A. Dacă DA, care au fost motivele pentru care aţi apelat la servicii de consultanţă sau colaborări cu 

               mediul academic? ( selectaţi maxim 3 variante )

  Capacitatea tehnică internă (inclusiv echipamente) limitată de inovare

  Atragerea de noi fonduri de cercetare în cadrul instituției

  Costurile �nanciare asociate activităţilor de inovare sunt prea mari

  Lipsa de personal specializat în acest sens

  E�ciența sporită de externalizare

  Altele ______________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________    

  ___________________________________________________________________________________



 13. B. Dacă NU, care au fost motivele pentru care nu aţi apelat la servicii de consultanţă  sau colaborări cu 

mediul academic? ( selectaţi maxim 3 variante )

  În cadrul �rmei există un laborator de cercetare specializat

  Compania are personal specializat în acest sens

  Ine�cienţa externalizării acestor servicii

  Altele ______________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________  

   ___________________________________________________________________________________

14.  Pe o scală de la 1 (deloc necesare) la 10 (foarte necesare), cum apreciați necesitatea și fezabilitatea dezvoltării de noi 

servicii din domeniul IoT în cadrul instituției dvs?

 1           2           3           4           5           6           7           8           9           10

15. Pe o scală de la 1 (deloc necesare) la 10 (foarte necesare), cât de necesare consideraţi că sunt colaborările cu mediul 

academic, serviciile de cercetare şi tehnologice oferite de aceasta pentru creșterea capacităţii de inovare a �rmei dvs.?

 1           2           3           4           5           6           7           8           9           10

16. În cadrul proiectului NETIO, la ce tip de activităţi de transfer de cunoştinţe doriti să participaţi?

 Activitățile de tip B oferă întreprinderilor accesul la instalațiile și echipamentele de cercetare ale UPB în scopul 

 realizării de experimente și testări necesare dezvoltării unor produse sau tehnologii noi cerute de piață.

 Activitățile de tip C realizează un transfer de competențe prin cercetare contractuală executată la cererea între-  

 prinderilor de către specialiști din UPB și detașare de personal specializat la întreprinderi.

 Activitățile de tip D se realizează prin cercetare contractuală a universității în colaborare cu întreprinderile şi 

 conduc la crearea de produse sau servicii inovative în colaborare cu întreprinderea interesată într-o anumită 

 temă. 

 



17. La nivel macroscopic, ce ar trebui să conţină serviciile de cercetare tehnologică şi de consultanţă? Cât de importante 

sunt pentru �rma dvs. aceste servicii? (Scară Likert cu valori 1–5: Foarte important; Important; Neutru; Puţin important; 

Deloc important) ( selectaţi maxim 3 variante )

 Acces la infrastructură de cercetare susţinută de personalul de specialitate  -   1           2           3           4           5

 Acces la infrastucturi de cercetare de ultimă generaţie -   1           2           3           4           5

 Consiliere în domeniul managementului inovării  -   1           2           3           4           5

 Consiliere și expertiză pentru validarea ideii/soluţiei  -   1           2           3           4           5

 Consiliere pentru obţinerea, protejarea și comercializarea dreptului de proprietate industrială  

 1           2           3           4           5

Altele ___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

18. Menţionaţi trei aspecte pozitive ale colaborării în materie de cercetare cu reprezentanţii mediului universitar: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

19. Menţionaţi trei aspecte negative ale colaborării în materie de cercetare cu reprezentanţii mediului universitar - vă 

rugăm să speci�cați dacă acestea sunt riscuri probabile sau situații reale întâmpinate anterior:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

20. În ce măsură intenţionaţi să apelaţi la serviciile de transfer de cunoştinţe acordate de mediul universitar?

 În foarte mare măsură

 În mare măsură

 În mică măsură

 În foarte mică măsură

21. În ce măsură intenţionaţi să recomandaţi și altor �rme serviciile de trasnsfer de cunoştinţe acordate de mediul universitar?

 În foarte mare măsură

 În mare măsură

 În mică măsură

 În foarte mică măsură
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