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ACORD DE PARTENERIAT PENTRU STIMULAREA INOVĂRII ȘI A 
COMPETITIVITĂȚII 

ȘI ACCELERAREA CAPACITĂȚII INOVATIVE ÎN RÂNDUL IMM-URILOR   
 

Preambul  

Având o creștere constantă a rețelei de întreprinderi mici și mijlocii și o activitate 

antreprenorială totală (TEA) mai mare decât media UE (10,8/6,7), România dispune de 

un mediu de afaceri viabil, bazat pe o prezență puternică a IMM-urilor, chiar în condiții 

mai puțin favorabile pentru dezvoltare în comparație cu majoritatea țărilor UE. Conform 

"Tabloului de bord european al inovării 2021", ponderea cifrei de afaceri a IMM-urilor 

(%) este mai mare în România decât media UE (42/36,5). În plus, România marchează 

un scor bun la stabilitatea macroeconomică (90/100) în cadrul "World Economic Forum 

Global Competitiveness Index 2019". 

Cu toate acestea, ecosistemul de inovare din România are o capacitate scăzută de a 
genera produse proprii cu valoare adăugată mare sau produse inovatoare radicale, 
bazate pe noi cunoștințe, competențe avansate, rezultate științifice și cercetare - 
dezvoltare proprie. 

La nivel județean, din numărul total de întreprinderi, IMM-urile reprezintă 99,8% din 

totalul companiilor existente, din care 3,5% în domeniul sănătății și bunăstării sociale. 

Mai mult de jumătate dintre întreprinderi sunt microîntreprinderi (între 1 și 9 angajați), 

iar dinamica start-up-urilor reprezintă 28% din totalul companiilor (cu o vechime de 

până la 3 ani). Existența unui viu interes antreprenorial este demonstrat de faptul că 

8,3% dintre acestea au fost create în 2020, un an dificil pentru înființarea de noi 

companii.  

Pentru îmbunătățirea indicatorilor economici, a fost aprobată Strategia Integrată de 

Dezvoltare Economică și Socială a Județului Timiș - 2021-2027, care are ca prim 

obiectiv poziționarea județului ca cel mai atractiv pol antreprenorial din România, 

constituirea unui hub de renume la nivel european, "Timiș European Hub".  Prin 

intermediul proiectului, avem impact direct asupra măsurii 1.1.2, prevăzută de 

obiectivul menționat, cu referire la "programe de vouchere pentru companii" și 

"living lab pentru co-creație".  Astfel, strategia a devenit principalul instrument de 

politici care va fi abordat de Planul de acțiune elaborat în cadrul proiectului ACSELL.  
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Consiliul Județean Timiș implementează proiectul ACSELL (ACcelerating SmE 
innovation capacities with a Living Lab approach), cod PGI05966, finanțat din Fondul 
European de Dezvoltare Regională, prin programul Interreg Europe. Proiectul se 
desfășoară în 2 etape, pe parcursul a 48 luni, și în parteneriat cu Universitatea din 
Tübingen (Germania), Inițiativa Central Europeană (Italia), Guvernul Scoției (Regatul 
Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord), Parcul Tehnologic Ljubljana (Slovenia), 
Idéklinikken - Regiunea Danemarca de Nord (Danemarca), VLAIO - Flanders 
Innovation & Entrepreneurship (Belgia) și LiCalab – Universitatea de Științe Aplicate 
Thomas More (Belgia). 

Partenerii își propun îmbunătățirea politicilor locale pentru stimularea inovării și a 
competitivității și accelerarea capacității inovative în rândul IMM-urilor, prin facilitarea 
schimbului de bune practici și a transferului de cunoștințe și informarea asupra 
beneficiilor utilizării unei abordări de tip Living-Lab prin inovare deschisă (în procesul de 
creare și dezvoltare de produse și servicii bazate pe cerere). Pentru a îndeplini aceste 
obiective, Consiliul Județean Timiș, prin Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), 
colaborează cu actanți din domeniul sănătății, din mediul universitar și de cercetare și 
din mediul de afaceri, precum și reprezentanți ai unor instituții cu rol decizional sau în 
elaborarea de politici.  

În acest sens și ca o dovadă a angajamentului lor, aceștia au decis să semneze 
prezentul acord cu scopul de a implementa ” Academia ACSELL” o schemă de 
vouchere de inovare, care constituie o inovație radicală, la nivelul administrației 
publice.  

Aceasta își propune:  

- proiectarea și lansarea unui instrument pilot sistematic de sprijinire a startup-
urilor, IMM-urilor, spin-off-urilor și studenților din sectorul sănătății și al bunăstării 
sociale, pentru a defini un produs/serviciu/proces sau un model de afaceri inovator; 

- construirea ofertelor programului pilot de vouchere pe baza unei abordări bazate pe 
cerere, constând într-o evaluare amănunțită a nevoilor, care va fi pusă în aplicare la 
începutul programului de vouchere pentru inovare; 

- implicarea unor parteneri locali cheie precum și facilitatori, într-un mod structurat,  
coordonat de Consiliul Județean Timiș, bazat pe schema voucherelor de inovare; 

- crearea un mecanism replicabil și scalabil de sprijin pentru proiecte inovatoare 
provenind de la diverși actori din sectorul sănătății și al bunăstării sociale, cu indicatori 
cheie de măsurare a succesului. 

https://www.interregeurope.eu/acsell/
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În conceperea și implementarea sistemului de vouchere de inovare, au fost luate în 
calcul punctele forte specifice la nivel județean, cum ar fi: 

- Disponibilitatea fondurilor structurale ale UE care vor fi lansate în curând, în cadrul 
apelului de propuneri de proiecte pentru Programul Regional Vest 2021 – 2027 care 
vizează companiile inovatoare, precum și disponibilitatea accesului la finanțare prin 
intermediul comunității locale Business Angel, microcredite de la bănci, crowdfunding 
sau investiții public-private; 

- Efectul puternic de complementaritate care poate fi atins cu sectorul bine 
consolidat al tehnologiilor informației și comunicațiilor din județ, în special în domeniile 
e-health și telemedicină; 

- Inițiativele existente în faza inițială care încurajează parteneriatele în cadrul 
ecosistemelor locale de sănătate și antreprenoriat, precum și "disponibilitatea clienților" 
identificată pentru serviciile preconizate ale planului de acțiune; 

- Sprijin din partea experților locali, care vor furniza valoarea oferită de voucherele 
de inovare; 

- Contextul regional care a atras deja investiții străine directe (ISD) importante. 

În ceea ce privește angajamentul părților, la nivel local și județean, în acest moment 
există un interes ridicat din partea unei mase critice de parteneri pentru implicarea în 
implementarea schemei de vouchere de inovare, ceea ce creează o bază solidă de 
pentru încheierea acordurilor de cooperare.  

Art.1 Părţile semnatare 
               
JUDEȚUL TIMIȘ, prin CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ, cu sediul în Timișoara, B-dul 
Revoluției din 1989 nr.17, Jud. Timiș, CUI 4358029, e-mail cjt@cjtimis.ro, tel. 
0256406300, prin reprezentantul său legal, domnul Alin-Adrian NICA, în calitate de 
președinte, 
 
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA, cu sediul în Timişoara, B-dul.Vasile 

Pârvan nr.4, cod 300223, CUI 4250670, e-mail cabinetrector@e-uvt.ro, innounita@e-

uvt.ro, tel. 0256592111, reprezentată prin domnul prof.univ.dr. Marilen Gabriel PIRTEA, 

în calitate de rector, 

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA, cu sediul în  Timișoara, Piața Victoriei, 

nr. 2 CUI: 4269282, e-mail rector@upt.ro, tel. 0256403021, reprezentată prin domnul 

conf. univ. dr. ing Florin DRĂGAN, în calitate de rector, 

https://www.interregeurope.eu/acsell/
mailto:cjt@cjtimis.ro
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UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "VICTOR BABEȘ" DIN TIMIȘOARA, 
cu sediul în Timişoara, Piaţa Eftimie Murgu nr.2, cod poștal 300041, Timişoara, CUI 
4269215, tel. 0256204400, e-mail rectorat@umft.ro reprezentată prin domnul 
prof.univ.dr. Octavian Marius CREȚU, în calitate de rector,  
 
UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚELE VIEȚII „REGELE MIHAI I” DIN TIMIȘOARA, cu 

sediul în Timişoara, Calea Aradului nr. 119, CUI 3487181, e-mail  

rectorat.usamvbt@gmail.com, rectorat@usab-tm.ro, tel 0256277009, reprezentată prin 

domnul prof.univ.dr. Cosmin Alin POPESCU, în calitate de rector, 

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ A REGIUNII VEST, având sediul în 

Timișoara, Str. Gheorghe Lazăr nr. 14, cod poștal 300080, România, CUI 11354496, e-

mail office@adrvest.ro, tel. 0256491923, reprezentată prin domnul Sorin MAXIM, în 

calitate de director general, 

COWORK TIMIȘOARA S.R.L., cu sediul în Timișoara, Str. Hebe nr. 16, CUI 
RO40419793, e-mail hello@coworktimisoara.com, tel. 0758028210, reprezentată prin 
domnul Andrei Cosmin MUNTEANU, în calitate de administrator, 
 

HELIXCONNECT EUROPE S.R.L., cu sediul în Centrul Cultural FABER, Splaiul Peneș 

Curcanul 4-5, CUI: 42745273, contact@helix-connect.com, tel. 0746050464, 

reprezentată prin domnul dr. Ovidiu Adrian SOLOMON, în calitate de director, 

denumite în continuare individual „Parte” și colectiv „Părți”  

Art. 2 Obiectivele acordului 
              
Prezentul acord stabileşte cadrul de colaborare dintre părţile semnatare mai sus 
menţionate. 
Parteneriatul se bazează pe recunoaşterea intereselor comune în domeniile de 
competenţă, pe deschidere şi bună credinţă reciprocă, având ca scop dezvoltarea 
relaţiilor de cooperare între părţi, prin realizarea de activităţi complementare. 
Activităţile din cadrul proiectului vor fi realizate în baza consultării şi acordului reciproc 
ale părților. 
Menționăm că prezentul Acord reglementează cadrul general al colaborării între  
semnatari, urmând ca orice acțiune concretă care implică utilizarea unor sume din 
bugetul propriu al Consiliului Județean Timiș să facă obiectul aprobării prin hotărâre a 
Consiliului Județean Timiș,  respectiv a forurilor decizionale ale celorlalți semnatari 
pentru bugetele de care sunt responsabili. 

https://www.interregeurope.eu/acsell/
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Realizarea activităţilor va depinde de existenţa resurselor materiale, financiare şi 
umane de care dispune fiecare parte. 
 
Părţile convin să coopereze în una sau în mai multe din următoarele direcţii: 
● implicarea activă a semnatarilor în atingerea obiectivelor comune, privind 
implementarea Planului de acțiune locală, elaborat în cadrul proiectului ACSELL, prin 
asumarea şi derularea de proiecte şi programe comune; 
● oferirea de expertiză complementară și stimularea implicării reale în rezolvarea 
problemelor, prin abordări aplicative de tip interdisciplinar.; 
● participarea  la activităţi / acţiuni în domenii de interes comun, pentru  
promovarea valorilor proiectului: sensibilizarea sectorului public, a celor care pot 
acționa ca intermediari de inovare (de exemplu, camerele de comerț, birourile de 
transfer tehnologic etc.) și a IMM-urilor în ceea ce privește extinderea competențelor 
acestora, prin promovarea ecosistemelor de inovare deschise și integrarea utilizatorului 
încă de la începutul procesului de inovare cu ajutorul abordării (interregionale) a 
laboratoarelor vii și promovarea gândirii în rețea; 
● facilitarea fluxului de comunicare și a schimbului de informaţii între părţi, în 
domeniile de interes comun; 
● intensificarea activităţilor de cercetare - dezvoltare şi promovarea transferului 
tehnologic, transferului cognitiv și inovării, în special pe domenii de prioritate europeană 
sau de interes economic pentru județul Timiș; 
● sprijinirea lărgirii cadrului de cooperare cu alte părţi interesate, în domeniile de 
interes comun ale părţilor, prin promovarea reciprocă a imaginii publice a partenerilor; 
 

Art. 3 Drepturile și obligațiile partenerilor  

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA:  

▪ oferă servicii suport în domeniul legislativ, vizând procedurile de înființare a 
companiilor - 3 ore; 
▪ oferă training și mentorat antreprenorial în limita a 12 ore (Lean Start-up 
Metodology, Business Model Canvas, MVP, Elevator Pitch, internaționalizarea afacerii)  
 

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA: 

▪ asigură promovarea Academiei ACSELL în rândul studenților cu profil 

antreprenorial sau a antreprenorilor din ecosistemul asociat universităților; 

▪ oferă sesiuni de training și mentorat pe zona de prototipare pentru startup-uri, 

IMM-uri și spin-off-uri, în limita a 12 ore. 

https://www.interregeurope.eu/acsell/
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UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN TIMIȘOARA:  

▪ asigură promovarea Academiei ACSELL în rândul studenților cu profil 
antreprenorial sau a antreprenorilor din ecosistemul asociat universităților. 
 

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚELE VIEȚII „REGELE MIHAI I” DIN TIMIȘOARA:  

▪ asigură promovarea Academiei ACSELL în rândul studenților cu profil 
antreprenorial sau a antreprenorilor din ecosistemul asociat universităților  
 

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ A REGIUNII VEST: 

▪ oferă sesiuni interactive de analiză a grupului țintă, în vederea identificării unor 
posibile nișe pe piață (Empathy canvas) sau de dezvoltare (Business Model Canvas, 
Goal Oriented Project Planning) - 4 - 6 ore; 
▪ oferă sesiuni de analiză a “viitorului” afacerii accelerate, în vederea identificării 
așteptărilor sau obiectivelor antreprenorului - 4 ore;  
▪ oferă sesiuni interactive de definire a valorii  noului serviciu / produs (Value 
proposition Canvas) - 4 ore;  
▪ oferă sesiuni interactive privind principiile dezvoltării unui proiect de finanțare 
Matricea Cadru Logic - 4 ore;  
▪ asigură identificarea unor parteneri internaționali pentru dezvoltare de produs 
sau acces pe noi piețe, prin evenimente relevante, brokeraje etc - 6 ore; 
▪ furnizează informații de business cu privire la accesul pe piețe internaționale și 
informații locale referitoare la reglementările existente - 6 ore;  
▪ furnizează informații legate de viitorul finanțărilor prin Programul Regional Vest 
2021-2027 – acces la servicii helpdesk - 3 ore. 
 
COWORK TIMIȘOARA S.R.L.: 

▪ oferă acces la programele de educație antreprenorială, dezvoltate de Cowork 

Timișoara și partenerii acestuia (Startup Survivor, Startup Weekend, Innovation Labs) 

(în funcție de program: 54h Startup Weekend, 6 luni Innovation Labs, respectiv 2 

săptămâni Startup Survivor); 

▪ oferă acces la fondatori cu startup-uri în industrii similare pentru împărtășirea de 

cunoștințe și facilitarea de sesiuni de mentorat (6 ore); 
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HELIXCONNECT EUROPE S.R.L:  

▪ oferă mentorat de startup / scaleup cu costuri acoperite deja de proiectele 
noastre în desfășurare; 
▪ oferă suport pentru achiziție de granturi (nerambursabile) gen Horizon Europe 
sau EIC Accelerator dezvoltarea / îmbunătățirea tehnologiei deja existente a startup-
ului;  
▪ asigură îndrumare pentru aplicare la fonduri internaționale (business angels) 
direct la European Business Angels Network (din Bruxelles);  
▪ oferă suport pentru accesarea dezvoltatorilor de inovație (R&D) din domeniul 
startup-ului pentru a acoperi eventuale limitări tehnologice.  
 
CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ: 

▪ coordonează implementarea proiectului ACSELL și a măsurilor de 
sustenabilitate a acestuia la nivelul județului Timiș, prin: 
▪ colaborează la proiectarea și lansarea unui instrument pilot sistematic de 
sprijinire a startup-urilor, IMM-urilor, spin-off-urilor și studenților din sectorul sănătății și 
al bunăstării sociale, pentru a defini un produs / serviciu / proces sau un model de 
afaceri inovator; 
▪ construirea ofertelor programului pilot de vouchere pe baza unei abordări bazate 
pe cerere, constând într-o evaluare amănunțită a nevoilor, care va fi pusă în aplicare la 
începutul programului de vouchere pentru inovare; 
▪ asigură recrutarea și promovarea Academiei ACSELL, prin care semnatarii 
prezentului acord se implică în acordarea voucherelor de inovare, într-un mod 
structurat, coordonat de Consiliul Județean Timiș; 
▪ crearea un mecanism replicabil și scalabil de sprijin pentru proiecte inovatoare 
provenind de la diverși actori din sectorul sănătății și al bunăstării sociale, cu indicatori 
cheie de măsurare a succesului; 
▪ gestionează punctul unic de intrare a beneficiarilor Academiei ACSELL și 
asigură cadrul necesar pentru identificarea / clarificarea nevoilor beneficiarilor, cu 
scopul creării itinerariului / meniului optim de servicii puse la dispoziție de semnatari în 
cadrul schemei de vouchere de inovare. 
 
Art. 4 Implementarea acordului 
 
Prezentul acord nu poate fi interpretat ca un angajament financiar din partea Județului 
Timiș și nici a celorlalți semnatari, prin nici una din clauzele sale. 
Pentru implementarea planului de acțiune nu există finanțare asigurată prin bugetul 
proiectului. Toate acțiunile și serviciile oferite de semnatari vor fi finanțate prin proiecte 
conexe sau se vor derula pe bază de voluntariat.  Astfel, nici unul dintre parteneri nu se 
va confrunta cu  problema dublei finanțări. 

https://www.interregeurope.eu/acsell/
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Art. 5 Durata acordului 
 
Prezentul Acord va intra în vigoare la data semnării sale de către ultima dintre Părți, cu 
posibilitatea prelungirii, în condițiile legii.   
 
Art. 6 Reprezentarea părţilor 
            
Fiecare parte îşi va desemna câte un responsabil pentru coordonarea activităţilor     
desfăşurate în colaborare. Astfel: 
             
JUDEȚUL TIMIȘ, prin Consiliul Județean Timiș, responsabil pentru implementarea 
prezentului acord este doamna Mirela-Carina SINCA, din cadrul SREP; 
 
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA, responsabil pentru implementarea 

prezentului acord este doamna dr. Alexandra PETCU; 

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA, responsabil pentru implementarea 

prezentului acord este domnul prof.dr.ing. Radu VASIU, președinte al Senatului 

Universității, director Centrul Multimedia;  

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "VICTOR BABEȘ" DIN TIMIȘOARA, 

responsabil pentru implementarea prezentului acord este domnul prof. dr. Cristian-

Iulian OANCEA; 

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚELE VIEȚII „REGELE MIHAI I” DIN TIMIȘOARA, 

responsabil pentru implementarea prezentului acord este domnul Răzvan VÂLCEANU; 

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ A REGIUNII VEST, responsabil 

pentru implementarea prezentului acord este domnul Cristian GOȚIA;  

COWORK TIMIȘOARA S.R.L., responsabil pentru implementarea prezentului acord 
este domnul Andrei Cosmin MUNTEANU, co-fondator & CEO; 
 
HELIXCONNECT EUROPE S.R.L responsabil pentru implementarea prezentului acord 

este domnul dr. Ovidiu Adrian SOLOMON, director.  

Art.7 Clauze finale 
Părţile au convenit ca toate neînţelegerile decurgând din executarea prezentului acord 
şi actelor adiţionale să fie rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanţii lor. În cazul 
în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa 
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instanţelor judecătoreşti competente. 
 
Prezentul acord, conţinând 9 pagini, a fost încheiat azi_________într-un număr de 9 
exemplare originale, toate cu valoare juridică egală. 
 

JUDEȚUL TIMIȘ, prin CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ 

Alin-Adrian NICA, președinte 

 

 

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA  

prof.univ.dr. Marilen Gabriel PIRTEA, rector 

 

 

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA 

conf. univ. dr. ing Florin DRĂGAN, rector 

 

 

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "VICTOR BABEȘ" DIN TIMIȘOARA 

prof.univ.dr. Octavian Marius CREȚU, rector  

 

 

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚELE VIEȚII „REGELE MIHAI I” DIN TIMIȘOARA 

prof.univ.dr. Cosmin Alin POPESCU, rector 

 

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ A REGIUNII VEST 

Sorin MAXIM, director general 

 

 

COWORK TIMIȘOARA S.R.L. 

Andrei Cosmin MUNTEANU, administrator 

 

 

HELIXCONNECT EUROPE S.R.L.,  

dr. Ovidiu Adrian SOLOMON, director 

21.11.2022
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