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SCURTĂ DESCRIERE:   

UOC propune crearea unui centru regional de excelență în transformare digitală, inovare și transfer de 

tehnologie, ca răspuns la puternicele decalaje față de media europeană în ceea ce privește 

infrastructura de inovare, implicarea studenților în activitățile de inovare, valorificarea rezultatelor 

cercetării, colaborarea dintre cercetători și oamenii de afaceri.  Modelul avut în vedere pleacă de la 

centrul de inovare digitală (DIH - Digital Innovation Hub) de la Universitatea „Ovidius" din Constanța, 

creat pornind de la un centru de transfer tehnologic autorizat de autoritatea din domeniul cercetării.  

Centrul de excelență în transformare digitală, inovare și transfer de tehnologie este dezvoltat în cadrul 

unei universități, care joacă rolul de orchestrator și centru de competențe.  Aceasta colaborează cu 

organizații cu roluri și competențe complementare, relevante pentru îndeplinirea misiunii: asociații 

patronale reprezentative pentru mediul de afaceri regional, camere de comerț, asociații reprezentative 

pentru administrația locală/regională, firme de consultanță cu experiență în digitalizare, inovare și 

antreprenoriat, clustere reprezentative la nivel regional. 

Conform acestui model, misiunea centrului este cvadruplă, să: 

1. permită studenților dobândirea competențelor profesionale și transversale cerute de angajatori 

prin colaborare transdisciplinară pentru elaborarea și implementarea unor proiecte izvorâte din 

nevoile firmelor și comunităților regionale; 

2. furnizeze servicii de formare a competențelor digitale și de consultanță tehnică precum și 

facilități de experimentare la standarde europene, cu scopul stimulării transformării digitale și 

tranziției la economia circulară a agenților economici și a entităților publice din regiunile vizate; 

3. ofere cursuri de formare privind protejarea proprietății intelectuale și valorificarea rezultatelor 

cercetării, cultura antreprenorială și a inovării, precum și consultanță tehnică, juridică, financiară 

pentru implementarea proiectelor de transformare digitală sau de dezvoltare durabilă ale 

firmelor sau autorităților locale/regionale; 

4. contribuie la dezvoltarea unui ecosistem pentru inovare prin integrarea centrelor într-o rețea 

națională și stabilirea de parteneriate cu rețelele de profil europene. 

CERINȚE MINIME: 

Pentru a-și putea îndeplini misiunea, centrul are nevoie de o infrastructură educațională adecvată, 

constând în săli de proiectare asistată de calculator, ateliere de fabricație digitală, laboratoare de 

inovare și testare dotate cu echipamentele necesare, spații de lucru colaborativ, săli pentru evenimente 

de relaționare (networking) și intermediere (brokerage) tehnologică etc. 

O a doua condiție pentru îndeplinirea misiunii este legată de asigurarea resursei umane pentru inovare 

și transfer tehnologic.  Instituție de învățământ superior și cercetare multidisciplinară, Universitatea 

Ovidius are o resursă umană puternică și diversă (circa 700 de cadre didactice și de cercetare) și se 

bazează pe talentul și creativitatea celor peste 15000 de studenți.  Universitatea oferă cel mai potrivit 

spațiu pentru pregătirea resursei umane în domeniul transformării digitale, a inovării și a transferului de 

tehnologie. 



Al treilea element necesar pentru succesul centrului este conectivitatea, implicarea acestuia în 

rezolvarea problemelor comunității regionale în serviciu căreia se va afla.  Relația strânsă cu mediul de 

afaceri, cu autoritățile locale și cu organizațiile neguvernamentale poate fi asigurată de Universitatea 

Ovidius ca punct de confluență regional.  Universitatea are experiența derulării de proiecte cu toate 

părțile interesate, este un participant activ în cluster-ele regionale și naționale și are o tradiție de dialog 

și consultare în cadrul comunității în serviciul căreia se află. 

Revenind la cerințele de infrastructură, modelul inițiat de Universitatea „Ovidius” din Constanța 

propune pentru funcționare optimă, o clădire cu subsol, parter și trei etaje, cu o suprafață de 

aproximativ 3200 mp, cu săli de proiectare asistată de calculator, ateliere de fabricație digitala, 

laboratoare de inovare și testare dotate cu echipamentele necesare, spații de lucru colaborativ, săli 

pentru evenimente de brokeraj tehnologic, spații tehnice, centru de date etc.  O astfel de investiție se 

ridică la circa 7,5 milioane Euro (construcție-montaj și dotări).  

STADIUL:  

Centru regional de excelență în transformare digitală, inovare și transfer de tehnologie a depășit faza de 

idee de proiect, fiind suficient de matur pentru a putea fi realizat până în 2026.  Pornind de la Centrul de 

Transfer de Tehnologie al universității (autorizat de Ministerul Cercetării și Inovării), de la Centrul de 

Inovare Digitală (care a fost selectat de Agenția Națională pentru Digitalizare pentru a deveni „European 

DIH”), de la relațiile cu DIH-urile din celelalte regiuni și cu cele europene, Centrul pe care dorim să îl 

edificăm este pregătit să își îndeplinească o bună parte din misiune chiar și înainte de asigurarea 

spațiilor și dotărilor necesare. 

Pe de altă parte, există deja un proiect de construire și dotare a unui centre de educație, inovare și 

transfer de tehnologie, ajuns la stadiul de Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic și Plan de Afaceri, dar 

care nu a putut fi implementat datorită cofinanțării prohibitive pentru universități.  Centrul a fost 

proiectat plecând de la analizarea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii SE, de la nevoile 

menționate în cadrul Cartei Albe a IMM-urilor pentru regiunea SE, de la prioritățile din Strategiile 

Județului și Municipiului Constanța.  Mai mult, proiectul a fost conturat în urma unor ateliere de gândire 

creativă (design thinking) realizate în colaborare cu experți IBM, printr-un program de responsabilitate 

socială, la care au participat studenți, cadre didactice și reprezentanți ai mediului economic din zona 

metropolitană Constanța.  

În plus, Universitatea „Ovidius” din Constanța deține titlul de proprietate asupra terenului pe care 

urmează să fie construit centrul și estimează că proiectul poate fi finalizat înainte de 2026.  Este 

necesară identificarea unei surse de finanțare pentru implementarea proiectului, eventual cu sprijinul 

autorităților municipale, județene și/sau naționale. 

 


