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Cap. 1 Rolul Agenţiei Naţionalei pentru Creativitate, Inventică şi Transfer 

Tehnologic 4.0 

 

 

   Art. 1. – 

           (1) Se înfiinţează Agenţia Naţională  pentru Creativitate, Inventică şi 

Transfer Tehnologic 4.0  (A.N.C.I.T.T.4.0), denumită în continuare şi 

Agenţia 4.0, se organizează şi funcţionează ca instituţie publică, avînd 
personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educatiei Nationale, care 

realizează politica Guvernului în domeniul promovării şi organizarii unui 

sistem educaţional şi de implementare socială performant, bazat pe inovare, 

inventică si transfer tehnologic la cel mai inalt nivel industrial-4.0, în toate 

domeniile de activitate, utilizând calea creativitaţii, susţinută şi implementată la 

nivel naţional, în vederea atingerii obiectivului de creştere economică 

sustenabilă şi automat, a  bunăstării sociale, urmărind interconectarea la 

progresul european şi internaţional. 

           (2)Agenţia are sediul în municipiul Bucureşti, str. ……………….. nr. , 

sectorul…...   

          (3)Agenţia are ca scop, organizarea, susţinerea, dezvoltarea şi 

implementarea în  economia naţională a gândirii creative, printr-un sistem 
educaţional modern, performant, aplicabil pe tot parcursul vieţii; formarea 

tinerei generaţii pe criteriile de competitivitate creativă internaţională şi 

valorificarea patrimoniului naţional de invenţii valoroase, reprezintă cei doi 

vectori principali care, printr-o acţiune cumulativă, adoptând strategii pe termen 

scurt, mediu şi lung, în consens naţional, vor duce la o accelerare şi consolidare 

reală a pantei ascendente a creşterii economice, la bunăstarea populaţiei şi o 

integrare valorică eficientă în context european şi global, în  conformitate cu 

“Programul de guvernare”. 

ART. 2 

 Finanţarea activităţii 

       (1) Finanţarea activităţii Agenţiei4.0 se asigură din venituri proprii, 
subvenţii şi un fond operational şi de investiţii acordat de la bugetul de stat, 

prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale. Din activitatea economică 

desfasurata de Agenţia4.0 se vor asigura dividente statului român, pe baza 

contractelor de lucru cu partenerii, în condiţiile stabilite de legile in vigoare. 

       (2) Veniturile proprii ale Agenţiei4.0 şi ale unităţilor din subordine, se 

constituie din:  

             a) cursuri pentru formarea de cadre pe specialităţile specifice 

dezvoltării gîndirii creative la toate formele de invăţamînt, preşcolar, 

preuniversitar, universitar, post universitar. 
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             b) manuale de specialitate pentru formarea gîndirii creative la toate 

formele de invăţamînt, preşcolar, preuniversitar, universitar, post universitar. 

             c) tarife pentru cursurile de perfecţionare în domeniul formării şi 

exploatării creaţiei tehnice în cadrul intreprinderilor,  organizate de Agenţia4.0 

pentru reprezentanţii mediului de afaceri; 

             d) tarife pentru consultanţă tehnica de specialitate, acordată persoanelor 

juridice,  pentru elaborarea descrierilor de invenţii, a studiilor de fezabilitate de 

implementare a invenţiilor, depistarea de noi pieţe de desfacere a produselor 

novative etc;  
             e) colaborarea la proiecte europene de dezvoltare şi implementare a 

creţaiei tehnice originale. 

             f) colaborări externe pe domeniul marketingului internaţional pentru 

produsele creative, împreună cu  inventatorii selectaţi şi mediul de afaceri; 

             g) asistenţă tehnico-financiară din partea organismelor internaţionale; 

             h) sponsorizări şi donaţii; 

             k) alte venituri. 

 

Cap. 2 Funcţiile Agenţiei Naţionalei pentru Creativitate, Inventică şi 

Transfer Tehnologic 4.0 

 

 ART. 3  
Agenţia 4.0 îndeplineşte următoarele funcţii de necesitate pentru atingerea 

scopului: 

 

            a)de elaborare a unor politici şi măsuri, de stimulare, dezvoltare, 

consolidare a creativităţi  la nivel naţional, pe termen scurt, mediu şi lung,  
ca forţă motrice cu rol determinant în acelerarea progresului tehnic, ştiinţific şi 

tehnologic în cadrul procesului de dezvoltare economică sustenabilă; 

            b)de selecţie a invenţiilor şi a propunerilor de invenţii cu potenţial 

major de valorificare, elemente care, prin finanţare, implementare şi transfer 

în producţie, duc la obţinerea unor produse vandabile la nivel global, pe un 

segment de piaţă cunoscută sau potenţială; acesta trebuie să fie criteriul 
principal de selecţie pentru utilizarea fondurilor naţionale şi europene în 

dezvoltarea economică sustenabilă a ţării; 

           c)de evaluare a fezabilităţii proiectelor propuse pentru finanţare în 

diferite domenii, a intreprinderilor inovative, specialzate în implementarea 

de invenţii în producţie, utilizând criteriul de eficientă economic;   

             d)de informare a opiniei publice asupra importanţei implementării 

sistemului educaţional creativ în cadrul creşterii economice sustenabile şi 

efectele benefice cu character social, prin dezvoltarea gândirii creative a 

tuturor generaţiilor, prin invăţarea pe tot parcursul vieţii; 
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             e)de promotor al gândirii creative aplicative, la nivel global, cu rol 

de a stimula noi pieţe de desfacere pentru produsele inovative româneşti;    

AA Departamentul de Marketing        

             f)de colaborator extern pe domeniul marketingului internaţional 

inovativ, independent, dar şi în colaborare cu camerele de comerţ şi industrie 

bilaterale, cu  toţi repezentanţii comerciali ai ambasadelor, pentru depistarea 

cererilor de piaţa, a pieţelor de desfacere a produselor inovative, de depistare a 

posibililor contractori-distribuitori, asigurând astfel dezvoltarea comerţului la 

nivel global, intr-o manieră unitară, economică si eficientă;            
             g)de reprezentare –prin care se asigură reprezentarea ANCITT4.0 şi a 

intereselor colaboratorilor săi, a inovatorilor, inventatorilor, a cercetatorilor şi a 

producătorilor de produse inovative potrivit legi;   

             h)de partener al inventatorilor cu invenţii selectate, finanţate dintre 

cele  identificate cu potenţial de creştere economocă, precum şi a produselor şi 

serviciilor româneşti  realizate pe baza de invenţii sau soluţii tehnice innovative 

promovate, (caracterizate prin noutate tehnică pe plan mondial), ce pot fi 

valorificate în timp scurt, utilizând o politică de marketing  adecvată; 

             i)de partener la proiecte europene de dezvoltare şi implementare a 

creţaiei tehnice originale alături de unităţi de învăţământ, cercetare şi producţie;          

         j)de administrare - prin care se asigură administrarea programelor 

ANCITT4.0, de dezvoltare a creativitaţii tehnice pe plan naţional şi a 
proiectelor destinate implementării de invenţii şi a întreprinderilor inovative, la 

nivel naţional şi local; 

             k) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea aplicării şi 

controlul respectării reglementărilor în domeniul său de activitate, precum şi al 

funcţionării instituţiilor şi organismelor care îşi desfăşoară activitatea în 

subordinea sa;  

 l) de facilitator, în relaţia dintre autorităţile de stat cu atribuţii in 

domeniu, IMM-uri, patronate, alte entităţi juridice sau persoane fizice, 

preocupate in domeniul de activitate al Agenţiei 4.0.               

             m)de identificare şi formare curriculară a disciplinelor de educare 

a gandirii creative specifice fiecărei etape de pregatire educatională, gradual şi 
de sinteză, pe domenii şi grupe valorice, în funcţie de natura cursanţilor, la 

toate formele de invăţamînt, preşcolar, preuniversitar, universitar, post 

universitar în scopul creşterii calităţii educaţionale şi a potenţialului inovativ la 

tânăra generaţie; 

            n)de identificare şi instruire pe teritoriu, a personalului de 

specialitate disponibil pentru susţinerea disciplinlor de educare şi formare a 

gîndirii creative; cadrele didactice de specialitate se vor alege din bazinele 

universitare de prestigiu şi din şcolile de tradiţie cu experienţă de bune practici 

în acest domeniu;  
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             o)de înfiinţare a “departamentelor de învăţământ creativ” pe 

teritoriu, cu sprijinul inspectoratelor şcolare judetene, la invăţamântul 

preuniversitar şi a “departamentelor de inventică” în cadrul invăţământului 

universitar, ce vor funcţiona ca centre teritoriale operaţionale în cadrul 

Agenţiei4.0;  

             p)de elaborare şi editare de manuale didactice de specialitate pentru 

formarea gîndirii creative la toate formele de invăţamînt, preşcolar, 

preuniversitar, universitar, post universitar; 

           r)de evaluare a pieţei de capital şi de atragere spre finanţare 
investitii proprii şi ale partenerilor; 

            s)de finanţare a procesului de implementare a invenţiilor şi a 

propunerilor de invenţii pe baza cărora se pot obţine produse vandabile la 

nivel global;  

            t)de organizare şi control  a incubatoarelor şi acceleratoarelor de 

implementare a invenţilor, înfiinţate şi finanţate de ANCITT 4.0 împreună 

cu alte entitaţi; incubatoarele se vor înfiinţa cu precădere în mediul universitar 

şi oriunde este oportun, pe criteriul de eficienţă sporită. 

            u)de verificare şi control a întregii activităţi financiare a Agenţiei 

4.0. 

            v)de înfiinţare de centre operaţionale ale Agenţiei 4.0 pe regiuni de 

dezvoltare şi în judeţe, ce vor asigura implementarea programelor proprii şi 
consultanţă tehnică de specialitate pe teritoriu;               

             w)de selecţie a unitaţilor de de cercetare pentru infiinţarea 

atelierelor şcoală de prototipuri şi subansamble specializate capabile să 

dezvolte activitati de producţie, pe baza ofertelor Agenţiei şi acordarea de 

francize în producţie, în strânsă cooperare duală, contractuală, Agenţie-

inventatori. 

 x)de selecţie a unitaţilor de producţie pentru infiinţarea de Întreprinderi 

Inovative 4.0 produse realizate oe bază de brevete de invenţie sau subansamble 

ale acestora pe bază de contracte tripartite, Agenţia 4.0-Colectiv de inovare-

Întreprindere inovativa4.0.  

 
       

Cap. 3 - Atribuțiile Agenţiei Naţionale pentru Creativitate Inventică şi 

Transfer Tehnologic 

 

   ART.4   

          (1) Pentru îndeplinirea funcţiilor prevăzute la art. 3, 

 Agenţia are următoarele atribuţii: 
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A. În domeniul programelor finanţate de la bugetul de stat, prin 

intermediul departamentelor: 

                  

                 1.Stabileşte şi aplică strategiile şi politicile pe termen scurt, 

mediu şi lung, în baza noului model de dezvoltare social economic 

industrie 4.0, in toate domeniile, privind activitatea proprie şi de colaborare 

cu partenerii necesari asigurării eficienţei activităţii sale, în concordanţă cu 

politica de dezvoltare  guvernamentală (în platforme de colaborare cu 

ministerele de linie, întreprinderile mici şi mijlocii, marile întreprinderi şi alte 
entităţi interesate de dezvoltarea economică a ţării). 

                 2.Identifică, organizează şi urmăreşte activitatea de implementare 

a creativităţii la toate nivelele de pregătire profesională pe teritoriu.  

                 3.Identifică, selectează, finanţează, implementează şi 

monitorizează, pe baza strategiei Agenţiei, programele de finanţare a 

implementării de invenţii cu caracter de eficientă economică, în cadrul 

întreprinderilor din economia naţională, disponibile în acest sens. 

                 4.Administrează, finanţează şi derulează direct, programele de 

împlementare a invenţiilor în întreprinderile din economia naţională disponibile 

de a absorbi produsele inovative, finanţate de la bugetul de stat, prin 

intermediul Agenţiei şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al 

fondurilor alocate de la bugetul stat, conform Legii nr. 346/2004, reactualizată 
în 2015. 

                5.Sprijină împreună cu alte organe ale administraţiei publice, 

elaborarea şi  

implementarea politicilor şi programelor de cercetare, inovare şi transfer 

tehnologic specifice  conceptului de creştere economică sustenabilă, în 

economia national, în baza noului model de dezvoltare social economic, 

industrie 4.0. 
                  6.Aplică strategia şi politicile specifice dezvoltării creativitatii 

tehnice la scară naţională, în colaborare cu ministerele de linie, Oficiul de Stat 

pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) şi alte forme de organizare a societăţii civile 

interesate de creşterea economică naţională. 
                  7.Asigură, asistenţă şi instruire de specialitae, în domeniul 

specific al “Inventicii”, pe intregul drum al creaţiei tehnice originale, de la 

depistarea problemelor, rezolvarea lor, brevetare, verificare inginereasca, 

implementare în productie, marketing inovativ, prin intermediul centrelor de 

informare şi a cursurilor periodice postuniversitare de specializare pe domeniu, 

împreuna cu specialişti din invatamântul tehnic superior; 

                   8.Selectează, pe domenii de activitate,  prin colaborare cu 

institutele de cercetare, unitatile de invatamânt superior, asociaţiile naţionale 

ale inventatorilor, inventatori independenti, unitaţile de producţie din economia 
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naţională, portofoliul de brevete de importantă  naţională  şi solutii tehnice 

inovative eficiente, ce sunt disponibile de a fi implementate, in vederea 

finanţării pe criteriul de eficienţă economic sporită; 

                    9.Primeşte, selectează probleme de creaţie tehnică din economia 

naţională şi mediul social şi le distribuie, spre rezolvare mediului de cercetare, 

dezvoltare, inovare urmarind rezolvarea lor.     

                    10.Calitatea de asociat  la “Agenţia Naţională de Execuţie în 

Implementarea Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de 

incubatoare de afaceri”, derulat conform Memorandumului de înţelegere 
încheiat cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare România (PNUDR), 

pe domeniul implementării invenţiilor cu potenţial economic în producţie, în 

vederea dezvoltării unor incubatoare de afaceri inovative.        

                    11.Reglementează şi facilitează accesul laboratoarelor de 

cercetare şi de implementare de invenţii, a  întreprinderilor inovative dezvoltate 

de agenţie, la activele aparţinând: regiilor autonome, societăţilor companiilor 

naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, potrivit legi.  

                    12. Primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare 

celor în drept, potrivit competenţelor, sesizările persoanelor fizice şi juridice, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003. 

                    13. Administrează bunurile proprietate publică a statului pe 

care le deţine cu acest titlu şi exercită dreptul de proprietate privată asupra 
bunurilor dobândite în conformitate cu legea, privind transparenţa decizională 

în administraţia publică. 

             

 -B. În domeniul gestionării programelor europene:   

    

            1. Participă la activităţi de informare şi promovare a finanţarilor 

europene, pe  domeniul creşterii competitivităţii economice prin producerea şi 

implementarea de invenţii în economia naţională, prin acordarea de asistenţă 

tehnică, la elaborarea unor proiecte competitive, capabile să absorbă rapid şi 

eficient fonduri comunitare şi de investiţi. 

            2. Participă la implementarea programelor şi a proiectelor 
Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică în domeniul IMM. 

            3. Derulează şi alte programe şi proiecte cu finanţare externă, 

destinate promovării si dezvoltarii creaţiei tehnice, a protecţiei intelectuale, prin 

înfiinţarea de unităţi de implementare, a programelor de cercetare aplicativă, a 

intreprinderilor inovative de realizare de prototipuri şi a celor de implementare 

a invenţiilor în producţie de serie mare, în condiţiile legale în vigoare. 

.  
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- C. In domeniul relaţiei dintre partenerii relevanţi din mediul social şi 

economic, în scopul creşterii nivelului de cooperare şi de colaborare 

         

           (1) Facilitări 

1.1. facilitează prin aparatul propriu, colaborarea dintre autorităţile de 

stat cu atribuţii in domeniu, IMM-uri, patronate, unităţi de cercetare, 

unităţi de invăţământ superior, alte entităţi juridice sau persoane fizice, 

preocupate in domeniul de activitate al Agenţiei4.0; 

1.2. facilitează  şi implementează prin aparatul propriu al agenţiei, 
voluntariatul activ, participarea voluntară a diversilor experţi, 

specialişti, consultanţi care activează in domeniul public şi privat, 

pentru realizarea rolului şi funcţiilor Agenţiei4.0; 

1.3. facilitează identificarea si punerea in valoare a potenţialului de 

inovare şi creativitate al tinerilor din România, prin voluntariat activ, 

concursuri, premii si evenimente dedicate.  

  

           (2)În exercitarea atribuţiilor sale,  Agenţia4.0 colaborează cu 

ministerele şi autorităţile administraţiei publice centrale, autorităţile 

administraţiei publice locale,  precum şi cu organizaţii patronale de 

reprezentare a intereselor întreprinderilor mari, mici şi mijlocii, cu persoane 

juridice sau fizice, cu alţi membri ai societăţii civile interesaţi de activitatea 
Agenţiei4.0. 

          (3)În scopul îndeplinirii atribuţiilor sale,  Agenţia4.0 are dreptul să 

solicite informaţii, în condiţiile legii, de la celelalte organe ale administraţiei 

publice centrale, de la autorităţile administraţiei publice locale, de la alte 

instituţii şi autorităţi publice, precum şi de la societăţile comerciale la care 

statul este acţionar sau asociat, acestea având obligaţia de a furniza datele 

solicitate. 

          (4)Agenţia îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative 

pentru domeniul său de activitate, prin ordinele ministerului tutelar, precum şi 

cele conferite expres sau care decurg din acorduri internaţionale la care 

România este parte.  
 

 ART. 5 Conducerea ANCITT4.0 

         (1)Structura organizatorică a Agenţiei, prevăzută în anexa nr. 1, 

asigură îndeplinirea funcţiilor, respectiv a atribuţiilor acesteia, stabilite prin 

prezenta Hotărâre de  Guvern nr. xz/2019. 

         (2)  Segmentele organizatorice teritoriale ale Agenţiei sunt: 

          a)Sediul operaţional central, (ANCITT4.0) de comandă, strategie, 

analiză şi sinteză informaţională, amplasat în Bucureşti. prevăzut cu 

departamente specializate. 
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           b) “Centre Teritoriale pentru Creativitate, Inventică şi Transfer 

Tehnologic 4.0 “ (CTICTT4.0),  plasate in regiunile de dezvoltare; 

        c) “Oficiii pentru  Creativitate, Inventică şi Transfer Tehnologic.4.0”, 

(OCITT 4.0), la nivel judeţean, al căror număr se va fixa in funcţie de 

oportunităţile de dezvoltare pe teritoriu. 

 

 

ART . 6 Organizare la nivel central 

         (1) Structura organizatorică a Agenţiei4.0 este prevăzută în anexa nr.1 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. A fost adoptată o structură 

organizatorică flexibilă, modernă, inovativă, care să corespundă noului model 

de dezvoltare socială şi economică, corespunzătoare  celei de patra revoluţii 

industriale a societăţii umane, numită “industrie 4.0”;ACNITT4.0 funcţionează 

ca persoană juridică, cu un centru operational strategic de comandă, analiză şi 

sinteză informaţională în Bucureşti, prevăzut cu şapte departamente 

specializate, ce au extensii în teritoriu, acolo unde este necesar, în mediile de 

creaţie tehnică, cu angajaţi permanenţi, angajaţi în part-time şi voluntari 

onorifici, de preferat din rândurile inventatorilor, a cadrelor didactice, a 

cercetătorilor,  elevi de liceu şi studenţi de exceptie, care sunt direct implicaţi în 

activitatea de promovare a creativităţii; această soluţie este eficientă şi 

stimulativă pentru dezvoltarea arboricolă consolidată a activităţilor 
ACNITT4.0, în viitor şi reducerea la necesar-operativ a cheltuielilor de 

funcţionare; structura organizatorică este de forma arboricolă, pe trei segmente 

principale, baza centrală, ramurile pe regiuni de dezvoltare  şi ramificaţiile 

judeţene şi eventual orăşeneşti. 

        a)  Departamentul 1, Comanda şi Strategii de Dezvoltare – (D.C.S.D.) 

           b)  Departamentul 2,Tehnic,  Oportunităţi Fezabilităţi -(D.T.D.O.F.)  

           c)  Departamantul 3, Reprezentare şi Promovare-  (D.R.P.) 

           d)  Departamentul 4, Administrare şi Control-(D.A.C.)       

           e)  Departamentul 5, Formare Profesională –( D.F.P.) 

           f) Departamentul 6, Atragere de capital, Finanţari, Control 

financiar- (D.A.C.F.) 

           g)  Departamentul 7, Implementari şi Transfer Tehnologic 4.0 

(D.I.T.T.) 

 

ART.7 Organigramele departamentale ANCITT4.0 
 

(1) Departamentul 1, Comanda şi Strategii de Dezvoltare – (D.C.S.D.) 

are in componenţă: 

a) Consiliul de conducere 

        b) Biroul executiv 
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        c) Comisii permanente de experţi pentru analiză şi sinteză informaţională, 

conform funcţiilor  

de elaborare a unor politici şi măsuri, de stimulare, dezvoltare, consolidare a 

creativităţi  la nivel naţional, pe termen scurt, mediu şi lung: 

 

(2) Departamentul 2,Tehnic Oportunităţi Fezabilităţi (D.T.D.O.F.) 
         -Compartimentul IT 

         -Comisiii de selecţie şi evaluare tehnică a invenţiilor cu caracter global 

         -Comisia de evaluare economică şi fezabilităţi a proiectelor de finanţare    

 

(3)Departamantul 3, Reprezentare şi Promovare  (D.R.P.) 
         - Biroul de sinergie socială     

          -Compartimentul de marketing intern şi internaţional 

          -Compartimentul de parteneriate             

 

(4)Departamantul 4,  Administrare si Control-(D.A.C.) 

      -Compartimentul administrare programe ANCITT 

          -Compartimentul de control operaţional si facilitati    

          -Compartimentul de investiţii bunuri materiale    

(5)Departamantul 5. Formare profesională –( D.F.P.) 
          -Compartimentul de cercetare şi elaborare curicullară       
          -Compartimentul de organizare formare de cadre   

          -Compartimentul de urmărire si control editorial  

 

(6)Departamantul 6, Atragere de capital, Finanţari, Control 

financiar- (D.A.C.F.) 

          -Compartimentul de cercetare a pieţei de capital       

          -Compartimentul de finanţări investiţii    

          -Compartimentul de urmărire si control financiar intern.              

           

          (7)Departamentul 7, Implementari şi Transfer Tehnologic 4.0 

(D.I.T.T.) 
  

          -Compartimentul organizare sinergică implementări  

          -Compartimentul de consultanţă tehnică aplicativa 

          -Compartimentul de verificare inginerească 

          -Compartimentul de transfer tehnologic 

 

ART.8  

         (1) Organele de conducere  ANCITT 4.0   

a) Consiliul de conducere 
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         b)  Biroul executiv 

         c)  Comisii permanente de experţi analiză şi sinteză informaţională. 

(conform funcţiilor  

de elaborare a unor politici şi măsuri, de stimulare, dezvoltare, consolidare a 

creativităţi  la nivel naţional, pe termen scurt, mediu şi lung). 

 

 Art.9 

         (1) Consiliul de conducere ANCITT4.0 se organizează şi funcţionează 

independent de orice ingerinţe ideologice, politice, religioase sau de altă natură. 
Consiliul de conducere ANCITT4.0 este alcătuit din 31 de membri, 15 

membri nominalizaţi de catre Unitătile de învaţămant  superior de stat şi 

asociaţiile profesionale de inventatori, persoane cu activitate prodigioasă in 

domeniul creativităţii tehnice în baza unei proceduri de selecţie, 6 membri 

nominalizaţi din invaţământul privat preuniversitar şi universitar, reprezentanţi 

desemnaţi pe bază de realizări in domeniul dezvoltării gândirii creative la 

tânăra generaţie. La acestea se adaugă un număr de 2 studenţi, reprezentanţi ai 

federaţiilor studenţeşti din România, nominalizaţi sau reconfirmaţi la începutul 

fiecărui an universitar, 3 reprezentanţi ai patronatelor, 2 reprezentanţi al 

sindicatului cu cei mai mulţi membri din învăţământul superior şi 2 

reprezentanţi al sindicatului cu cei mai mulţi membri din învăţământul 

preuniversitar, 1 reprezentant OSIM. 
         (2) Organizarea şi atribuţiile departamentelor din cadrul Agenţiei se 

stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin 

ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale, în termen de 30 de zile de la intrarea 

în vigoare a prezentei hotărâri, ordin care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

  

Cap.3 Structura organizatorică teritorială ANCITT4.0 

 

ART.10 Organizare ANCITT4.0 pe teritoriu 

         (1) La propunerea preşedintelui sau a secretarului general, prin ordin al 

Ministrului Educaţiei Naţionale  se pot organiza în regiunile de dezvoltare 
Centre pentru Creativitate, Inventică şi Transfer Tehnologic 4.0, (CTCITT4.0), 

Birouri pentru Creativitate Inventică şi Transfer tehnologic, (BCITT4.0), avînd  

colective permanente sau temporare de lucru, după necesităţi organizatorice, în 

condiţiile legii; Centrele teritoriale de Creativitate, Inventică şi Transfer 

Tehnologic 4.0, (CTCITT4.0.) din subordinea ANCITT4.0 vor funcţiona cu 

precădere în colaborare cu unităţile de invăţămînt superior cu experienţă 

în domeniul creativităţii şi Inspectoratele şcolare; 
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         (2) Centrele Teritoriale pentru Creativite, Inventică şi Transfer 

Tehnologic 4.0 (CTCITT4.0),se vor organiza pe birouri operaţionale 

corespondente celor şapte departamente , specifice ANCITT4.0; 

         (3) CTCITT4.0 şi BCITT4.0 se vor infiinţa pe teritoriu cu sprijinul 

Universităţilor cu caracter tehnic aplicativ şi a inspectoratelor şcolare; în cadrul 

acestora vor fi finanţate dotari specifice pentru laboratoare de cercetare 

creativă, ateliere de prototipuri şi execuţie producţie de serie mică, specifice 

implementării de produse noi, verificare inginerească şi atestare a calităţii 

producţiei, în vederea lansării de francize catre producători de serie mare; aici 
se vor dezvolta nuclee de resurse umane, de  implementare efectivă a 

creativitaţii tehnice în invăţământul de toate gradele, in cercetare proiectare, 

verificare inginerească, şi producţie  a inventiilor de interes naţional 

           (4)Beneficiarii transferului tehnologic vor fi IMM lucrative dar si noi 

intreprinderi ce se pot constitui sub forma Intreprinderilor Inovative 4.0 ,(I.I. 

4.0), prin atragere finan’[ri din diverse surse de finanţare găsite  de Agenţia 4.0; 

aceste Intreprinderi inovative 4.0, pot funcţiona în colaborare cu institutele de 

cercetare, unitaţi de invăţământ, patronate, IMM, etc. 

           (5) Conducerea fiecărui CTCITT 4.0, se asigură de către un manager 

teritorial, un inventator recunoscut ca promotor al creaţiei tehnice.  

           (6) Activitatea CTCITT4.0, ca unităţi cu personalitate juridică, se poate 

desfăşura şi în spaţii închiriate în condiţiile legii. 
           (7) Înfiinţarea de CTCITT se face prin ordin al Ministrului Educaţiei 

Naţionale la propunerea preşedintelui, Biroului executive al Agenţie.0, potrivit 

prevederilor legale în vigoare, în funcţie de necesitatile de dezvoltare lucrativă, 

teritorială, a activităţii. 

           (8) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, 

se aprobă, prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale, statul de funcţii şi 

regulamentul de organizare şi funcţionare ale Agenţiei ce vor fi prezentate in 

anexa 2. 

 

            (9) Veniturile proprii ale CTCITT.4.0 şi BCITT4.0  se constituie 

din: 
                 a) Obţinerea prin concurs, de proiecte de cercetare-dezvoltare pe 

fonduri naţionale, sau europene, în funcţie de oportunitaţile de implementare a 

unor invenţii de interes national, proritar pe axa CERCETARE 

DEZVOLTARE SI INOVARE; 

                 b) tarife pentru cursurile de perfecţionare în domeniul exploatarii 

creaţiei tehnice în cadrul intreprinderilor,  organizate de Agenţia4.0 prin 

CTCITT 4.0, pentru reprezentanţii mediului de afaceri; 

                 c) tarife pentru consultanţă tehnică de specialitate, acordată 

persoanelor juridice,  pentru elaborarea descrierilor de invenţii, a studiilor de 
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fezabilitate de implementare a invenţiilor, depistarea de noi pieţe de desfacere a 

produselor novative etc.  

                 d) asistenţă tehnico-financiară din partea organismelor 

internaţionale; 

                 e) sponsorizări şi donaţii; 

                 f) alte venituri. 

  

ART.10 Probleme de personal 

 
          (1) Încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea 

raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă, se face prin 

decizie a preşedintelui ANCITT4.0, în condiţiile legii. 

          (2) Numărul maxim de posturi al aparatului propriu al ANCITT4.0 este 

de …, exclusiv demnitarii şi posturile aferente oficiilor teritoriale pentru 

implementarea creativităţii, inventicii si a a.  

          (3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului încadrat în 

Agenţie4.0 se stabilesc prin fişa postului. 

          (4) Salarizarea personalului Agenţiei4.0 se va realiza în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare.  

 

ART. 11 
            (1) Imobilul situat în municipiul Bucureşti, str        nr.     , sectorul   , 

aflat în patrimoniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei 

Naţionalenomiei se transmite Agenţiei, pe bază de protocol de predare-preluare, 

în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

            (2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Agenţia 4.0 are în dotare un 

număr de x autoturisme şi un consum de combustibil stabilit potrivit 

reglementărilor în vigoare. Pentru activităţile specifice desfăşurate, fiecare 

centru teritorial infiinţat va avea in dotare un autoturism, cu un consum lunar de 

carburant de 200 litri/autoturism.   
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