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TÂRGUL START-UP-URILOR „CELE MAI BUNE IDEI INOVATIVE”: DESFĂȘURAT 
CU SUCCES LA USM !

             La sfârșitul lunii decembrie ( 22 decembrie 2014), în incinta 
Universității de Stat din Moldova (sala 222, Bloc IV, orele 14:00-
17:00) a avut loc evenimentul, cu genericul – Târgul start-up-urilor 
„Cele mai bune idei inovative”. Această importantă manifestație 
cu tentă inovativă, a fost realizată către echipa Incubatorului 
Inovațional “Inventica-USM” în cadrul Programului de realizare 
în anul 2014 a proiectului de creare și susținere a start-up-urilor 
– Târgul start-up-urilor „Cele mai bune idei inovative”, program 
susținut și finanțat de către Agenția pentru Inovare și Transfer 
Tehnologic (AITT).
 Târgul start-up-urilor este conceput ca un for al proprietăţii 
intelectuale, creativităţii şi inovării, organizat de Incubatorul Inovațional “Inventica-USM” în cooperare cu 
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT) şi Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 
Republicii Moldova (AGEPI) și orientat, în special, spre susținerea studenților și tinerilor cercetători ai USM 
în demersurile lor de generare a ideilor inovative și fructificare / materializare ale acestora în proiecte / planuri 
de afaceri inovative.
 Lucrările Târgului start-up-urilor au fost deschise, cu un cuvânt de salut, de către prorectorul pentru 
activitatea științifică a USM – prof. univ., dr. hab. Florentin Paladi. În cuvântul său de salut, prorectorul USM 
s-a referit la importanța acestui eveniment – Târgul start-up-urilor – ca un eficace mijloc de impulsionare, 
încurajare și susținere a activităților de cercetare și inovare în cadrul USM, realizate, în special, de către studenți 
și tineri cercetători. 
 Ulterior, lucrările acestei manifestații au fost moderate de către conf. univ., dr. Marian 
Jalencu,administratorul Incubatorului Inovațional “Inventica-USM”, șef catedră Administrarea Afacerilor. 
Pentru început a fost lansat oficial și prezentat audienței site-ul Incubatorului Inovațional “Inventica-USM” 

(http://inventica.usm.md/), precum au fost trecute în revistă 
activitățile premergătoare Târgului start-up-urilor, activități 
efectuate pe parcursul lunilor iulie – decembrie 2014 în cadrul 
Incubatorului Inovațional “Inventica-USM”, și anume: masa 
rotundă cu participarea agenților economici și a studenților; 
seminarul tematic în domeniul proprietății intelectuale destinat 
tinerilor, cu participarea experților naționali de la AGEPI și AITT; 
seminarul pentru studenții de la facultatea Științe Economice cu 
genericul “Gestiunea eficientă a afacerii”; organizarea training-
urilor pentru tineri cu genericul “Instruire și consultanță 
antreprenorială”, etc.
 În cadrul Târgului start-up-urilor au fost prezentate Planurile 
de afaceri inovaționale elaborate de către studenții Universității de 

Stat din Moldova în cadrul Incubatorului Inovațional “Inventica-USM”.
 În conformitate cu Programul prestabilit, au fost prezentate, audiate și susținute public unsprezece 
planuri de afaceri inovaționale, elaborate de către studenții USM. În ceea ce urmează o să prezentăm titlurile 
acestor planuri inovaționale, precum și autorii acestora:
1. Cultura aquaponică. Autori: Cojocaru Nicolae, Indoitu Gheorghe
2. Aparat pentru colectarea PET-urilor și Polietilenei. Autor: Nica Nicoleta
3. Construcția piscinelor naturale. Autor: Savcenco Adrian
4. Colectarea și reciclarea uleiurilor și grăsimilor vegetale uzate. Autor: Suhodol Alexandru
5. Codul QR. Autor: Dem Renata
6. Producerea podoscopului. Autor: Iațeniuc Lilia
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7. Uleiul Canola. Autor: Rață Vasile
8.Producerea și distribuirea pungilor Biodegradabile Eco-Bag. Autori: Bilețchi Vlad, Savcenco Adrian, Meșina 
Roman
9. Aparat (dozator) automat pentru comercializarea laptelui proaspăt. Autor: Cojocaru Dorin
10. Plantație ecologică de cătină albă. Autor: Dubceac Ștefan
11. Inovație în arta lutului. Autor: Belibov Ana
 Menționăm în mod deosebit faptul că, toate aceste planuri de afaceri au fost prezentate și au participat 
laConcursul național „Cel mai bun proiect inovativ” organizat de către Agenția pentru Inovare și Transfer 
Tehnologic (AITT), care a avut loc în data de 23 decembrie 2015.
 La Târgul start-up-urilor „Cele mai bune idei inovative” au participat activ și reprezentanți ai mediului 
de afaceri, cercetători, profesori.
 Printre participanții la lucrările Târgului se numără următorii reprezentanți ai mediului de afaceri 
autohton, manageri și administrator de success, și anume – prof., dr. hab. Ion Bîzgu, director, SA „Avicola-
Moldova”; conf., dr. Valentina Postolachi, Confederația Națională a Patronatului din R. Moldova; conf., 
dr.Alexandru Scutaru, antreprenor, USM; conf., dr. Mihai Cernei, manager din domeniul sectorului energetic 
al R. Moldova; Victor Ciobu, director general a SA „Cristalion-Plus”; dr. Ana Timuș, manager-proiect, SC 
„Ingineria-Apelor” SRL; Alina Vorobiova, director, SRL Daybegin.
 Unul dintre pricipalele scopuri ale Târgului start-up-urilor a constat în facilitarea unui eficace dialog și 
schimb de opinii între studenți și reprezentanții mediului de afaceri, precum și oferirea de analize și expertize 
ale planurilor inovaționale elaborate și prezentate la Târg.

REPREZENTANȚII USM – CÂȘTIGĂTORII CONCURSULUI NAȚIONAL „CEL MAI 
BUN PROIECT INOVATIV” !!!

 Studenții USM – COJOCARU Nicolae și INDOITU Gheorghe (facultatea Științe Economice, 
specialitatea Business și Administrare, anul III) – sunt câștigătorii Concursului Național „Cel mai Bun Proiect 
Inovativ” organizat de AITT, la categoria studenți.
 Proiectul inovativ “CULTURA AQUAPONICĂ” prezentat la Concurs a fost elaborat în cadrul 
Incubatorul Inovațional “Inventica-USM”.
 Pe 23 decembrie 2014, Agenția pentru Inovare și Transfer 
Tehnologic (AITT) a organizat prezentarea publică a proiectelor depuse 
la concursul național ”Cel mai Bun Proiect Inovativ” destinat elevilor, 
studenților și tinerilor cercetători din Republica Moldova.
În concurs s-au înscris 34 de tineri cu 30 de proiecte inovative cu 
tematică diversă (IT, medicină, agricultură, prestare de servicii, etc.), 
fiind divizați în 3 categorii: liceeni, studenți și tineri cercetători.
 Proiectele prezentate la Concursul Național ”Cel mai Bun Proiect 
Inovativ” au fost evaluate de către o Comisie formată din reprezentanți 
ai Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic, Universitatea 

Academiei de Științe a 
Moldovei, Organizația pentru 
Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Agenția de 
Stat pentru Proprietatea Intelectuală și MobiasBancă Groupe Societe 
Generale, care au apreciat creativitatea și cultura antreprenorial – 
inovațională a concurenților.
 În urma prezentării publice a proiectelor și deliberării membrilor 
juriului, au fost desemnate cele mai bune 3 idei de proiecte inovate 
(câte unul pentru fiecare categorie), care au fost premiate cu lăptopuri 
și vor fi propuse pentru finanțare la concursul proiectelor de transfer 
tehnologic, organizat anual de către Agenția pentru Inovare și Transfer 

Tehnologic în colaborare cu Academia de Științe a Moldovei.
• Categoria elevi:  proiectul ”Soare-Mobil”  prezentat de dl. Vitalie 
PANAITOV, Liceul Teoretic  ”G. Gaidarji” din  mun. Comrat;
• Categoria studenți: proiectul ”Cultură AQUAPONICĂ” prezentat 
de către dl. Gheorghe INDOITU și dl. Nicolae COJOCARU de la 
Universitatea de Stat din Moldova;
• Categoria tineri cercetători: proiectul ”Sursa de energie regenerabilă: 
pompa termică” prezentat de către dl. Sergiu PASCARI, Î.I. ”Pascari 
Sergiu”.
 La eveniment au participat administratorii Parcurilor Științifico-
Tehnologice și a Incubatoarelor de Inovare, care au declarat că sunt 
deschiși să acorde tot suportul consultativ necesar implementării 
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proiectelor prezentate la concurs. În același timp, câștigătorii vor beneficia de suportul AITT în promovarea 
proiectelor și a rezultatelor acestora la forumurile de afaceri din Republica Moldova, România și Ucraina.
 Concursul ”Cel mai bun Proiect Inovativ” s-a desfășurat concomitent în 3 țări: România, Ucraina și 
Republica Moldova, în perioada septembrie – decembrie 2014, fiind finanțat de către Comisia Europeană prin 
intermediul proiectului transfrontalier ”Formarea rețelei de infrastructură inovațională în cadrul instituțiilor 
din regiunea transfrontalieră”.

LANSARE DE CARTE : ,,HUMANUS VIRTUTIS” de BORIS BOGUŞ

 La data de 16 ianuarie 2015, șeful catedrei Educație Fizică și Sport a 
Universităţii de Stat din Moldova (USM) Boris Boguș, doctor în filozofie, autor 
al mai multor monografii cu diferite tematici, a lansat cartea ”Humanus virtutis”.
 Lucrarea reprezintă o colecție de informaţii, articole, impresii de 
călătorii, precum şi analizele publicate în ziarul ,, Universitatea”.
Leonid Bujor, consilierul Premierului în exerciţiu Iurie Leancă, a vorbit despre 
calea parcursă de către Boris Boguş, ”administrator, manager, antrenor, psiholog 
absolvent a patru instituţii de invăţământ superior, autor de cărţi” oferindui 
Diploma de gradul întîi a Guvernului.
 ”Boris Boguș este un caracter cu totul deosebit. El are temperamentul 
omului care pășește mereu prin viață filozofic, voios. A muncit enorm pentru 
prestigiul său inclusiv prin această carte”, a remarcat moderatorul festivității 
Efim Josanu, jurnalist, scriitor, președintele onorific al Comitetului Național 
Olimpic și Sportiv (CNOS).
 Autorul lucrării a fost distins și cu Diploma de Onoare a Ministerului 
Culturii, oferită de viceministrul în exercițiu Gheorghe Postică. 
La evenimentul dat au fost prezenți prorectorul USM pentru activitate didactică 
Otilia Dandara, prim-vicepreședintele CNOS Nicolae Piatac, șeful Catedrei 
psihologie a USM Vladimir Guțu, oenologul Boris Găină, prieteni, consăteni.

 PROIECTUL TEMPUS „REȚEAUA DE TRANSFER TEHNOLOGIC-TECTNET” – UN 
AN DE LA LANSARE

A trecut un an de la lansarea proiectului Tempus  „Rețeaua de transfer 
de Tehnologic - TecTNet”, implementat de un consorțiu compus din 11 
parteneri din Republica Moldova și Uniunea Europeană (UE). Proiectul 
a demarat la 1 decembrie 2013 și va fi finalizat în luna decembrie 2016. 
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt 4 universități din Republica 
Moldova: Universitatea de Stat din Moldova (USM), Universitatea 
Tehnică aMoldovei (UTM), Universitatea Agrară de Stat din Moldova 
(UASM) și  Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălți (USARB), 
partenerii din UE fiind Universitatea Sannio din Benevento (Italia), 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (România), Institutul Superior Tehnic din Lisabona 
(Portugalia) şi Universitatea Tehnică din Košice (Slovacia). 
 Obiectivul principal al proiectului constă în consolidarea capacităților instituționale ale universităților 
din Republica Moldova în ceea ce privește transferul de cunoștințe și tehnologii,  managementul inovațiilor 
și proprietatea intelectuală și prevede (i)implementarea unui program de master în domeniul inovațiilor 
și transferului tehnologic, (ii) stabilirea relațiilor de colaborare dintre universități și întreprinderi și  (iii) 
dezvoltarea Oficiilor de Transfer Tehnologic (OTT) în cadrul universităților beneficiare.
Sustenabilitatea triunghiului cunoașterii educație-inovație-cercetare este, de asemenea, susținută de participarea 
la acest proiect a Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic (AITT), Agenției de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) și  un ONG local  „Rețeaua de Transfer Tehnologic a Moldovei” 
(RTTM). Programul de Master „Managementul Inovațional  și Transfer  Tehnologic”.
 Pe parcursul primului an au fost deja înregistrate rezultate destul de bune, cel mai important fiind 
lansarea Programului de Master în domeniul Managementului Inovațional și Transferului Tehnologic. 
Programul de master este unul de pionierat din mai multe perspective. Merită a fi menționat faptul că acest 
program a fost autorizat de Ministerul Educației ca un 
program de master realizat în parteneriat de către  cele 
4 universități din Moldova – beneficiare ale proiectului 
TecTNet. Corpul profesoral al programului de master este 
format  din specialiști experimentați din Moldova și UE. Un 
avantaj pentru  masteranzii înscriși la curs este și posibilitatea 
de a beneficia de un stagiu de formare la una din  universitățile  
UE partenere de proiect.  Studiile au început la data de 15 
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septembrie 2014 și vor continua până în ianuarie 2016. Pe parcursul primului semestru (care se va finaliza în 
februarie 2015),  au fost predate următoarele unități de curs: „Procesarea datelor”; „Managementul Strategic”; 
„Dreptul și Managementul Proprietății Intelectuale”; „Tehnici de Comunicare și Managementul Resurselor 
Umane”; „Statistica Aplicată și Managementul Tehnologic”. În cadrul celui de-al doilea semestru vor fi studiate 
disciplinele ce țin de „Managementul și Designul Proiectelor Europene”, „Inovația și Transferul Tehnologic”, 
„Tehnologii  Moderne  și Inovațiile în Inginerie” etc. Pe tot parcursul programului de master, studenții vor 
avea posibilitatea să-și perfecţioneze cunoștințele de limbă engleză în cadrul cursului  de „Engleză Aplicată”, 
predat în conformitate cu Planul de învățământ aprobat, dar și în cadrul interacțiunii cu lectorii din Uniunea 
Europeană. 

Pagina web  TecTNet
 Un alt succes din cadrul primului an de implementare a proiectului este elaborarea și lansarea paginii 
web a proiectului (http://www.tectnet.unisannio.it/), care  conține informații detaliate despre partenerii de 
proiect și obiectivele  preconizate, reflectă stadiul de implementare a  activităților. Pagina web este concepută și 
pentru a servi drept platformă pentru diseminarea și propagarea informației  cu privire la cele mai bune practici 
de utilizare  și exploatare a  rezultatelor cercetării în  scopul constituirii de parteneriate reciproc avantajoase 
între universități și comunitatea de afaceri.
 Cooperarea dintre universități și întreprinderi În vederea consolidării legăturilor între universități și 
sectorul antreprenorial și stimularea investițiilor private în activitățile de inovare,  în luna martie și, respectiv, 
iunie 2014, la Chișinău au fost organizate două seminare axate pe cooperarea dintre universități și întreprinderi. 
Seminarele au avut drept scop abordarea diverselor aspecte ale procesului de inovare și transfer tehnologic, 
prezentarea activităților proiectului TecTNet și oferirea unei platforme pentru schimbul de informații, 
experiență și cunoștințe privind gestionarea transferului tehnologic de la sectorul de cercetare-dezvoltare 
către business. La cele două seminare au participat peste 200 de persoane reprezentând mediul academic și 
comunitatea de afaceri , având posibilitatea de a interacționa și de a stabili contacte.
 Întru sporirea capacităților de edificare a parteneriatelor, promovarea culturii inovaționale, crearea de 
stimulente pentru un mediu de afaceri mai competitiv și inovator, universitățile din Republica Moldova au 
realizat o serie de întâlniri cu reprezentanții mediului de afaceri, recrutând companiile interesate de transferul 
tehnologic  și de colaborarea în acest sens cu instituțiile universitare. Mai mult decât atât, contactele stabilite 
au facilitat identificarea cerințelor și așteptărilor companiilor față de sectorul de cercetare. S-a menționat 
necesitatea implicării studenților în proiectele de cercetare întrucât, în percepția antreprenorilor-angajatori, 
aceștia reprezintă forța creatoare principală, capabilă să stimuleze procesele inovative din cadrul companiilor. 
În urma respectivelor iniţiative,  au fost selectate în jur de 15 companii interesate să se implice în acţiuni 
comune ale universităților și întreprinderilor axate pe inovare și transfer tehnologic. 

***
 În noiembrie 2014, proiectul a fost supus unei evaluări în cadrul unei misiuni de monitorizare realizată 
de către coordonatorul TEMPUS din Republica Moldova. În urma evaluării,  proiectul a fost apreciat pozitiv, 
fiind menționate rezultatele excelente obținute de consorțiul de proiect, dar și buna administrare a acestuia 
realizată de către coordonatorul de proiect  Universitatea din Sannio, Italia, și omologul său din Republica 
Moldova - Universitatea de Stat din Moldova.
 Mai multe informații cu privire la proiectul TecTNet puteți afla accesând pagina web: http://www.
tectnet.unisannio.it/. 

PRIMUL CONTROL AL CALITĂȚII IMPLEMENTARII PROIECULUI LMPH - 
REALIZAT CU SUCCES  

 În ultima săptămână a lunii ianuarie (26-31.01.2015), la 
Facultatea Științe Economice a Universității de Stat din Moldova 
(USM) (coordonator regional), s-a desfășurat Primul Control al 
Calității derulării și implementării Proiectului TEMPUS LMPH 
”Licence Masters professionnels en management des activités 
hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en 
Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie”.
 În această misiune de expertiză au sosit la Chișinău experții 
europeni pe proiect, Domnii profesori, Doamna Assenova Mariana 
și Domnul Lakov Plamen din Bulgaria. Obiectivele visitei au ținut de controlul conformității implementării 
activităților primei etape a proiectlui față de proiectul aprobat de comisia europeană, inclusiv verificarea 
documentației, resurselor umane implicate în derulare, materialelor aplicate, monitorizarea existenței și 
calității producției și serviciilor efectuate; controlul aplicării Planului de Acțiune Strategic Regional; verificarea 
și evaluarea ratei de participare la activități a analiștilor; controlul pertinenței metodologiei de eșantionaj în 
completarea anchetelor; verificarea lucrului evaluatorului extern pe proiect, precum și partajarea rezultatelor 
proiectului la nivel regional și interregional. Dacă e să precizăm, obiectivele prevăzute au fost divizate în două 
grupuri: controlul activităților incluse în prima etapă a proiectului și întâlniri (și discuții privind derularea 
proiectului) cu reprezentanții instituțiilor partenere din Republica Moldova.
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     Astfel, Domnii evaluatori au participat la reuniuni de 
lucru cu reprezentanții universităților partenere; cu grupul de 
pilotaj regional; cu grupul de analiști formați; cu evaluatorul extern 
al proiectului; cu reprezentanți ai sectorului turistic și hotelier din 
țară (Agenția Turismului Republicii Moldova, Hotelul Leogrand); 
cu reprezentanții Comitetului Sindical al studenților facultății.  
  Tot în acest context, a avut loc o întrevedere notabilă a 
Domnilor experți europeni cu Doamna Prorector a Universității 
de Stat din Moldova, Niculița Angela, coordonator instituțional al 
proiectului. În cadrul acestei ședințe, Domnii profesori Assenova 
Mariana și Lakov Plamen au mulțumit Doamnei Prorector și 
Doamnei Decan FȘE, Ulian Galina, coordonator regional, pentru 

o gestiune admirabilă și o derulare corespunzătoare a tuturor activităților adiacente, remarcând rezultatele 
excelente obținute de partenerii Moldovei în primul an de implementare a proiectului LMPH, inclusiv 
exprimându-și disponibilitatea pentru o colaborare durabilă cu Facultatea Științe Economice a USM.  

Dr. Castraveț Lucia
Prodecan FȘE, Coordonator tehnic al Proiectului LMPH

VIZITA E.S. DR. PANDE LAZAREVSKI, AMBSADORUL 
REPUBLICII MECEDONIA LA USM

Ambasadorul Republicii Macedonia E.S. Dr. Pande Lazarevski 
cu reședința la București s-a aflat la Chișinău în perioada 30-31 
ianuarie 2015. Programul viziti a inclus și întâlnirea cu Rectorul 
Universității de Stat din Moldova, doctor habilitat, professor 
universitar Gheorghe Ciocanu.
 La această întrevedere E.S. Dr. Pande Lazarevski a fost însoțit de 
către Dl. Hanif Dauti, consilier la Ambasada Republicii Macedonia, 
dl. Aurelian Gogulescu, consilier personal al Ambasadorului, dna 
Anca Petrescu, traducător.
    Din partea Universității de Stat din Moldova au fost prezenți 
prorectorul pentru activitatea ştiinţifică, dr. hab., prof. Florentin 
Paladi și prorectorul pentru relaţii internaţionale, dr., conf. Angela 
Niculiță. 

        În cadrul întîlnirii, s-a discutat posibilitatea de colaborare dintre Universitatea de Stat din Moldova 
și Universitatea ,,Goce Delcev” din Republica Macedonia. Domnul Ambasador Pande Lazarevski a transmis 
domnului Gheorghe Ciocanu scrisoarea de intenție a Rectorului Universității ,,Goce Delcev” în vederea 
semnării acordului bilateral de colaborare între instituții.
 E.S. Dr. Pande Lazarevski, a făcut o prezentare a Universității din Republica Macedonia ,,Goce Delcev”, 
care s-a axat mai mult pe descrierea structurilor academice, oferta educațională a universității, menționând 
faptul că ,,este o universitate tînără, dar care este într-o 
permanentă dezvoltare dinamică, având suport considerabil din 
partea statului”. 
 În acest context, Rectorul Gheorghe Ciocanu, ca răspuns a 
menționat că ,, Universitatea de Stat din Moldova este cea mai mare 
universitate comprehensivă, cu o experiență de aproape 70 de ani, 
avînd o vastă ofertă educațională și cea de cercetări  științifice”. În 
continuare domnul Rector a menționat necesitatea determinării 
domeniilor de cercetare de interese comun subliniind importanța 
cercetării în activitatea universităților și dezvoltarea colaborării 
între ele.
 În finalul întrevederii, părțile au confirmat interesul 
pentru cooperare, ce va fi confirmat în cel mai apropiat timp, prin 
semnarea acordului de colaborare.
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