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APROBAT  

la şedinţa Senatului Universităţii de Stat din Moldova  

din 25 aprilie 2017, proces verbal nr.6 

__________________________ 

RECTOR Gheorghe CIOCANU 

 

REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA PROIECTELE DE TRANSFER TEHNOLOGIC 

LA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA 

 

Transfer tehnologic (TT) reprezintă introducerea în circuitul economic a tehnologiilor şi 

utilajelor specifice, a echipamentelor şi instalaţiilor, a hibrizilor, soiurilor, raselor, stamelor, 

preparatelor rezultate din cercetare sau achiziţionate, în vederea sporirii eficienţei şi calităţii unor 

produse, servicii, procese sau obţinerii altora, noi, care sunt cerute pe piaţă sau prin care se 

adoptă un comportament inovativ, inclusiv activitatea de diseminare a informaţiei, de explicare, 

de transmitere a cunoştinţelor, de consultanţă, realizându-se trecerea unei idei sau tehnologii de 

la autor la beneficiar. 

Cofinanţare – metodă de asigurare a resurselor necesare realizării unui proiect.  

Concurs de proiecte de transfer tehnologic – concurs de proiecte care vizează 

implementarea unei inovaţii sau transfer de tehnologii noi pentru Republica Moldova, organizat 

anual, proiectele urmând să fie implementate în maxim 2 ani. 

Incubatorul de Inovare „Inventica-USM” este parte componentă a Institutului de Cercetare 

şi Inovare şi a fost creat în baza Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a 

Moldovei (AŞM), fiind gestionat de către Administrator  – Universitatea de Stat din Moldova 

(USM). Incubatorul activează în baza Hotărârii Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică Nr. 57 din 24 martie 2011, Codului cu privire la ştiinţă.  

 

Oficiul de Transfer Tehnologic (OTT) este parte componentă a Institutului de Cercetare şi 

Inovare şi este destinat dezvoltării capacităţii şi competenţelor de transfer tehnologic ale 

Universităţii de Stat din Moldova, activând în conformitate cu Regulamentul de funcţionare a 

Oficiului de Transfer Tehnologic al Universităţii de Stat din Moldova, aprobat la ședința 

Senatului USM din 26 aprilie 2016 (proces verbal nr.8).  

  

I. Generalităţi 

1.1. În scopul eficientizării proceselor de cercetare, inovare şi transfer tehnologic se impune 

orientarea acestora spre sectorul real al economiei. 

1.2. Proiectele de TT reprezintă o modalitate viabilă de a implementa în practica antreprenorială 

rezultatele cercetării şi inovării.  

1.3. Concursul proiectelor de TT este anunţat de către Agenţia pentru Inovare şi Transfer 

Tehnologc (AITT) şi se desfăşoară anual.  

http://inventica.usm.md/
http://ott.usm.md/
http://ott.usm.md/wp-content/uploads/2016/04/Regulament_OTT.pdf
http://ott.usm.md/wp-content/uploads/2016/04/Regulament_OTT.pdf
http://aitt.md/ro/
http://aitt.md/ro/
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1.4. O condiţie necesară pentru înaintarea la concurs a proiectelor de TT este cofinanţarea 

acestora în proporţie de cel puţin 50% de către cofinanţator(i). 

1.5. În calitate de cofinanţator(i) poate fi orice entitate care nu are datorii faţă de bugetul de stat 

la data depunerii propunerii de proiect.  

1.6. Se acceptă și un alt cofinanţator în locul AITT, care nu are datorii faţă de bugetul de stat la 

data depunerii propunerii de proiect, fiind respectate integral cerințele și condițiile enunțate 

de către AITT la concursul proiectelor de TT.  

1.7. În condiţiile prezentului Regulament, Universitatea de Stat din Moldova va participa în 

calitate de cofinanţator al proiectelor de TT, înaintate de echipele de proiect din cadrul 

USM.  

1.8. În calitatea de sursă pentru acoperirea cofinanţării va servi fondul pentru cercetare alocat în 

conformitate cu Strategia de cercetare și inovare la Universitatea de Stat din Moldova pentru 

perioada 2015–2020, aprobată la ședința Senatului USM din 31 martie 2015.  

1.9. Echipele Incubatorului de Inovare „Inventica-USM” şi a Oficiului de Transfer Tehnologic 

vor acorda asistenţă metodologică echipelor de proiect în vederea elaborării propunerilor de 

proiect de TT.  

 

II. Condiţii de participare la concurs  

2.1. Sunt eligibile pentru participare la Concurs echipele de proiect formate din cercetători, cadre 

didactice şi studenţi de la toate ciclurile afiliaţi USM. Prioritate se acordă proiectelor de TT 

cu caracter interdisciplinar, care sunt înaintate de către echipe de cercetători din cadrul 

diferitor facultăţi/laboratoare din Universitate.  

2.2. Propunerile de proiecte de transfer tehnologic vor fi elaborate în conformitate cu formularul-

tip, aprobat de AITT şi însoţit de: 

a) scrisoarea de garanţie a cofinanţării; 

b) planul de afaceri / studiul de fezabilitate (opţional); 

c) copia brevetului de invenţie (dacă este cazul); 

d) copia certificatului de înregistrare şi extrasului a întreprinderii-executor şi cofinanţator; 

e) certificatul privind lipsa datoriilor faţă de bugetul de stat a executorului şi 

cofinanţatorului la data depunerii propunerii de proiect; 

f) copia de pe extrasul eliberat de bancă privind disponibilitatea (neblocarea) contului (în 

cazul altor întreprinderi decât cele cu cont la trezoreria de stat); 

g) certificatul de rezident sau cererea cu intenţia de a deveni rezident al incubatorului de 

inovare „Inventica-USM” în baza proiectului de inovare şi transfer tehnologic depus la 

concurs; 

h) copiile buletinelor de identitate ale personalului angajat în proiect şi CV-urile; 

i) declaraţie privind valoarea ajutorului de minimis primit în ultimii 3 ani fiscali 

consecutivi; 

http://usm.md/wp-content/uploads/2010/09/Strategia-de-cercetare-%C8%99i-inovare-la-Universitatea-de-Stat-din-Moldova-pentru-perioada-2015%E2%80%932020.pdf
http://usm.md/wp-content/uploads/2010/09/Strategia-de-cercetare-%C8%99i-inovare-la-Universitatea-de-Stat-din-Moldova-pentru-perioada-2015%E2%80%932020.pdf
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k) alte documente solicitate de AITT. 

Aceste acte vor fi anexate la propunerea de proiect într-un singur fişier în format pdf şi 

plasate în sistemul informaţional expert-online pe pagina web: www.expert.asm.md de către 

conducătorul proiectului.  

Proiectele se vor prezenta în 2 exemplare pe suport de hârtie şi în format electronic, la 

adresa Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT). Formularele necesare pentru 

participarea la concurs pot fi descărcate de aici:  

1) Formularul proiectului 

2) Planul de afaceri partea 1 şi partea 2 

3) Scrisoarea de garanţie a cofinanţării 

4) Declaraţia de eligibilitate 

2.3. Perioada de desfăşurare a Concursului este anunţată de AITT.  

 

III. Derularea proiectelor de TT 

3.1. Echipele proiectelor câştigătoare devin rezidenţi din oficiu ai Incubatorului de Inovare 

„Inventica-USM”.  

3.2. Derularea şi monitorizarea proiectelor de TT se efectuează în conformitate cu metodologia 

aprobată de AITT.  

3.3. USM în calitate de cofinanţator al proiectelor de TT îşi asumă dreptul de auditare internă a 

proiectelor cel puţin o dată pe an. În scopul realizării auditării interne prin ordinul Rectorului 

va fi formată Comisia de Audit Intern a PTT. 

3.4. Activităţile de monitorizare, funcţionare şi consultanţă sunt asigurate de echipa 

Incubatorului de Inovare „Inventica-USM”, care vor fi finanţate din contul cheltuielilor 

pentru întreţinerea şi dezvoltarea infrastructurii şi vor constitui 10% din alocaţii.  

 

IV. Dispoziţii finale 

4.1. Incubatorul de Inovare „Inventica-USM” şi Oficiul de Transfer Tehnologic al USM vor 

oferi suport logistic, consultativ şi de infrastructură entităţilor inovative create în urma 

derulării proiectelor de TT.  

4.2. Obiectele de proprietate intelectuală create în rezultatul derulării proiectelor de TT sunt 

proprietatea Universităţii de Stat din Moldova. Exploatarea acestora se va realiza în 

conformitate cu Politica instituțională de proprietate intelectulă și transfer tehnologic a 

Universității de Stat din Moldova, aprobată la ședința Senatului USM din 26 aprilie 2016 

(proces verbal nr.8).  

 

http://www.expert.asm.md/
http://aitt.md/uploads/files/Formularul%20Proiectului%202016.doc
http://aitt.md/uploads/files/Formularul%20Proiectului%202016.doc
http://aitt.md/uploads/files/PLANUL%20DE%20AFACERI%20AITT(1).doc
http://aitt.md/uploads/files/plan%20de%20afaceri%20Partea%202(1).xls
http://aitt.md/uploads/files/scrisoare%20de%20garantie.doc
http://aitt.md/uploads/files/Declaratia(1).doc
http://usm.md/wp-content/uploads/Politica_IPTT.pdf
http://usm.md/wp-content/uploads/Politica_IPTT.pdf

