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Proiectul TecTNet (Reţeaua de Transfer Tehnologic), finanţat în cadrul programului TEMPUS IV, 

are drept obiectiv principal consolidarea capacitaţilor instituţionale ale universitaţilor din Republica Moldova 

în ceea ce priveşte managementul transferului tehnologic şi al proprietaţii intelectuale; asigurarea 

funcţionalitaţii triunghiului cunoaşterii instruire-inovare-cercetare; dezvoltarea parteneriatelor dintre 

universitaţi, instituţii publice şi sectorul privat.     

Proiectul este implementat în cadrul unui consorţiu care are drept parteneri universitaţile din Uniunea 

Europeana: Italia (Universitatea Sannio din Benevento) – coordonator de proiect, Romania (Universitatea 

Tehnica „Gh. Asachi” din Iaşi), Slovenia (Universitatea din Košice), Portugalia (Universitatea Tehnica din 

Lisabona).   

Republica Moldova este reprezentata în proiect de 4 universitaţi beneficiare: Universitatea de Stat 

din Moldova, Universitatea Tehnica a Moldovei, Universitatea Agrara de Stat din Moldova, Universitatea de 

Stat „Al. Russo” din Balţi. 

Avand în vedere domeniul de implementare a proiectului, în calitate de partenere ai proiectului se 

prezinta şi 2 instituţii de profil din ţara şi un ONG, şi anume: Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala 

(AGEPI), Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT), Organizaţia non-guvernametala „Reţeaua 

de Transfer Tehnologic din Moldova” (MTTN).  

Proiectul va derula pe o perioada de 36 de luni (1 decembrie 2013-30 noiembrie 2016), la finele 

caruia, universitaţile din Republica Moldova urmeaza sa dispuna de unitaţi funcţionale (oficii de transfer 

tehnologic) şi cunoştinţe suficiente pentru a gestiona proprietatea intelectuala şi procesul de transfer 

tehnologic din universitaţi.   

AGEPI, in calitate de organ guvernamental de specialitate în domeniul PI, contribuie la implementarea 

proiectului cu expertiza în domeniul sau de specialitate, şi anume:  

- participa la elaborarea curriculumului şi a programelor de studii pentru programul de Master în 

domeniul Inovarii şi Transferului Tehnologic; 

- asigura predarea în cadrul programului de master a modulului: Dreptul şi Managementul PI; 

- acorda consultanţa şi asistenţa în pregatirea cadrelor implicate în procesul de gestionare a 

patrimoniului inovaţional şi de proprietate intelectuala al universitaţilor (din  cadrul noilor oficii de 

Transfer Tehnologic care vor fi create în cadrul Universitaţilor beneficiare); 

- contribuie la examinarea şi elaborarea la necesitate a reglementarilor necesare pentru buna 

funcţionare a mecanismului de protecţie şi valorificare a PI în cadrul universitar;  

- contribuie la implementarea tuturor activitaţilor prevazute de proiect, dar şi la promovarea şi 

sustenabilitatea proiectului, inclusiv prin asigurarea unei strategii eficiente de diseminare a 

rezultatelor proiectului.  

De menţionat ca acest proiect destinat consolidarii sistemului inovaţional şi de transfer tehnologic din 

cadrul instituţiilor de învaţamant superior din Republica Moldova se încadreaza în obiectivele prioritare de 

dezvoltare a sistemului de proprietate intelectuala prevazute de Strategia Naţionala în domeniul Proprietaţii 

Intelectuale pana în anul 2010, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 880 din 22.11.2012, iar activitaţile 

prevazute a fi implementate în cadrul proiectului TecTNet sunt menite sa contribuie la dezvoltarea 

universitaţilor de tip antreprenorial a caror activitate de cercetare este direcţionata spre satisfacerea 

necesitaţilor economice şi  sociale ale ţarii.  


