
 

 

CONSILIUL SUPREM  

PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE 

TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI  

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI 

 

                                                    

SUPREME COUNCIL  

ON SCIENCE AND TECHNOLOGICAL 

DEVELOPMENT OF THE ACADEMY  

OF SCIENCES OF MOLDOVA 

    HOTĂRÎRE  

 „ 20 ” martie  2014                                Nr. 62 

        mun. Chişinău  

 

Cu privire la concursul proiectelor privind 

organizarea unui incubator de  inovare  

în mun. Chişinău, în spaţiile şi pe teritoriul  

ICS „ELIRI” S.A. 

  

  În temeiul pct. 8, cap. II, pct. 12 lit. c), 13 lit. m) cap. III din Hotărârea Guvernului nr. 714  

din  12.09.2013 cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de 

Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2013, art. 4, 5, 8, 9, 10, 11 din Legea cu privire la parcurile 

ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare nr. 138 din 21.07.07, art. 57 lit. g), 63 lit. b), 68 

lit. d), 89 lit. g), 128 lit. i) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare nr. 259 din 15.07.04, cu 

modificările utlterioare, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM  

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se anunţă concursul proiectelor privind organizarea unui incubator de inovare în mun. 

Chişinău, în spaţiile şi pe teritoriul ICS „Eliri” SA, cu sediul pe adresa: MD-2068, mun. Chişinău, 

str. Miron Costin, 5.   

2. Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic se obligă: 

1) să publice condiţiile concursului pe pagina web: www.aitt.md, www.asm.md; 

2) să administreze activităţile în cadrul concursului; 

3) să prezinte rezultatele concursului spre aprobare Consiliului Suprem pentru Şiinţă şi 

Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

3. Controlul privind executarea prezentei hotărâri îi revine dlui mem. cor. Ion GUCEAC, 

vicepreşedinte interimar al AŞM.  

 

 

 

Preşedinte interimar,                                                                          

academician         Ion TIGHINEANU 

       

Secretar ştiinţific  

general interimar,                                                                   

doctor habilitat        Aurelia HANGANU 

     

 

http://www.aitt.md/
http://www.asm.md/


 

 

 

 

Consiliului Suprem pentru Ştiinţă  

  şi Dezvoltare Tehnologică 

 

Notă Informativă 

la Hotărârea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică   

cu privire la concursul proiectelor privind organizarea unui incubator de inovare  

in mun. Chişinău, în spaţiile şi pe teritoriul ICS „Eliri” S.A. 

 

Dezvoltarea unei infrastructuri de suport pentru activităţile inovaţionale, este o prioritate 

strategică pentru Republica Moldova, aşa cum reiterează şi prevederile Acordului de Parteneriat 

dintre Guvern şi Academia de Ştiinţe pentru 2013. Incubatoarele de inovare constituie în acest 

sens structuri de susţinere a unei noi industrii emergente, un instrument important de dezvoltare și 

diversificare a unor noi sfere economice. 

Totodată, menţionăm că ICS „Eliri”, manifestă disponibilitatea de a oferi cu titlu gratuit 

pentru folosire şi administrare spaţii cu suprafaţa totală de 100 mp pentru organizarea activităţii 

incubatorului, administrat de persoană juridică indepentendetenă aleasă prin concurs.  

Incubatorul de inovare preconizat a fi cu o specializare mai îngustă şi anume 

nanotehnologii şi IT, va avea impact semnificativ asupra potenţialului şi specializării economice a 

întreprinderilor începătoare (start-up-uri). Accentul este pus pe oferirea posibilităților pentru 

tinerii cu idei de a dezvolta afaceri beneficiind de spaţii administrative gratuite. 

Necesitatea extinderii infrastructurii inovaţionale prin crearea unor noi incubatoarea se 

bazează pe asigurarea unei continuităţi în procesul de dezvoltare a infrastructurii inovaţionale – 

proces esențial pentru economia Republicii Moldova. 

 

 

Cu respect, 

 

Roman CHIRCA 

Director general AITT 

 

 

 

Ex: Veronica Eşanu 

Tel: 88-25-63 

 

 


