
CONSILIUL SUPREM PENTRU
TIIN I DEZVOLTARE

TEHNOLOGIC  AL ACADEMIEI
DE TIIN E A MOLDOVEI

SUPREME COUNCIL ON SCIENCE
AND TECHNOLOGICAL
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OF SCIENCES OF MOLDOVA

HOT RÎRE

“ 25 ” septembrie 2008                          Nr. 180
mun. Chi in u

u privire la distribuirea i utilizarea aloca iilor
bugetare, destinate pentru crearea i dezvoltarea
infrastructurii Parcului tiin ifico-tehnologic „Academica”
i Incubatorului de inovare „Inovatorul” pentru anul 2008

În baza art.89 lit. g) i j) al Codului cu privire la tiin i inovare nr.259-XV din 15.07.04, art.8 al
Legii nr. 138-XVI din 21.06.07 „Cu privire la parcurile tiin ifico-tehnologice i incubatoarele de inovare
i a Legii privind bugetul de stat pentru anul 2008 nr.254-XVI din 23.02.2002, în scopul utiliz rii

eficiente a aloca iilor bugetare, destinate pentru crearea i dezvoltarea infrastructurii Parcului tiin ifico-
tehnologic „Academica” i a Incubatorului de inovare „Inovatorul” în anul 2008, Consiliul Suprem pentru

tiin i Dezvoltare Tehnologic  al A. .M. H O T  R  T E:

1. Se aprob  proiectele de dezvoltare a infrastructurii: „Crearea i dezvoltarea infrastructurii
Parcului tiin ifico-tehnologic „Academica” i „Crearea i dezvoltarea infrastructurii Incubatorului de
inovare „Inovatorul”.

1. A împuternici Agen ia pentru Inovare i Transfer Tehnologic (dl dr. Ghenadie Cernei) de a
administra mijloacele financiare, destinate pentru finan area activit ii în cadrul Parcului tiin ifico-
tehnologic „Academica” i Incubatorului de inovare „Inovatorul”.

3. A pune în sarcina directorului Agen iei pentru Inovare i Transfer Tehnologic (dl dr. Gh.
Cernei) monitorizarea realiz rii proiectelor i semnarea contractelor de finan are privind dezvoltarea
infrastructurii Parcului tiin ifico-tehnologic „Academica” i a Incubatorului de inovare „Inovatorul”.

2. Direc ia finan e i contabilitate (dl V.Boian) va redistribui Agen iei pentru Inovare i Transfer
Tehnologic mijloacele destinate în anul 2008 pentru crearea i dezvoltarea infrastructurii Parcului
tiin ifico-tehnologic „Academica” în sum  de 1800 mii lei i pentru crearea i dezvoltarea infrastructurii

Incubatorului de inovare „Inovatorul” în sum  de 1500 mii lei.

5. Controlul asupra execut rii prezentei hot râri îi revine domnului membru corespondent
Ion Tighineanu, vicepre edinte al A. .M.

Pre edinte al A. .M.
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Secretar tiin ific
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