
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   

   „ 25 ” septembrie 2014                             Nr. 215 

     mun. Chişinău  

 

 
Cu privire la finanţarea proiectelor  
de transfer tehnologic în anul 2014 

 

În conformitate cu art. 59 alin. (4), art. 61, art. 73, lit. к), art. 86, lit. d), art. 89 alin. (2)  

lit. e), lit. f) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, art. 13 alin. (1)  

lit. с), art. 17 (1) lit. b) din Legea cu privire la parcurile ştiinţifico-tehologice şi incubatoarele de 

inovare nr. 138- XVI din 21 iunie 2007, pct. 15 şi 22 din Regulamentul privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic şi proiectele din 

cadrul acestora, proiectelor de cercetare ştiinţifice fundamentale, proiectelor de cercetare 

ştiinţifice aplicative şi proiecte independente în sfera ştiinţei şi inovării, punctele 5, 17 lit. (a), 18, 

22, 53 lit. a), 55 şi 56 din Regulamentul privind finanţarea activităţii în sfera ştiinţei şi inovării, 

anexate la Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 

2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 731 din 08.09.2014, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă 

şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM  HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă finanţarea în anul 2014 a proiectelor de transfer tehnologic, selectate în baza 

de concurs conform listei (se anexează). 

2. Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic: 

1) va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova lista nominalizată în pct. 1 la 

prezenta hotărîre; 

2) va înregistra în Registrul de stat proiectele de transfer tehnologic conform listei 

nominalizate în pct. 1 la prezenta hotărîre. 

3. Controlul asupra executării prezentei hotărâri îi revine dlui membru corespondent Ion 

GUCEAC, vicepreşedinte interimar al AŞM. 

 

 

 

 

Preşedinte,  

academician                   Gheorghe DUCA 

 

Secretar ştiinţific  

general interimar,  

doctor habilitat        Aurelia HANGANU 



      
 

         
Anexă   

la Hotărârea CSŞDT al AŞM 

nr. 215 din  25.09.2014 
 

 

Lista proiectelor de inovare şi transfer tehnologic 
 

Denumirea proiectului Instituţia  
Conducătorul 

proiectului 

Finanţarea din bugetul 

de stat  
Cofinanţarea 

Perioada de 

realizare 
Cofinanţatorul  

2014 
(mii lei) 

2015 
(mii lei) 

2014 
(mii lei) 

2015 
(mii lei) 

DIRECŢIA STRATEGICĂ: SĂNĂTATE ŞI BIOMEDICINĂ 

Reconstruirea şi modernizarea 

producerii soiurilor-clone pentru 

vin de viţa de vie în condiţiile 

SC ”Tomai - Vinex” SA. 

Rezident al 

Incubatorului de 

Inovare 

”InnoCenter” SC 

”Tomai - Vinex” SA. 

Dr. Cara Serghei 500,0  500,0  2014 

Rezident al 

Incubatorului de 

Inovare 

”InnoCenter” SC 

”Tomai - Vinex” 

SA. 

”Fabricarea de echipamente 

pentru utilizarea eficientă a 

non-deşeuri din lemn în 

producția de mobilă” 

Rezident al 

Incubatorului de 

Inovare 

”InnoCenter” SRL 

”Goliat-Vita” 

Anastasov 

Serghei 
420,0 220,0 420,0 220,0 2014-2015 

Rezident al 

Incubatorului de 

Inovare 

”InnoCenter” 

SRL ”Goliat-

Vita” 

TOTAL       920,0 220,0      920,0 220,0  

 

 


