
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   

   „ 17 ” decembrie 2014                               Nr. 302 

     mun. Chişinău  

 

 

Cu privire la organizarea concursului privind selectarea 

 administratorului parcului ştiinţifico-tehnologic  „INAGRO” 

 

În temeiul art. 4 alin. (1) şi art. 10-12 din Legea cu privire la parcurile ştiinţifico-

tehnologice şi incubatoarele de inovare nr. 138 din 21.06.2007, Regulamentului privind 

procedura de acordare a statutului de rezident şi al celui de administrator al parcului ştiinţifico-

tehnologic, aprobat prin Hotărîrea CSŞDT al AŞM nr. 180 din 27.09.2007, Consiliul Suprem 

pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică  HOTĂRĂŞTE : 

 

1. Se anunţă concursul de selectare a noului administrator al Parcului ştiinţifico-tehnologic 

„INAGRO” din data de 17.12.2014 pînă la 16.01.2015. 

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 Ştiinţă şi 

Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

3. Se creează Comisia de examinare şi evaluare a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii 

şi dosarelor depuse în cadrul concursului conform anexei. 

4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îi revine dnei doctor habilitat Aurelia 

Hanganu, secretar ştiinţific general interimar al AŞM.  

 

 

Preşedinte,  

academician                                                                            Gheorghe DUCA 

 

Secretar ştiinţific  

general interimar,  

doctor habilitat                                                                                        Aurelia HANGANU 

 

 

 

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


               Anexă   

la Hotărârea CSŞDT al AŞM  

nr.____ din 17.12.2014  

 

 

 

Comisia de examinare si evaluare a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii 

de inovare şi a dosarelor depuse în cadrul concursului privind selectarea 

administratorului Parcului ştiinţifico-tehnologic „INAGRO” 

 

 

Ion Tighineanu, prim-vicepreşedinte AŞM - preşedintele comisiei. 

 

Membrii comisiei: 

Alexandru Teleută, director Grădina Botanică – membru comisie; 

Georghe Gaberi, viceministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare – membru comisie; 

Ion Lupan, director Direcţia generală Politici industriale şi de competitivitate a Ministerului 

Economiei – membru comisie; 

Roman Chirca, director general al Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic – membru 

comisie; 

Vasile Botnari, director Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţia Plantelor – membru 

comisie; 

Vitalie Boian, şef direcţie Politică Economică şi Finanţe – membru comisie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


