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Cu privire la finanţarea proiectelor de dezvoltare  

a infrastructurii de inovare în anul 2015 

 

În temeiul art. 8 al Legii cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de 

inovare  nr. 138 din 21.06.2007, art. 125, alin. (5) lit. b) din Codul cu privire la ştiinţă si inovare 

al Republicii Moldova nr.259 din 15.07.2004, pct.5 lit. b), pct. 6 lit. b), pct. 50 din 

Regulamentul privind finanţarea activităţii în sfera ştiinţei şi inovării, anexat 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  HOTĂRĂŞTE : 

 

1. Se aprobă finanţarea proiectului „Organizarea  şi  funcţionarea Parcului științifico-

tehnologic ”Academica” cu Incubatorului de Inovare ”Inovatorul”, crearea şi dezvoltarea 

infrastructurii acestora” în anul 2015, cu volumul de finanţare în sumă de 840,0 mii lei. 

2. Se aprobă finanţarea proiectului „Organizarea  şi  funcţionarea Incubatorului de 

Inovare ”Inventica-USM”, crearea şi dezvoltarea infrastructurii acestuia”, în anul 2015, cu 

volumul de finanţare în sumă de 242,0 mii lei. 

3. Se aprobă finanţarea proiectului „Organizarea  şi  funcţionarea Incubatorului de 

Inovare ”InnoCenter”, crearea şi dezvoltarea infrastructurii acestuia” în anul 2015, cu volumul 

de finanţare în sumă de 289,8 mii lei. 

4. Se aprobă finanţarea proiectului „Organizarea şi funcționarea Incubatorului de 

Inovare ”Antreprenorul Inovativ”, crearea și dezvoltarea infrastructurii acestuia” în anul 2015, 

cu volumul de finanţare în sumă de 159,7 mii lei. 

5. Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic asigură înregistrarea proiectului în 

conformitate cu legislaţia în vigoare. 

6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îi revine dlui academician Ion 

Tighineanu, prim-vicepreşedinte al AŞM. 
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