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Cu privire la transferarea  reziden ilor din cadrul
Parcului tiin ifico-tehnologic „Academica”
la Incubatorul de inovare „Inovatorul” i
revocarea statutului de rezident al structurilor
respective ale gen ilor economici

În conformitate cu art. 6 i 7 ale Legii privind parcurile tiin ifico-tehnologice
i incubatoarele de inovare  Consiliul Suprem pentru tiin i Dezvoltare

Tehnologic  al Academiei de tiin e a Moldovei H O T  R  T E:
1. A transfera realizarea proiectului „Producerea unui nou tip de dezinfectant

de marca „ESAN” i a autocisternelor antiincendiare conform tehnologiilor de
inovare” din cadrul Parcului tiin ifico-tehnologic „Academica” în Incubatorul de
inovare „Inovatorul” i a acorda statutul de rezident Incubatorului firmei „AZAT-
SU” în baza cererii administra iei firmei nr.12 din 21 noiembrie 2008.

2. A aproba revocarea statutului de rezident al Parcului tiin ifico-tehnologic
„Academica”  în temeiul cererii administratorului nr.2-5006 din 23.12.2008,
urm toarelor firme, care nu au ini iat activitatea de realizare a proiectului de inovare
i transfer tehnologic conform Hot rârii Consiliului Suprem pentru tiin i

Dezvoltare Tehnologic  al A. .M. nr.65 din 24 aprilie 2008:
a) Compania portughez  „INFUSION-M” S.R.L. „Construc ia centralei eoliene

pilot”;
b) Compania „BIOCOMBUSTIBIL” S.R.L. „Producerea energiei electrice i a

combustibilului biodiesel din biomas ”;
c) Întreprinderea individual  „Vladimir PATRA COV” „Producerea instala iilor

eoliene cu capacitatea de 5-10 kWt cu utilizarea tehnologiilor de inovare”.
3. A aproba revocarea statutului de rezident al Incubatorului de inovare

„Inovatorul”,  în temeiul cererii administratorului nr.12 din 23.12.2008, urm toarelor
firme care nu au ini iat activitatea de realizare a proiectului de inovare i transfer
tehnologic conform Hot rârii Consiliului Suprem pentru tiin i Dezvoltare
Tehnologic  al A. .M. nr.65 din 24 aprilie 2008:
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a) Firma Comercial  de Produc ie „Microfir Tehnologii Industriale” S.R.L.
„Producerea aparatelor speciale de m surat, a instala iilor i sistemelor pentru
controlul confec ion rii microfirelor”;

b) Firma Comercial  de Produc ie „VERMIPOST” S.R.L. „Producerea
produc iei agricole ecologic pure în baza biohumusului i a adaosurilor minerale prin
utilizarea iriga iei prin picurare”.

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

Pre edinte al A. .M.
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