
 

 

 

EXTRAS 

din procesul-verbal nr. 4 al şedinţei Biroului Secţiei Ştiinţe Exacte și Inginereşti din 03 mai 2019  
 
 m. Chişinău 
 
Au fost prezenţi: Tighineanu Ion, acad. – conducător secție, președinte AȘM; Ursachi 

Veaceslav, dr. hab. – adjunct conducător secție; Dodon Adelina, dr. – secretar științific secție 

 

Agenda şedinţei 

Aprobarea avizelor consultative asupra a rapoartelor științifice privind implementarea proiectelor 

de cercetare finalizate în anul 2018. 

 

S-a discutat: Raportul pe proiectul Organizarea şi funcţionarea Parcului Ştiinţifico-Tehnologic 

„ACADEMICA” (cu Incubatorul de Inovare „INOVATORUL”) în anul 2018, crearea şi 

dezvoltarea infrastructurii acestuia, director proiect Dr. hab. POPOVICI Gheorghe, Î. S. 

„Aselteh”. 
 

S-a decis prin vot unanim: 

Luând în considere dezbaterile din cadrul audierii publice și avizul expertului, se aprobă 

următorul aviz consultativ asupra proiectului: 

Proiectului i se atribuie calificativul general „Raport acceptat”. 
 
S-a constatat că administratorul Parcului și Incubatorului de Inovare, Î.S.”Aselteh”: 

- pune la dispoziția parcului o suprafață mai mult de 4000 mp.(spații pentru oficii, 

producere și depozitare), menite pentru amplasarea rezidenților săi; acordă diverse 

servicii rezidenților, inclusiv servicii de consultanță (consultații de afaceri, marketing, 

juridice etc.); întreprinde acțiuni de promovare a activității Parcului, Incubatorului și 

a rezultatelor de inovare și transfer tehnologic; 

- asigurară menținerea infrastructurii Parcului și Incubatorului, inclusiv a Centrului 

Expozițional și a portalul corporativ „pstacademica.md”; 

- stabilește și consolidează relații de parteneriat cu instituțiile și universitățile țării, cu 

parcurile și incubatoarele din Moldova și de peste hotare; promovează schimb de 

experiență; 

- organizează seminare cu reprezentanții companiilor rezidente cu privire la 

administrarea și dezvoltarea companiilor rezidente și startul businessului inovațional; 

- monitorizează realizarea proiectelor inovaționale. 
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