
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   

 

    „30” iunie 2011  

                          Nr. 114 

 mun. Chişinău  

 

Cu privire la aprobarea modificărilor la hotărîrea CSŞDT  

al AŞM  nr. 57 din 24.03.2011 „Cu privire la aprobarea  

rezultatelor concursului proiectelor privind organizarea  

incubatoarelor de  inovare pe lîngă instituţiile de învăţămînt  

superior din Republica Moldova”  

 

     În conformitate cu prevederile legii privind parcurile ştiinţifico-tehnologice 

şi incubatoarele de inovare  nr.138 din 21.06.2007, art. 73 lit. k), art. 86 lit. b), art. 

89 alin. (2) lit. d)  ale Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova 

şi în baza cererii înainatate de către Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 

Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe 

a Moldovei  H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

  1. Se anuleză realizarea şi finanţarea în volum de 200 mii lei de la bugetul 

de stat a proiectului „Fondarea şi organizarea Incubatorului de inovare 

„AGRARIUM”, crearea şi dezvoltarea infrastructurii acestuia în anul 2011”, 

administrator  - Universitatea Agrară de Stat din Moldova, aprobat prin Hotărîrea 

CSŞDT al AŞM nr. 57 din 24.03.2011 „Cu privire la aprobarea rezultatelor 

concursului proiectelor privind organizarea incubatoarelor de inovare pe lîngă 

instituţiile de învăţămînt superior din Republica Moldova”. 

 

  2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri îi revine dlui dr. Ghenadie 

Cernei, director general al Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic. 

 

Preşedinte al AŞM  

academician                                                      Gh. DUCA 

  

Secretar ştiinţific 

general al AŞM 

doctor habilitat                                                       I. GUCEAC 

 

                                                               



Către Consiliul Suprem pentru Ştiinţă  

                                                                                şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM 

 

 

 

 

 
 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

 
Prin Hotărîrea CSŞŢDT al AŞM nr. 54 din 24.03.2011 „Cu privire 

la aprobarea rezultatelor concursului proiectelor privind organizarea incubatoarelor de 

inovare pe lîngă instituţiile de învăţămînt superior din Republica Moldova” 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM)  a fost aprobată ca Administrator al 

Incubatorului de Inovare „Agrarium”. 
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic vă informează că pînă in prezent 

        UASM n-a încheiat contractul de realizare şi finanţare a proiectului cu Agenţia  şi  

     a    înaintat o scrisoare prin care se refuză de a executa proiectul şi crea incubatorul 

menţionat. 

          În baza considerentelor expuse mai sus AITT propune de a anula realizarea şi 

finanţarea în sumă de 200 mii lei de la bugetul de stat, a proiectului privind „Fondarea şi 

organizarea Incubatorului de inovare „AGRARIUM”, crearea şi dezvoltarea 

infrastructurii acestuia în anul 2011”, Administrator  Universitatea Agrară de Stat din 

Moldova,  
 

 

 

 

Ghenadie CERNEI, 

 

director general al Agenţiei pentru  

Inovare şi Transfer Tehnologic  

 


