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mun. Chişinău  

 

Cu privire la aprobarea unor proiecte de inovare 

şi transfer tehnologic şi acordarea statutului de rezident 
 

În conformitate cu art.59-61 şi art.73 lit. f) şi k) ale Codului cu privire la ştiinţă şi inovare 

al Republicii Moldova, art.6 al Legii nr.138-XVI din 21 iunie 2007 cu privire la parcurile 

ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare, art.49 alin. (1) lit. d), e), art.103 alin.(9
1
) ale 

Codului fiscal nr.1163-XIII, art.28 lit. l
1
) al Legii nr.1380-XIII cu privire la tariful vamal, 

Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1.  Se aprobă proiectul de inovare şi transfer tehnologic „Producerea presei vibratoare 

automatizate „Spectru 3” pentru prepararea blocurilor de fortan şi a teracotei pentru trotuare în 

baza tehnologiei inovaţionale” şi se acordă statutul de rezident al Parcului ştiinţifico-tehnologic 

„Academica”  Firmei „ZALIN G & G” SRL, conducătorul proiectului – Topala Pavel. 

2. Se aprobă proiectul de inovare şi transfer tehnologic „Colectarea şi reciclarea 

deşeurilor din masă plastică şi materiale poliesterice prin utilizarea tehnologiei inovaţionale” şi 

se acordă statutul de rezident al Parcului ştiinţifico-tehnologic „Academica” Firmei „Sarvital 

Auto” SRL, conducătorul proiectului – Falişteanu Mihail. 

3. Se aprobă proiectul de inovare şi transfer tehnologic „Tehnolgie inovaţională de 

producere a uleiului ecologic vegetal cupajat original” şi se acordă statutul de rezident al 

Parcului ştiinţifico-tehnologic „Academica” Întreprinzătorului Individual „Vasilovschi Nadejda”, 

conducătorul proiectului – Vasilovschi Nadejda. 

4. Se aprobă proiectul de inovare şi transfer tehnologic „Producera apei plate şi 

carbonizate de marca „OM” în butelii de multiplă folosinţă cu volum de 19 litri” şi se acordă 

statutul de rezident al Parcului ştiinţifico-tehnologic „Academica” Firmei „Rusnac-MoldAqua” 

SRL, conducătorul proiectului – Opopol Nicolae. 

5. Se aprobă proiectul de inovare şi transfer tehnologic „Soluţii cu Ecran tactil” şi se 

acordă statutul de rezident al Parcului ştiinţifico-tehnologic „Academica” Firmei „Informator” 

SRL, conducătorul proiectului – Lupuşor Eugen. 

6. Se aprobă proiectul de inovare şi transfer tehnologic „Prestarea serviciilor de cromare, 

vopsire şi restaurare a suprafeţelor articolelor tehnice şi a produselor industriale după tehnologii 



inovaţionale” şi se acordă statutul de rezident al Parcului ştiinţifico-tehnologic „Academica”  

Firmei „Vioxan-Impex” SRL, conducătorul proiectului – Paniş Veaceslav. 

           7. Se aprobă proiectul de inovare şi transfer tehnologic „Tehnologii ecologice pure de 

preparare a peştelui şi a produselor derivate piscicole” şi se acordă statutul de rezident al 

Incubatorului de Inovare „Inovatorul” Întreprinzătorului Individual „Gavaziuc David”,  

conducătorul proiectului – Gavaziuc David. 

           8. Se aprobă proiectul de inovare şi transfer tehnologic „Producerea cuptoarelor 

universale de coacere a pînii şi produselor de panificaţie tip „Omega” în baza tehnologiei 

inovaţionale” şi se acordă statutul de rezident al Incubatorului de Inovare „Inovatorul” Firmei 

„Indutilag-con” SRL, conducătorul proiectului – Grumeza Valerii. 

9.   Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic: 

-   va înregistra proiectele nominalizate în punctele 1-8 ale prezentei hotărîri în Registrul 

de Stat al proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării, cu eliberarea certificatelor 

corespunzătoare rezidenţilor Parcului ştiinţifico-tehnologic „Academica” şi 

Incubatorului de Inovare „Inovatorul”; 

-   va publica informaţia privind rezidenţii şi proiectele respective în Monitorul  Oficial al 

Republicii Moldova; 

- va elabora şi va prezenta pentru aprobare Guvernului Republicii Moldova lista 

mărfurilor şi serviciilor necesare pentru realizarea proiectelor indicate, în scopul 

scutirii de plată a TVA la mărfurile şi serviciile importate de către rezidenţii 

parcurilor şi incubatorului, precum şi la mărfurile şi serviciile procurate de aceştea de 

pe teritoriul Republicii Moldova, cît şi în scopul scutirii de achitarea taxei vamale la 

mărfurile şi serviciile importate, precum şi scutirii rezidenţilor de achitarea 

impozitului pe venit; 

- va asigura încheierea contractului privind acordarea serviciilor între administratorii 

PŞT  „Academica” şi Incubatorului de Inovare „Inovatorul” şi rezidenţii indicaţi 

conform legislaţiei în vigoare. 

10. Controlul asupra executării prezentei hotărâri îi revine dlui Ghenadie Cernei, director 

general al Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a AŞM. 

  

 

 

Preşedinte al AŞM 

academician          Gh. DUCA 

 

Secretar ştiinţific  

general al AŞM 

doctor habilitat       I. GUCEAC  


