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 Cu privire la revocarea statutului de rezident al 

 Parcului ştiinţifico-tehnologic „Academica” 

 

În temeiul art.7 alin. 1, lit. b) al Legii cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi 

incubatoarele de inovare nr.138-XVI din 21.06.2007 Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi 

Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. Se revocă statutul de rezident al Parcului ştiinţifico-tehnologic „Academica” companiei 

„Agonis-Vin” SRL, înregistrate în calitate de rezident al parcului nominalizat prin Hotărîrea 

Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM nr.69 din 24 aprilie 2008, 

la iniţiativa administratorului Parcului ştiinţifico-tehnologic „Academica”. 

 

2. Se revocă statutul de rezident al Parcului ştiinţifico-tehnologic „Academica” companiei 

„Casalux” SRL, înregistrate în calitate de rezident al parcului nominalizat prin Hotărîrea 

Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM nr.69 din 24 aprilie 2008, 

la iniţiativa administratorului Parcului ştiinţifico-tehnologic „Academica”. 

 

3. Se revocă statutul de rezident al Parcului ştiinţifico-tehnologic „Academica” companiei 

„Energy Investment Grup” SA, înregistrate în calitate de rezident al parcului nominalizat prin 

Hotărîrea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM nr.69 din 24 

aprilie 2008, la iniţiativa administratorului Parcului ştiinţifico-tehnologic „Academica”. 

 

 

4. Se revocă statutul de rezident al Parcului ştiinţifico-tehnologic „Academica” companiei 

„Etnoteh” SRL, înregistrate în calitate de rezident al parcului nominalizat prin Hotărîrea 

Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM nr.69 din 24 aprilie 2008, 

la iniţiativa administratorului Parcului ştiinţifico-tehnologic „Academica”. 

 

5. Se revocă statutul de rezident al Parcului ştiinţifico-tehnologic „Academica” companiei  

BSTC „Mezon” ÎS, înregistrate în calitate de rezident al parcului nominalizat prin Hotărîrea 

Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM nr.69 din 24 aprilie 2008, 

la iniţiativa administratorului Parcului ştiinţifico-tehnologic „Academica”. 

 

6. Se revocă statutul de rezident al Parcului ştiinţifico-tehnologic „Academica” companiei 

„Odgon” SRL, înregistrate în calitate de rezident al parcului nominalizat prin Hotărîrea 

Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM nr.69 din 24 aprilie 2008, 

la iniţiativa administratorului Parcului ştiinţifico-tehnologic „Academica”. 

 



7. Se revocă statutul de rezident al Parcului ştiinţifico-tehnologic „Academica” companiei 

„Nobel-Grup” SRL, înregistrate în calitate de rezident al parcului nominalizat prin Hotărîrea 

Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM nr.69 din 24 aprilie 2008, 

la iniţiativa administratorului Parcului ştiinţifico-tehnologic „Academica”. 

 

8. Se revocă statutul de rezident al Parcului ştiinţifico-tehnologic „Academica” companiei 

„Pasărea Fenix” SRL, înregistrate în calitate de rezident al parcului nominalizat prin Hotărîrea 

Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM nr.68 din 30 aprilie 2009, 

la iniţiativa administratorului Parcului ştiinţifico-tehnologic „Academica”. 

 

9. Controlul asupra executării prezentei hotărâri îi revine domnului Ghenadie Cernei, 

director general al Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a AŞM. 
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