
CONSILIUL SUPREM PENTRU  

ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE  

TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI  

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI 
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 HOTĂRÎRE   

„ 17 ” ianuarie 2012                           Nr. 9 

mun. Chişinău 

 

Cu privire la aprobarea proiectelor 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) şi 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 „Implementarea tehnologiei 

inovaţionale de colectare, sortare şi reciclare a deşeurilor din mun. Chişinău” şi se acordă statutul de 

rezident al Parcului ştiinţifico-tehnologic „Academica” firmei „ABS” SRL, conducătorul proiectului – 

dr. Şofranskii Valentin. 

2. Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic: 

- va înregistra proiectele indicate în Registrul de Stat al proiectelor din sfera ştiinţei şi 

inovării cu eliberarea certificatului corespunzător rezidentului Parcului ştiinţifico-

tehnologic „Academica”; 

- va publica informaţia cu privire la rezidenţi şi la proiectele respective în Monitorul  

Oficial al Republicii Moldova; 

- 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 rezidenţi, precum şi la mărfurile şi 

serviciile procurate de către aceştia de pe teritoriul Republicii Moldova, cît şi în scopul 

scutirii de achitarea taxei vamale la mărfurile şi serviciile importate, precum şi scutirea 

rezidenţilor de achitarea impozitului pe venit; 

- va asigura încheierea contractului privind acordarea serviciilor între Administratorul 

PŞT „Academica” şi rezidentul nominalizat în pct. 1 al prezentei hotărîri, conform 

legislaţiei în vigoare. 

3. Controlul asupra executării prezentei hotărâri îi revine dlui Sergiu Brumă, director 

adjunct al Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a AŞM. 

   

Preşedinte al AŞM 

academician           Gh. DUCA 

 

Secretar ştiinţific  

general al AŞM 

doctor habilitat       I. GUCEAC 

 



 

Consiliului Suprem pentru Ştiinţă  

şi Dezvoltare Tehnologică 

 

 

Notă informativă 
 

 

Cu privire la aprobarea proiectelor de inovare 

şi transfer tehnologic şi acordarea 

statutului de rezident al parcurcului  

ştiinţifico-tehnologic „Academica” 

 

 

 În conformitate cu legislaţia în vigoare firma  „ABS” SRL, a depus cerere şi documentele 

necesare  pentru obţinerea statutului de rezident al PŞT „Academica” pentru realizarea proiectului de 

inovare şi transfer tehnologic „Implementarea tehnologiei inovaţionale de colectare, sortare şi 

reciclare a deşeurilor din mun. Chişinău”. Proiectul a fost examinat de către Consiliul Consultativ de 

Expertiză al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi a obţinut rezultate pozitive si este recomandat pentru 

aprobare. 

Reeşind din cele expuse mai sus se propune de a acorda statutul de rezident al firmei „ABS” 

SRL în conformitate cu art.6 al Legii nr.138-XVI din 21 iunie 2007 cu privire la parcurile ştiinţifico-

tehnologice şi incubatoarele de inovare. 

 

 

Director Adjunct                   Sergiu BRUMĂ 

Agenţia pentru Inovare şi  

Transfer Tehnologic a AŞM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ex. G. Vîrcolici 

Tel. 88-25-63 


