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În scopul acceler rii dezvolt rii sferei inov rii i transferului tehnologic, cre rii
structurilor de inovare: parcurilor tiin ifico - tehnologice i incubatoarelor de inovare,
perfec ion rii mecanismelor de asigurare financiar  a acestora, întru executarea art. 8 al Legii cu
privire la parcurile tiin ifico-tehnologice i incubatoarele de inovare nr.138-XVI din 21.06.07,
în baza art. 89 al Codului cu privire la tiin i inovare al R. Moldova, Consiliul Suprem pentru

tiin i Dezvoltare Tehnologic  al Academiei de tiin e a Moldovei H O T  R  T E:

1. Se completeaz  art.9 al Regulamentului Agen iei pentru Inovare i Transfer
Tehnologic a A. .M., aprobat prin hot rârea Asambleei Academiei de tiin e a Moldovei nr.8
din 29 octombrie 2004, cu punctele (h) i (i), cu urm torul con inut:

h) atrage i administreaz  mijloacele financiare din surse publice i private, destinate
pentru realizarea programelor de transfer tehnologic, activitatea în cadrul parcurilor tiin ifico-
tehnologice i incubatoarelor de inovare, crearea i dezvoltarea infrastructurii acestora,
organizeaz  distribuirea mijloacelor în conformitate cu legisla ia în vigoare.

i) elaboreaz i prezint  pentru aprobare Consiliului Suprem pentru tiin i Dezvoltare
Tehnologic  al A. .M. mecanismele de distribuire i utilizare a resurselor financiare, destinate
pentru activitatea în cadrul parcului tiin ifico - tehnologic i incubatorului de inovare.

2. Controlul asupra execut rii prezentei hot râri revine dlui membru corespondent, Ion
Tighineanu, vicepre edinte al A. .M.
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