
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   

   „ 05 ” martie 2015                             Nr. 72 

     mun. Chişinău  

 

Cu privire la acordarea statutului de rezident 

 

În conformitate cu art. 73 lit. k) din  Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii 

Moldova nr. 259 din  15.07.2004 şi art. 6 al Legii cu privire la parcurile ştiinţifico tehnologice şi 

incubatoarelor de inovare nr. 138 din 21.06.2007, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se acordă statutul de rezident al Incubatorului de Inovare „Antreprenorul Inovativ” 

companiei „Moldagrotehnica” SA, în baza proiectului „Proiectarea, producerea şi încercarea 

combinatorului multifuncţional pentru prelucrarea solului KSPS8”, conducătorul proiectului 

-  dr. Ion Boaghi. 

2. Se acordă statutul de rezident al Parcului Ştiinţifico Tehnologic „Academica” companiei 

„Slavans Grafica” SRL, în baza proiectului ”TRUECODE” – sistemul de protecţie de la 

contrafacerea semnelor băneşti, documentelor şi produselor”, conducătorul proiectului -   dr. 

Victor Beşliu. 

3. Se acordă statutul de rezident al Parcului Ştiinţifico Tehnologic „Academica” companiei 

„Bronici&Co” SRL, în baza proiectului „Elaborarea platformei Freshfood pentru 

conexiunea directă a pieţei de furnizare a fructelor şi legumelor proaspete din RM de piaţa 

restaurantelor şi a hotelurilor din mun. Chişinău”, conducătorul proiectului  -   dr. Anton 

Bronici. 

4. Se acordă statutul de rezident al Parcului Ştiinţifico Tehnologic „Academica” companiei 

„Deeplace” SRL, în baza proiectului „Elaborarea platformei web winetour.md pentru 

personalizarea şi distribuirea informaţiei despre vinurile de calitate moldoveneşti şi tururile 

vinurilor din Republica Moldova”, conducătorul proiectului - dr. Pavel Chirev. 

5. Se acordă statutul de rezident al Parcului Ştiinţifico Tehnologic „Academica” companiei 

„Techno Test” SRL, în baza proiectului „Instruirea laboratorului tehnologic de proiectare şi 

producere a punctelor termice individuale”, conducătorul proiectului - Gheorghe Burdila. 

6. Se acordă statutul de rezident al Incubatorului de Inovare ”Inventica-USM” companiei 

„Hygieiacom” SRL, în baza proiectului „Elaborarea şi implementarea unei linii de 

producere de capacitate sporită extracţia şi fabricarea uleiului din seminţe de struguri”, 

conducătorul proiectului -  dr. Vladimir Verbanov. 

7. Se acordă statutul de rezident al Parcului Ştiinţifico Tehnologic „Academica” companiei 

„Nano-Art” SRL, în baza proiectului „Implementarea soiurilor moderne de nuc cu 

fructificare laterală la fondarea plantaţiilor intensive destinate producerii ecologice bazate pe 

irigare”, conducătorul proiectului -  dr. hab. Maria Pîntea. 



8. Se acordă statutul de rezident al Parcului Ştiinţifico Tehnologic „Academica” Gospodăriei 

Ţărăneşti ”Ygrick-Group”, în baza proiectului „Implementarea tehnologiilor inovaţionale în 

creşterea şi valorificarea rasei de ovină de Camerun cu scopul obţinerii tineretului de 

reproducere şi a cărnii fără colesterol cu proprietăţi dietetice şi curative excepţionale”, 

conducătorul proiectului -  dr. Eugen Nichifirov. 

9. Se acordă statutul de rezident al Incubatorului de Inovare ”Inovatorul” AO ”Centrul 

Comunitar de Asistenţă a Pacienţilor cu Tuberculoză”, în baza proiectului „Metoda de 

optimizare a diagnosticului de laborator al tuberculozei conducătorul proiectului -  

dr. Evelina Lesnic. 

10. Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic se obligă:  

1) să asigure eliberarea certificatului de rezident;  

2) să publice informaţia cu privire la rezident în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

11. Controlul asupra executării prezentei hotărâri îi revine dlui academician Ion Tighineanu, 

prim-vicepreşedinte al AŞM. 

 

 

 

Preşedinte 

academician       Gheorghe DUCA 

 

Secretar ştiinţific  

general interimar,  

doctor habilitat        Aurelia HANGANU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Consiliului Suprem pentru Ştiinţă 

 şi Dezvoltare Tehnologică 

 

Notă informativă la hotărârea CSŞDT 

cu privire la acordarea statutului de rezident 

 

Ca urmare a lansării concursului proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 

2015-2016 au fost depuse 33 propuneri de proiecte de transfer tehnologic, dintre care, 28 

transmise spre expertizarea CCE. În baza a 14 dintre propunerile de proiecte transmise CCE, a 

fost solicitată şi acordarea statutului de rezident a unui parc ştiinţifico-tehnologic/incubator de 

inovare. Doar 9 dintre propunerile în baza cărora s-a solicitat şi acordarea statutului de rezident 

au obţinut expertiză pozitivă. 

Ţinând cont de rezultatele expertizei CCE, reflectate în scrisoarea nr. 116 din 04.02.2015 

(se anexează), precum şi de actualitatea şi necesitatea implementării acestor proiecte în 

Republica Moldova, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, propune: 

- acordarea statutului de rezident al Incubatorului de Inovare „Antreprenorul Inovativ”, 

companiei „Moldagrotehnica” SA, în baza proiectului „Proiectarea, producerea şi încercarea 

combinatorului multifuncţional pentru prelucrarea solului KSPS8” cond. dr. Boaghi Ion şi a 

cererii de acordare a statutului de rezident. Menţionăm, că la concursul proiectelor de transfer 

tehnologic pentru 2015 -2016, SA ”Moldagrotehnica” a participat cu 2 proiecte, ambele obţinând 

expertiza pozitivă. Cel de-al doilea proiect este: ”Proiectarea, producerea şi încercarea 

Semănătorii mini-till de precizie pentru porumb şi floarea soarelui SK8DF”. Pentru primul 

proiect compania a acumulat 93.5 puncte, iar pentru al doilea – 93.3, deşi ambele proiecte au 

obţinut şi câte o evaluare negativă. Conform evaluării proiectului de către experţi, acesta poate 

asigura reducerea cheltuielilor de consum a carburanţilor; tehnologia permite efectuarea 

concomitentă a mai multor operaţii agrotehnice, înlocuind practic 3 maşini agricole; costul redus 

al tehnologiei faţă de omologi de peste hotare; cererea producătorilor agricoli faţă de astfel de 

tehnologie, etc. 

- acordarea statutului de rezident al Parcului Ştiinţifico Tehnologic „Academica”, 

companiei „Slavans Grafica” SRL, în baza proiectului „”TRUECODE” – sistemul de protecţie 

de la contrafacerea semnelor băneşti, documentelor şi produselor”, cond. dr. Victor Beşliu. 

Proiectul a acumulat, conform evaluării experţilor – 91.7 puncte. Experţii au apreciat proiectul ca 

unul care propune metode inovatoare de verificare a autenticităţii produselor marcate; prevenirea 

contrafacerii, etc. 

- acordarea statutului de rezident al Parcului Ştiinţifico Tehnologic „Academica”, 

companiei „Bronici&Co” SRL, în baza proiectului „Elaborarea platformei Freshfood pentru 

conexiunea directă a pieţei de furnizare a fructelor şi legumelor proaspete din RM de piaţa 

restaurantelor şi a hotelurilor din m. Chişinău”, cond. dr. Anton Bronici şi în baza cererii de 

acordare a statutului de rezident din 12.12.14. Urmare a expertizei, proiectul a acumulat 91.4 

puncte (media - 75.0). Expertiza a accentuat următoarele puncte tari ale proiectului: 

oportunitatea serviciilor de brokeraj care vor fi prestate prin intermediul platformei, posibilitatea 

extinderii proiectului prin H2020, facilitarea accesului producătorilor agricoli la pieţe 

internaţionale. Totodată a fost apreciată pozitiv fezabilitatea şi sustenabilitatea proiectului. 

- acordarea statutului de rezident al Parcului Ştiinţifico Tehnologic „Academica”, 

companiei „Deeplace” SRL, în baza proiectului „Elaborarea platformei web winetour.md pentru 



personalizarea şi distribuirea informaţiei despre vinurile de calitate moldoveneşti şi tururile 

vinurilor din Republica Moldova”, cond. dr. Pavel Chirev. În 2013, compania ”Deeplace” a 

obţinut statul de rezident al II ”Itech” în baza proiectului ”Automatizarea online a proceselor de 

evidenţă şi gestionare a ÎMM-urilor din RM – CAST (Cloud Accounting for Sale Traders)”, 

cond. Victor Beşliu. Din cauza nefinanţării, compania nu  a implementat proiectul, iar în 2014 

activitatea II ”Itech” şi-a încetat activitatea, motiv pentru care este necesară acordarea statutului 

de rezident în cadrul altui incubator/parc. Proiectul depus pentru 2015, a fost apreciat de experţi 

cu un punctaj de 83.4 (media de trecere – 75.0). Printre avantajele proiectului, experţii au 

menţionat potenţialul de dezvoltare a sectorului vinicol şi turistic şi accesul populaţiei la 

informaţia din acest domeniu. 

- acordarea statutului de rezident al Parcului Ştiinţifico Tehnologic „Academica”, 

companiei „Techno Test” SRL, în baza proiectului „Instruirea laboratorului tehnologic de 

proiectare şi producere a punctelor termice individuale”, cond. Gheorghe Burdila, proiect care a 

acumulat un punctaj de 79.6, urmare a expertizării. Experţii au accentuat relevanţa economică a 

proiectului datorită reducerii consumului de agent termic cu până la 30%; optimizării utilizării 

resurselor energetice ş.a. 

- acordarea statutului de rezident al Incubatorului de Inovare ”Inventica-USM”, companiei 

„Hygieiacom” SRL, în baza proiectului „Elaborarea şi implementarea unei linii de producere de 

capacitate sporită extracţia şi fabricarea uleiului din seminţe de struguri”, cond. dr. Vladimir 

Verbanov. Proiectul a obţinut 79.6 puncte urmare a expertizării. Proiectul prevede elaborarea 

unei tehnologii  care să permită valorificare deşeurilor vitivinicole, care actualmente sunt 

aruncate. 

- acordarea statutului de rezident al Parcului Ştiinţifico Tehnologic „Academica”, 

companiei „Nano-Art” SRL, în baza proiectului „Implementarea soiurilor moderne de nuc cu 

fructificare laterală la fondarea plantaţiilor intensive destinate producerii ecologice bazate pe 

irigare”, cond. dr. hab. Pîntea Maria şi în baza Cererii de aderare la PŞT ”Academica” din 

28.11.14. În baza expertizei, compania a acumulat media de 83.51 (media de trecere 75.0), deşi a 

avut şi o fişă cu expertiză negativă. Printre punctele tari ale proiectului menţionate de experţi se 

numără: ajustarea producţiei finale la standardele GLOBALGAP, productivitate de 4 tone la 

hectar, soi nou de nuc, etc. Totodată, proiectul se apreciază ca fiind unul rentabil, potenţial de a 

spori creşterea indicatorului - producţie inovaţională comercializată. 

- acordarea statutului de rezident al Parcului Ştiinţifico Tehnologic „Academica”, 

Gospodăriei Ţărăneşti ”Ygrick-Group”, în baza proiectului „Implementarea tehnologiilor 

inovaţionale în creşterea şi valorificarea rasei de ovină de Camerun cu scopul obţinerii 

tineretului de reproducere şi a cărnii fără colesterol cu proprietăţi dietetice şi curative 

excepţionale”, cond. dr. Eugen Nichifirov. Compania activează din 2005, având ca principale 

direcţii de activitate producerea, prelucrarea şi comercializarea producţiei agricole. Urmare a 

expertizei, compania a acumulat media de 79.0 (media de trecere 75.0). Experţii au menţionat ca 

puncte tari ale proiectului: asigurarea securităţii alimentare; soluţii inovative în obţinerea cărnii 

cu valoare nutritivă înaltă şi fără colesterol, etc. Din punct de vedere economic, experţii au 

apreciat proiectul ca unul rentabil, pasibil să aducă profit pentru banii investiţi. 

- acordarea statutului de rezident al Incubatorului de Inovare ”Inovatorul”, AO ”Centrul 

Comunitar de Asistenţă a Pacienţilor cu Tuberculoză”, în baza proiectului „Metoda de optimizare a 

diagnosticului de laborator al tuberculozei”, cond. dr. şt. med. Evelina Lesnic şi în baza Cererii 

de acordare a statutului din 27.11.14. Urmare a expertizei, proiectul a acumulat media de 83.3 

(media de trecere 75.0). Proiectul prevede, în esenţă, activităţi cu caracter ştiinţific.  



În contextul celor menţionate, susţinem acordarea în 2015, a statului de rezident pentru 9 

persoane juridice (număr dublu faţă de 2014), care urmează să implementeze proiecte de transfer 

tehnologic în perioada 2015-2016 în cadrul PŞT şi II, conform tabelului de mai jos: 

Denumirea 

potenţialului rezident 

principalele direcţii de 

activitate 

PŞT/II în 

cadrul căruia 

compania va 

deţine statutul 

de rezident 

Vechimea 

activităţii 

(data 

înregistrării

) 

Media 

obţinut

ă 

urmare 

a 

expertiz

ei 

GŢ ”Ygrick-Group” producere, prelucrare, 

comercializare producţie 

agricolă 

PŞT Academica 19.08.2005 79.0 

SRL ”Nano-Art” publicitate, consultanţă, 

activităţi fotografice, 

intermedieri, agricultură 

PŞT Academica  21.12.2010 83.51 

SRL ”Bronici&Co” comerţ, curierat, publicitate, 

desfacere 

PŞT 

”Academica” 

08.02.2011 91.4 

SA ”Moldagrotehnica” fabricare/producere tehnologii 

agricole şi non-agricole, 

comerţ, intermedieri, 

transporturi, etc. 

II 

”Antreprenorul 

Inovativ” 

17.11.1995 93.5 

93.3 

SRL ”Slavans-

Grafica” 

consultanţă, prelucrare date, 

activităţi legate de bănci de 

date şi tehnică de calcul, 

publicitate. 

PŞT 

”Academica” 

24.11.2000 91.7 

SRL ”Deeplace” programe şi consultanţă, 

editare programe, prelucrare 

date, bănci de date 

PŞT 

”Academica” 

08.04.2004 83.4 

SRL ”Techno Test” producţie instriumente de 

măsură, verificare şi control; 

comerţ; construcţii; utilare 

clădiri; testări şi analize 

tehnice; instalare, reparare, 

întreţinere echipamente 

PŞT 

”Academica” 

23.09.1997 79.6 

SRL „Hygieiacom” fabricare produse alimentare, 

comerţ, intermedieri, fabricare 

maşini de prelucrare a 

producţiei agricole, instalare, 

reparar şi întreţinere maşini 

agricole. 

II ”Inventica-

USM” 

22.07.2014 79.5 

AO ”Centrul 

Comunitar de 

Asistenţă a Pacienţilor 

cu Tuberculoză” 

 II ” Inovatorul” 14.01.2014 83.3 

 

 Aprobarea noilor rezidenţi va contribui la majorarea indicatorilor subiecţilor infrastructurii 

inovaţionale şi a economiei naţionale în general. 

În ultimii trei ani, dinamica aprobării noilor rezidenţi a fost următoarea: 
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Roman CHIRCA,  

director general AITT 


