
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   

   „ 01 ” octombrie 2015                                       Nr. 226 

     mun. Chişinău  

 

Cu privire la anunţarea concursului pentru selectarea 

rezidenţilor Incubatoarelor de Inovare ”Inovatorul”, 

”Politehnica”, ”Innocenter”, ”Inventica-USM”,  

”Antreprenorul Inovativ”, ”Media Garaj” , ”IT4BA”  

şi Parcului Ştiinţifico-Tehnologic ”Academica” 
 

 

În conformitate cu art. 59 alin. (3), art. 61, art. 73 lit. f), art. 86 lit. f) din Codul cu privire la 

ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, art.6 din Legea cu privire la parcurile ştiinţifico-

tehnologice şi incubatoarele de inovare nr. 138 din 21.06.2007 şi art. 9 din Regulamentul privind 

procedura de acordare a statutului de rezident şi al celui de administrator al incubatorului de 

inovare, art. 9 din Regulamentul privind procedura de acordare a statutului de rezident şi al celui 

de administrator al parcului ştiinţifico-tehnologic, aprobate prin Hotărîrea CSŞDT nr. 180 din 

27.09.2007, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se anunţă concurs pentru selectarea rezidenţilor incubatoarelor de inovare ”Inovatorul”, 

”Politehnica”, ”Innocenter”, ”Inventica-USM”, ”Antreprenorul Inovativ”, ”Media Garaj”, 

”IT4BA” şi Parcului Știinţifico-Tehnologic “Academica”, cu termen-limită de depunere a 

cererilor - 30 noiembrie 2015. Anunţul despre desfăşurarea concursului va fi publicat pe paginile 

web ale AITT, AŞM precum şi pe paginile web ale incubatoarelor de inovare. 

 

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

prim-vicepreşedinte al AŞM. 

 

 

Preşedinte,  

academician                     Gheorghe DUCA 

 

Secretar ştiinţific general,  

doctor habilitat                      Aurelia HANGANU 

 

 

 

 



   Anexă  

la Hotărârea CSȘDT al AȘM 

     nr. 226 din 01.10.2015 

 

 

ANUNŢ  

privind concursul de selectare a rezidenţilor pentru Incubatoarele de Inovare 

”Inovatorul”, ”Politehnica”, ”Innocenter”, ”Inventica-USM”, ”Antreprenorul 

Inovativ”, ”Media Garaj” , ”IT4BA” şi pentru Parcul Ştiinţifico-Tehnologic 

”Academica” 
 

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic din cadrul Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei lansează concursul de selectare a rezidenţilor incubatoarelor de inovare şi parcului 

ştiinţifico-tehnologic. 

 

Obiectiv: creşterea numărului de rezidenţi în cadrul incubatoarelor de inovare şi 

parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi dezvoltarea inovaţională a întreprinderilor noi. 

 

Perioada statutului de rezident: statutul de rezident al incubatorului de inovare se 

acordă pentru o perioadă de 3 ani; statutul de rezident al parcului ştiinţifico-tehnologic se acordă 

pentru o perioadă de 5 ani. 

 

 

Grupul  ţintă: întreprinderile  mici  şi  mijlocii,  care intenţionează să implementeze 

inovaţii  (de produs, proces, marketing, organizaţionale) în cadrul unui incubator de inovare. 

 

Beneficiile statutului de rezident: 

 acces, în condiţii preferenţiale, la infrastructura incubatorului de inovare şi 

parcului ştiinţifico-tehnologic (spaţii pentru oficii, spaţii pentru producere, săli de 

conferinţă, acces la internet, asigurare logistică (calculatoare, mobilier, 

echipament de birou)); 

 servicii de specialitate la preţuri mici sau gratuit (juridice, de secretariat, elaborare 

planuri de afaceri ţi proiecte de transfer tehnologic, etc.) 

 eligibilitatea la concursul proiectelor de transfer tehnologic, finanţate în condiţii 

nerambursabile de la bugetul de stat în proporţie de 50% din valoarea totală a 

proiectului. 

 

Condiţiile de eligibilitate:   

1. prezentarea proiectului de transfer tehnologic; 

2. practicarea, urmare a obţinerii statutului de rezident, numai a activităţilor de inovare 

şi transfer tehnologic, de prestare a serviciilor în domeniul afacerilor de inovare, de 

producere şi comercializare a mărfurilor (serviciilor) obţinute din aceste activităţi 

şi/sau de cercetare ştiinţifică aferentă lor, efectuate în incubator şi parc; 

3. lipsa încălcărilor anterioare ale prevederilor contractelor de finanţare cu AITT. 

           

Condiţiile de prezentare: 

            Cererea de acordare a statutului de rezident  va  fi  elaborată  conform formularului-tip şi 

însoţită de: 

a) proiectul de transfer tehnologic şi planul de afaceri (conform condiţiilor: 

http://aitt.md/ro/press-release/concursuri/anunt-privind-concursul-proiectelor-de-inovare-

si-transfer-tehnologic-pentru-anul-2016.html ); 

b) scrisoarea de garanţie a cofinanţării; 

http://aitt.md/ro/press-release/concursuri/anunt-privind-concursul-proiectelor-de-inovare-si-transfer-tehnologic-pentru-anul-2016.html
http://aitt.md/ro/press-release/concursuri/anunt-privind-concursul-proiectelor-de-inovare-si-transfer-tehnologic-pentru-anul-2016.html


c) copia brevetului (dacă este cazul); 

d) copia  certificatului  de  înregistrare  şi a extrasului  a  întreprinderii-executor  şi 

cofinanţator; 

e) certificatul  privind  lipsa  datoriilor  faţă  de  bugetul  de  stat  a  executorului  şi 

cofinanţatorului; 

f) copia  extrasului  eliberat  de  bancă  privind  disponibilitatea  (neblocarea)  contului  (în 

cazul altor întreprinderi decât cele cu cont la trezoreria de stat); 

g) declaraţia de confirmare a eligibilităţii potenţialilor contractori/ cofinanţatori 

h) certificatul  privind  lipsa  antecedentelor penale (cazier judiciar); 

i) copiile buletinelor de identitate ale personalului angajat în proiect şi CV-urile. 

 

     Cererile şi documentele aferente se vor prezenta în 2 exemplare pe suport de  hârtie  şi  în  

format electronic,  la adresa  Agenţiei  pentru  Inovare  şi  Transfer  Tehnologic (mun. Chişinău, 

str. Mioriţa 5, et.4).   

     Versiunea electronică va fi plasată şi  în  sistemul  informaţional  expert-online  pe  pagina  

web: www.expert.asm.md  de către conducătorul proiectului. 

Formulare  necesare  pentru participarea la concurs pot fi descărcate de pe pagina 

www.aitt.md . 

 

Documente utile: 

1. Ghid privind perfectarea proiectului de inovare şi transfer tehnologic 

2. Ghid privind completarea planului de afaceri 

3. Legea nr. 138 din 21.07.07 cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarelor 

de inovare: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=324668 

4. Lista parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarelor de inovare şi descrierea lor. 

 

Termen limită: 30.11.2014. 

 

Persoana de contact: Veronica Eşanu 

Tel.: 88 25 64 

e-mail: esanu.veronica@gmail.com  

web: http://www.aitt.md  

 

http://www.expert.asm.md/
http://www.aitt.md/
http://aitt.md/uploads/files/Ghid(1).pdf
http://aitt.md/uploads/files/GHIDUL%20PRIVIND%20COMPLETAREA%20PLANULUI%20DE%20AFACERI-3(1).pdf
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=324668
mailto:esanu.veronica@gmail.com
http://www.aitt.md/

