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Cu privire la aprobarea listei proiectelor de inovare
i transfer tehnologic, propuse spre  realizare în cadrul

Parcului tiin ifico-tehnologic „Academica”, i atribuirea
statutului de rezident persoanelor juridice respective

În conformitate cu art. 61 i art. 73, lit. k) i f) ale Codului cu privire la tiin i inovare al Republicii
Moldova, art. 6 al Legii „Cu privire la parcurile tiin ifico-tehnologice i incubatoarele de inovare”, Consiliul
Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic  al Academiei de tiin e a Moldovei HOT TE:

1. Se aprob  proiectul de inovare i transfer tehnologic „Construc ia i exploatarea uzinei de sortare i
prelucrare a de eurilor menajere i agricole, i producerea de gaz-metan prin intermediul utiliz rii
tehnologiilor ecologice” în or. C eni, Republica Moldova, i se atribuie statutul de rezident al
Parcului tiin ifico-tehnologic „Academica” companiei „Gherion-serv” SRL, conduc torul
proiectului - Ion Ra .

2. Se aprob  proiectul de inovare i transfer tehnologic „Organizarea asambl rii resurselor
regenerabile de energie: instala iilor eoliene, pompelor termice, bateriilor solare” i se atribuie
statutul de rezident al Parcului tiin ifico-tehnologic „Academica” companiei „Alter-Energie” SRL,
conduc torul proiectului -  Valeriu Babin.

3. Agen ia pentru Inovare i Transfer Tehnologic va publica lista reziden ilor i a proiectelor
respective în „Monitorul Oficial” al Republicii Moldova.

4. Agen ia pentru Inovare i Transfer Tehnologic va înregistra proiectele indicate în anex  în Registrul
de Stat, cu eliberarea certificatelor corespunz toare reziden ilor Parcului tiin ifico-tehnologic
„Academica”.

5. Agen ia pentru Inovare i Transfer Tehnologic, în conformitate cu Legea  nr.144-XVI din
22.06.2007 „Cu privire la introducerea complet rilor în unele acte legislative”, va preg ti i va
prezenta pentru aprobare Guvernului Republicii Moldova lista proiectelor i a reziden ilor,  lista

rfurilor i serviciilor necesare pentru realizarea proiectelor indicate în anex , în scopul scutirii de
plata TVA a m rfurilor i serviciilor importate de c tre reziden ii Parcului tiin ifico-tehnologic
“Academica”, precum i a m rfurilor i serviciilor procurate de c tre ace tia pe teritoriul Republicii
Moldova, scutirea de achitarea taxei vamale a m rfurilor i serviciilor importate, precum i scutirea
reziden ilor de achitarea impozitului pe venit.

6. Agen ia pentru Inovare i Transfer Tehnologic (dr. Ghenadie Cernei) va prezenta Biroului CS DT
informa ia despre proiectele respinse, cu indicarea motivelor pentru care nu au fost acceptate.

7. Agen ia pentru Inovare i Transfer Tehnologic (dr. Ghenadie Cernei), în termen de o lun  de la data
semn rii prezentei hot rîri, va elabora un regulament cu privire la modul de audiere a conduc torilor
de proiecte de inovare i transfer tehnologic

8. Controlul asupra execut rii prezentei hot râri îi revine dlui dr. Ghenadie Cernei, director general al
Agen iei pentru Inovare i Transfer Tehnologic a A. .M.
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