
  

CONSILIUL SUPREM PENTRU  
ŞTIIN łĂ ŞI DEZVOLTARE 

TEHNOLOGIC Ă AL ACADEMIEI  
DE ŞTIIN łE A MOLDOVEI 

 

SUPREME COUNCIL ON SCIENCE  
AND TECHNOLOGICAL 

DEVELOPMENT OF THE ACADEMY 
OF SCIENCES OF MOLDOVA  

 

 HOTĂRÎRE  

“28” ianuarie 2010                           Nr. 12 

 mun. Chişinău  

           
Cu privire la anunŃarea concursului  
pentru selectarea rezidenŃilor  
PŞT „Micronanoteh”, PŞT „Inagro”, PŞT „Academica”  
şi Incubatorului de Inovare „Inovatorul” 
 

În scopul atragerii noilor proiecte de inovare şi transfer tehnologic performante şi în temeiul 
art. 59, alin. (3), art. 61, art. 73, lit. f), art. 86, lit. f) ale Codului cu privire la ştiinŃă şi inovare al 
Republicii Moldova, art.6 al Legii cu privire la parcurile ştiinŃifico-tehnologice şi incubatoarele 
de inovare nr.138 din 21.06.2007 şi în conformitate cu art.9 al Regulamentului privind procedura 
de acordare a statutului de rezident şi al celui de administrator al parcului ştiinŃifico-tehnologic  
şi art.9 al Regulamentului privind procedura de acordare a statutului de rezident şi al celui de 
administrator al incubatorului de inovare, aprobate prin Hotărîrea CSŞDT nr.180 din 27.09.07, 
Consiliul Suprem pentru ŞtiinŃă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei 
HOTĂRĂŞTE: 

 
1. Se anunŃă concurs pentru selectarea rezidenŃilor parcurilor ştiinŃifico-tehnologice PŞT 

„Micronanoteh”, PŞT „Inagro”, PŞT „Academica” şi Incubatorului de Inovare 
„Inovatorul”, cu termen-limită de  depunere a cererilor – 31 martie 2010. Avizul despre 
concurs va fi publicat în ziarele de nivel naŃional şi pe paginile web ale AITT şi AŞM. 

 
2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri în revine dlui Ghenadie Cernei, director general al 

AgenŃiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a AŞM.  
 

 
 
Preşedinte al AŞM 
academician                                                                                 Gh. DUCA 
 
Secretar ştiin Ńific 
general al AŞM 
doctor habilitat                                                                            I. GUCEAC 



 

AVIZ 
 

Consiliul Suprem pentru ŞtiinŃă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de 
ŞtiinŃe a Moldovei anunŃă concursul pentru selectarea rezidenŃilor parcurilor 
ştiinŃifico-tehnologice „Micronanoteh”, „Inagro”, „Academica” şi Incubatorului de 
Inovare „Inovatorul”. 
Informa Ńii la tel.: 27-72-69; 0-687 64 640; 27-45-14, 54-92-10 
Termenul limita  de depunere a cererilor: 31 martie 2010  
Cererile se depun pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 1, of.440; 445 
ori în formă electronică: aitt@aitt.md  
 

 
 

 
 


