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Cu privire la aprobarea unor proiecte de inovare 
şi transfer tehnologic şi acordarea statutului de rezident  
 

În conformitate cu art.59-61 şi art.73, lit. f) şi k) ale Codului cu privire la ştiinŃă şi inovare al 
Republicii Moldova, art.6 al Legii nr.138-XVI din 21 iunie 2007 cu privire la parcurile ştiinŃifico-
tehnologice şi incubatoarele de inovare, art.49, alin. (1) lit. d), e), art.103, alin.(91) ale Codului fiscal 
nr.1163-XIII, art.28, lit. l1) al Legii nr.1380-XIII cu privire la tariful vamal, Consiliul Suprem pentru ŞtiinŃă 
şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se aprobă proiectul de inovare şi transfer tehnologic „Implementarea tehnologiilor inovaŃionale de 
obŃinere a energiei electrice prin prelucrarea biomasei” şi se acordă statutul de rezident al Parcului ştiinŃifico-
tehnologic „Academica” Întreprinderii „Glorin Biopower” SRL, conducătorul proiectului – Moscvicev 
Alexei. 

2. Se aprobă proiectul de inovare şi transfer tehnologic „Implementarea tehnologiilor pilot de 
producere a biohumusului şi rîmei prin control şi reglarea condiŃiilor termice ale procesului tehnologic” şi se 
acordă statutul de rezident al Incubatorului de Inovare „Inovatorul”, conducătorul proiectului – Handraman 
Ion. 

3. Se aprobă proiectul de inovare şi transfer tehnologic „Studiul de impact al apei potabile cu 
conŃinut de iod şi selenium asupra dezvoltării şi formării de personalitate a copiilor cu disabilităŃi mintale” şi 
se acordă statutul de rezident al Parcului ştiinŃifico-tehnologic „Academica” Firmei „Gelibert” SRL, 
conducătorul proiectului –mem.cor. Aurelian Gulea. 

4. Se aprobă proiectul de inovare şi transfer tehnologic „Producerea unui sistem ecologic de tratare 
bactericidă a apei potabile cu ultrasunet” şi se acordă statutul de rezident al Incubatorului de Inovare 
„Inovatorul” persoanei fizice Vasile Bejenari, conducătorul proiectului – dr. Vasile Bejenari. 

5. AgenŃia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic: 
- va înregistra proiectele nominalizate în Registrul de Stat al proiectelor din sfera ştiinŃei şi inovării, 

cu eliberarea certificatelor corespunzătoare rezidenŃilor Parcului ştiinŃifico-tehnologic 
„Academica” şi ai Incubatorului de Inovare „Inovatorul”; 

-   va publica informaŃia cu privire la rezidenŃii şi la proiectele respective în Monitorul  Oficial al 
Republicii Moldova; 

- va pregăti şi va prezenta pentru aprobare Guvernului Republicii Moldova lista mărfurilor şi 
serviciilor necesare pentru realizarea proiectelor indicate, în scopul scutirii de plată a TVA la 
mărfurile şi serviciile importate de către rezidenŃii parcurilor şi incubatoarelor, precum şi la 
mărfurile şi serviciile procurate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova, cît şi în scopul 
scutirii de achitarea taxei vamale la mărfurile şi serviciile importate, precum şi scutirii 
rezidenŃilor de achitarea impozitului pe venit; 

- va asigura încheierea contractelor privind acordarea serviciilor între Administratorul PŞT 
„Academica” şi rezidenŃii nominalizaŃi conform legislaŃiei în vigoare. 

6. Controlul asupra executării prezentei hotărâri îi revine dlui Ghenadie Cernei, director general al 
AgenŃiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a AŞM. 
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