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„ 15 ” septembrie 2011                           Nr. 176 

mun. Chişinău 

Cu privire la aprobarea unui proiect 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 ştiinţă şi inovare al 

Republicii Moldova, art.6 al Legii nr.138-XVI din 21 iunie 2007 cu privire la parcurile ştiinţifico-

tehnologice şi incubatoarele de inovare, art.49 alin. (1) lit. d) şi e), art.103 alin.(9
1
) ale Codului 

fiscal nr.1163-XIII, art.28 lit. l
1
) al Legii nr.1380-XIII cu privire la tariful vamal, Consiliul Suprem 

pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. Se aprobă proiectul de inovare şi transfer tehnologic „Păstrarea produselor horticole pure 

în atmosferă controlată” şi se acordă statutul de rezident al Parcului ştiinţifico-tehnologic „Inagro” 

Firmei „Vardan-Agro” SRL, conducătorul proiectului – Russu Gheorghe. 

 

2.  Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic: 

-   va înregistra proiectul indicat în Registrul de Stat al proiectelor din sfera ştiinţei şi 

inovării cu eliberarea certificatului corespunzător rezidentului Parcului ştiinţifico-

tehnologic „Inagro”; 

-   va publica informaţia cu privire la rezident şi la proiectul respectiv în Monitorul  Oficial 

al Republicii Moldova; 

- va pregăti şi va prezenta pentru aprobare Guvernului Republicii Moldova lista mărfurilor 

şi serviciilor necesare pentru realizarea proiectului indicat, în scopul scutirii de plată a 

TVA la mărfurile şi serviciile importate de către rezidentul parcului, precum şi la 

mărfurile şi serviciile procurate de către acesta de pe teritoriul Republicii Moldova, cît şi 

în scopul scutirii de achitarea taxei vamale la mărfurile şi serviciile importate, precum şi 

scutirii rezidentului de achitarea impozitului pe venit; 

- va asigura încheierea contractului privind acordarea serviciilor între administratorul PŞT 

„Inagro” şi rezidentul indicat conform legislaţiei în vigoare. 

 

3. Controlul asupra executării prezentei hotărâri îi revine dlui Ghenadie Cernei, director 

general al Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a AŞM. 
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