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Cu privire la 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 cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi 

incubatoarele de inovare nr. 138-XVI din 21.06.2007, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi 

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

1. Se acordă statutul de rezident al Parcului Ştiinţifico-Tehnologic „Micronanoteh” 

companiei „Salonix-Teh” SRL cu proiectul „Fabricarea în serie a instalaţiilor de electroclorinare 

a apei potabile”, conducătorul proiectului – Calos Sergiu, doctor în ştiinţe tehnice.  

2. Se acordă statutul de rezident al Parcului Ştiinţifico-Tehnologic „Micronanoteh” 

companiei „Bons Offices” SRL cu proiectul „Elaborarea şi implementarea tehnologiei şi 

utilajului computerizat de tăiere a hîrtiei din role prin aplicarea Servo-Motoarelor”, conducătorul 

proiectului – Dumitraş Petru, doctor în ştiinţe tehnice. 

3. Se acordă statutul de rezident al Parcului Ştiinţifico-Tehnologic „Inagro” companiei 

I.P.S, „Bioconvagro” SRL cu proiectul „Reproducerea şi creşterea industrială a struţilor în 

Republica Moldova”, conducătorul proiectului – Castravet Ion, doctor habilitat. 

4. Se acordă statutul de rezident al Incubatorului de Inovare „Antreprenorul Inovativ” 

companiei „Sandic Doina Grigorii” GŢ cu proiectul „Prestarea serviciilor de tratare contra 

dăunătorilor, maladiilor cu pesticide şi preparate biologice, încorporarea extraraduculară a 

microelementelor şi stimulatorilor de creştere a plantelor cu utilizarea motodeltaplanului”, 

conducătorul proiectului – Vronschih Mihail, doctor habilitat în ştiinţe agricole. 

5. Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic: 

 - va asigura eliberarea certificatelor privind acordarea statutului de rezident; 

 - va publica informaţia cu privire la rezidenţi în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova. 

6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îi revine domnului Roman CHIRCA, 

director interimar al Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a AŞM. 

 

Preşedinte,          

  Academician         Gheorghe DUCA 

 

Secretar ştiinţific general,        

Membru corespondent       Ion GUCEAC 


