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1. Scopul  proiectului. 

În procesul îndeplinirii proiectului în anul 2019 echipa administratorului P.Ș.T. „Academica” (cu 

I.I. „Inovatorul”) a realizat următoarele obiective: 

            - realizarea controlului procesului de realizare a proiectelor de inovare şi transfer tehnologic ale 

rezidenţilor P.Ş.T. „Academica” şi I.I. „Inovatorul”, oferirea serviciilor de consultanță conducătorilor şi 

specialiştilor firmelor rezidente. 

 - semnarea contractelor desfășurării activității în cadrul parcului științifico-tehnologic cu 

incubatorul de inovare rezidenților în parc; 

 - stabilirea şi menţinerea legăturilor de afaceri cu instituţiile ştiinţifice şi uniunile 

antreprenoriale, instituţiile publice ale RM şi ale ţărilor străine. 

 - propagarea şi descrierea afacerilor inovaţionale, descrierea trăsăturilor caracteristice 

procesului de inovare şi de implementare a businessului inovaţional în Republica Moldova prin 

organizarea de seminare, traininguri, mese rotunde atât pentru rezidenţii P.Ş.T. „Academica” şi I.I. 

„Inovatorul” cât şi pentru potenţialii rezidenţi. 

- analiza și căutarea preventivă a potențialilor investitori atât din țară cât și de peste hotare, care 

ar putea participa la finanțarea proiectelor inovaționale a rezidenților P.Ș.T. „Academica” și I.I. 

„Inovatorul”. Acordarea asistenței rezidenților la stabilirea legăturilor și relațiilor cu potențialii 

investitori. 

- crearea condițiilor favorabile rezidenților și potențialilor rezidenți privind realizarea 

proiectelor finanțate și pregătirea unor proiecte spre finanțare; 

- promovarea produselor și/sau serviciilor inovaționale (rezultat al proiectelor implimentate de 

rezidenți), cu scopul indetificării noilor piețe de desfacere, atragerea noiilor clienți și parteneri. 

2. Rezultatele obținute în cadrul proiectului 

I. Acordarea serviciilor de consultanță din partea Administratorului P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. 

„Inovatorul”) inclusiv (în mod gratuit): 

 Printre funcțiile de bază a echipei Administratorului P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) 

este oferirea rezidenților a unui spectru larg de consultații. Necesitatea acordării acestor consultații este 

legată de faptul că mulți rezidenți nu au calificare respectivă în admnistrarea afacerilor inovaționale. 

Serviciile de consultanță sunt oferite la solicitarea rezidenților din astfel de domenii cum ar fi: 

formarea documentelor și certificatelor juridice și tehnologice; selectarea specialiștilor și consultații din 

domeniul științei și tehnologiilor; chiria spațiilor de producere și a oficiilor; efectuarea comenzilor și 

elaborarea  documentelor pentru primirea investițiilor; cercetarea pieței; efectuarea cercetărilor de 

marketing;  promovarea producției inovaționale pe piață, participarea la expoziții și concursuri și alte 

activități legate de realizarea proiectelor inovaționale. 
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Pe parcursul primului semestru  colaboratorii Administrației P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. 

„Inovatorul”) au acordat 30 consultații rezidenților, potențialelor rezidenți, parcului și incubatorului 

(Tabelul 4), inclusiv cu deplasarea la fața locului realizării proiectului. 

Toate consultațiile acordate rezidenților au fost cu titlu gratuit, din lipsa finanțării externe. 

Consultațiile au fost acordate după următoarea tematică: 

1. Consultații de afaceri – 3; 

2. Consultații de marketing – 3; 

3. Consultații juridice – 10; 

4. Consultații de inovare și transfer tehnologic – 2; 

5. Consultații în elaborarea proiectelor și transfer tehnologic – 12; 

Consultațiile au fost acordate și persoanelor care au solicitat  obținerea statutului de rezident 

pentru promovarea proiectelor inovaționale, deasemenea rezidenților li se acordă accesul la sala de 

conferință (inclusiv utilajul aferent) gratis. (Anexa 1) 

În  perioada anului 2019 Administrația P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) a informat 

rezidenții săi cu privire la expozițiile materialelor inovaționale organizate în această perioadă și care 

urmează să aibă loc în Republica Moldova și România, inclusiv și în alte țări. 

A fost organizat un seminar cu rezidenții și candidații în rezidenți privind intrarea în vigoare a 

noii legi nr. 226 din 01.11.2019 „cu privire la parcurile științifico-tehnologice și incubatoarele de 

inovare”. 

II. Atragerea agenților economici în sfera inovării și transferului tehnologic 

Pe parcursul anului 2019 au fost efectuate colaborări cu 3 companii în scopul pregătirii  

proiectelor în sfera inovării și de transfer tehnologic pentru participarea la concursul privind acordarea 

statutului de rezident al P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) după intrarea în vigoare a noii legi 

nr.226 din 01.11.2019 „cu privire la parcurile științifico-tehnologice și incubatoarele de inovare” în a 

doua jumătate a anului 2019. 

 Colaborarea a avut loc cu companiile care au propus următoarele idei de afaceri: 

1. Ideia de afaceri: „Element de încălzire a lichidului pentru parbriz”. 

„Ideea dată reflectă utilizarea lichidului din sistemul de răcire a motorului cu ardere internă a 

automobilului, pentru încălzirea lichidului de rezervor, care este destinat pentru înlăturarea mai 

eficientă a impurităților de pe parbrizul automobilului. Problema este că lichidul din rezervor în 

perioada rece a anului când sunt ninsori abundente, lapoviță, temperaturi scăzute și alte situații 

extreme, îngheață. Astfel este asigurată utilizarea lichidului din rezervor, și trecerea liberă a sa 

la sistemul de distribuție a ștergătoarelor de parbriz”. 

Autor: Balan Petru 

2. Ideea de afaceri: „Sistem de încălzire cu radiații infraroșii a huselor  pentru scaune auto” 
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„Ideea se referă la husele pentru automobil, în care este încorporat un sistem de încălzire cu 

radiații infraroșii, care în perioada rece a anului când sunt ninsori abundente, lapoviță, 

temperaturi scăzute și alte situații extreme, sistemul dat oferă confortul termic conducătorului 

auto, sau pasagerilor. Astfel este asigurată temperatura optimă și confortul termic pentru 

pasageri în decursul deplasării lor cu automobilul. Sistemul dat poate fi conectat la tensiune de 

12V și ajustat la schema electrică a automobilului. Procedura dată fiind simplu de executat, și 

sistemul fiind simplu de exploatat”. 

Autor: Bernic Ghenadie 

3. Ideea de afaceri: „Sistem de încălzire cu radiații infraroșii a filtrelor auto de combustibil” 

„Ideea se referă la un sistem de încălzire cu radiații infraroșii a filtrelor de combustibil pentru 

motorină, care în perioada rece a anului când sunt ninsori abundente, lapoviță, temperaturi 

scăzute și alte situații extreme, sistemul dat împiedică coagularea combustibilului și formarea 

straturilor coagulante în interiorul elementului filtrat. Astfel, este asigurată trecerea liberă a 

combustibilului prin filtru de la rezervor la sistemul de distribuție. Sistemul dat poate fi conectat 

la tensiune de 12V și ajustat la schema electrică a automobilului. 

Autor: Jemalai Anatolie 

Pe lângă aceasta, în tr.III a.2019 au fost încheiate contracte privind desfășurarea activității în 

cadrul P.Ș.T. și I.I. cu următoarele companii inovaționale: 

1. „Bi&AnCo” S.R.L. „Implementarea tehnologiilor inovaționale în valorificarea integrală a 

fructului de cătină albă, destinate producerii ecologice, pentru obținerea unor intermediari 

bioactivi utilizați în industria alimentară, în farmaceutică, cosmetică și devenind o sursă 

importantă pentru extragerea vitaminei C”. Conducăror: Andrei Guzun. 

2. S.R.L. „V.Develop” „Elaborarea biotehnologiei și implementarea liniei moderne de producere a 

oțelului heresat natural condimentat de calitate înaltă, competitiv pe piața internă și externă”. 

Conducătorul organizației: Victoria Baciu. 

3. Compania „KSG Internațional”: „Implementarea liniei de producere de capacitate sporită pentru 

fabricarea prafului din șrot de semințe de struguri„ Conducătorul proiectului dl. Boris Găină - 

nu s-a prezenta pentru semnarea contractului. 

 Au fost organizate întâlniri cu 19 companii, care intenționează să implementeze în mai 

multe locuri din țară proiectul inovațional:„ Implementarea  tehnologiilor inovaționale 

performante de producere a energiei din surse regenerabile de energie, inclusiv prin procesarea 

deșeurilor de diverse origine”. 

 La întâlnirile organizate au participat reprezentanții următoarelor companii: „Gherion 

Service” S.R.L., „Stam” S.R.L., „Luxgaz” S.R.L., „Oxalion” S.R.L., „Ema” S.R.L., G.T. „Petru 

Flocașu”, „Daf-Eco” S.R.L., G.T. „Avangard” S.R.L., „Hacina Icori”, G.T. „Rotaru Lucia 
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Chirie”, G.T. „Gaburu Sergiu Ivan”, „Verluccons” S.R.L., „Teolux Garant” S.R.L., „Belocosov-

com” S.R.L., G.T. „Barba Olesea Nicolai”, „Solar Energinvest” S.R.L., G.T. „Cocieru Ștefan 

Nicolai”, S.C. „Regalagranord” S.R.L., „Helox” S.R.L. 

 Însă, atragerea lor în calitate de rezidenți ai P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) a fost 

imposibilă, din lipsa regulamentului aprobat necesar: „Regulamentul de selectare a rezidenților și 

proiectelor de inovare și transfer tehnologic pentru parcul științifico-tehnologic și incubatorul de 

inovare”. 

 Cu scopul acordării asistenței metodice rezidenților și candidaților în rezidenți, de către echipa 

administratorului a fost elaborat și adus la cunoștința rezidenților materialul metodic: „Acordarea 

ajutorului metodic și practic în pregătirea documentelor necesare pentru depunerea cererii de 

finanțare a proiectelor. (Anexa 3) 

 În afară de aceasta, au fost efectuate 10 consultații candidaților în rezidenți în întocmirea 

documentelor pentru obținerea finanțării din surse bugetare. (grant al ANCD) 

 Cu acest scop, toți candidații în rezidenți au primit formularul proiectului, informația privind 

condițiile și posibilitățile de participare la concursul  de obținere a finanțării din buget a proiectelor. 

III. Acordarea ajutorului metodic și practic rezidenților în căutarea și atragerea investițiilor. 

 În perioada anului 2019 au fost acordate până la 20 de consultații de tip „de afaceri” și „de 

inovare și transfer tehnologic” cu privire la posibilitățile atragerii investițiilor pentru realizarea 

proiectelor inovaționale. 

 Au fost analizate circa 4 posibile surse de atragere a investițiilor din țară și de peste hotare și 

aduse la cunoștința rezidenților cointeresați. 

 Au fost organizate 6 întâlniri de afaceri cu rezidenții pentru a clarifica posibilitățile existente de 

atragere a investițiilor. 

 Pe toată perioada de referință - 9 luni anului 2019 toți rezidenții din nou aprobați ai P.Ș.T. 

„Academica” au primit finanțare din partea ANCD. 

IV. Monitorizarea procesului de realizare a proiectelor de inovare și transfer tehnologic și 

promovarea proiectelor inovaționale ale rezidenților pe piețe interne și externe. 

 În perioada a. 2019 echipa Administratorului a efectuat monitorizarea regulată a planurilor 

calendaristice de realizare a proiectelor rezidenților parcului și incubatorului. Monitorizarea a fost 

efectuată în corespundere cu actele normative în vigoare. În total în perioada indicată de monitorizare 

se numără 19 rezidenți ai parcului științifico-tehnologic „Academica” și 2 rezidenți ai incubatorului de 

inovare „Inovatorul”. 

Monitorizarea s-a efectuat conform recomandărilor aprobate după 3 indicatori: 

- realizările planificate în cadrul  proiectului, termenii de realizare; 

- realizările de facto în anul curent în cadrul proiectului, descrierea cantitativă și calitativă a 

rezultatelor obținute; 
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- caracterizarea rezidentului de către administrator în privința îndeplinirii proiectului, respectarea 

legislației în vigoare, contractelor, altele. 

Rezultatele monitorizării sunt redate în Anexa nr.2. 

Datele cu privire la activitatea de producere a rezidenților, atragerea investițiilor, colaboratorilor 

și fondul salarial sunt redate în Anexa nr.3. 

Controlul activității rezidenților se efectuează în baza „Regulamentului privind procedura de 

monitorizare a activității parcurilor științifico-tehnologice și a incubatoarelor de inovare”. 

     V. Asigurarea rezidenților și candidaților în rezidenți un complex de servicii din partea 

Administrației P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) cu scopul de a crea condiții favorabile pentru 

realizarea cu succes a proiectelor din domeniul inovațiilor și transferului tehnologic. 

- Oferirea în chirie a oficiilor și/sau spațiilor de producere și depozitare. Oficii – 160 m², spații de 

producere – 404m², încăperi pentru diferite festivități și activități –108,10m²; (Anexa 4); 

- Prestarea serviciilor comunale: asigurarea cu apă, canalizare, încălzirea termică centrală, energie 

electrică, servicii sanitare; 

- Prestarea serviciilor de comunicații; 

- Prestarea serviciilor de pază și securitate; 

Pe lângă aceasta, rezidenților și candidaților în rezidenți le sunt oferite servicii de internet, mobilier 

și tehnică pentru oficiu, inclusiv acces la biblioteca științifică. 

VI. Asigurarea activității portalului corporativ „pstacademica.md, actualizarea on-line 

informației. 

Portalul Corporativ „pstacademica.md” este structural actualizat, regulat  este amplasată informația 

referitor la familiarizarea cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, cu proiectele, cu  acte 

normative, elaborate de echipa Administratorului P.Ș.T. „Academica”. Este amplasată  informația cu 

privire la activitatea P.Ș.T. „Academica” în anul 2019. 

VII. Stabilirea și întărirea relațiilor de parteneriat cu organizațiile de cercetare, incubatoarele de 

afaceri și de inovare din Moldova și de peste hotare, schimb de experiență, crearea și întărirea 

relațiilor corporative. 

Administrația P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) stabilește și întărește relații de parteneriat 

cu incubatoarele de inovare din universitățile R.Moldova. 

Astfel, la 07 iunie 2019 la inițiativa echipei Administratorului P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. 

„Inovatorul”) în sala de conferințe, a fost organizată o „Masă rotundă” la care au participat toți 

administratorii și specialiștii parcului științifico-tehnologic „Academica” și a incubatoarelor de inovare 

din țară, unde s-au discutat propunerile privind elaborarea: „Regulamentului de selectare a rezidenților 

și proiectelor de inovare și transfer tehnologic pentru parcul științifico-tehnologic și/sau incubatorul de 

inovare”. Proiectul este aprobat și direcționat la adresa ANCD. (Anexa 8,9) 
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În I semestru a.2019 Administrația P.Ș.T. „Academica” a încheiat un Acord de colaborare cu 

Incubatorul de inovare „Politehnica”. (Anexa 10) 

 În  a.2019 Administrația P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) a susținut  și întărit relații de 

parteneriat cu colegii străini. 

Astfel în baza acordului de colaborare nr.3 din 16.11.2015 dintre P.Ș.T. „Academica” și CIAF a 

efectuat un schimb de experiență cu personalul juridic fondatori ai asociației (prezentat de Constantin 

Simion – președinte) și anume: 

- Centrul Tehnologic Incubator de Afaceri CTIAF; 

- Institutul Național pentru întreprinderi mici și mijlocii; 

- Asociația cadrelor Militare Disponibilizate din România – ACMDR; 

- A fost prezentată informația privind inovațiile din Republica Moldova și au fost în final 

înmânate câte 2 exemplare a trei cărți elaborate și editate de colaboratorii P.Ș.T. „Academica” 

(cu I.I. „Inovatorul”); 

- A invitat reprezentanții CIAF să viziteze P.Ș.T. „Academica” în mod deosebit după reformele 

speciale ale AȘM în anul 2019; 

 În anul 2019 s-a făcut schimb de experiență a informației cu privire la activitatea P.Ș.T. 

„Academica” (cu I.I. „Inovatorul”). 

1. Parcul Științifico-Tehnologic „Academica” cu Incubatorul de Innovare „Inovatorul” (10 ani de 

activitate) m.Chișinău – 2017, 54 pag. 

2. Piața Inovațiilor: cum de atins succesul (Ghidul Inovatorului), m.Chișinău – 2015, 172 pag. 

Autorii: Gh. Popovici, Anatolie Bucatînschi; 

3. Dicționar Inovațional al RM, m.Chișinău – 2015, 113 pag. Autorii: Gh. Popovici, Anatolie 

Bucatînschi, Al-dru Spînu; 

Materialele foto de întâlnire cu partenerii din România se anexează. (Anexa 6) 

Administrația P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) stabilește și întărește relațiile cu 

incubatoarele de inovare din universitățile Republicii Moldova. 

Astfel în luna septembrie s-a pregătit, iar la 03 octombrie 2019 la inițiativa echipei 

Administratorului P.Ș.T. „Academica” a fost organizată o „masă rotundă” în incinta blocului 

administrativ al parcului cu reprezentanții administratorilor și specialiștilor P.Ș.T. „Academica” și 

Incubatoarelor de inovare din țară, unde s-a discutat intrarea în vigoare a noii Legi nr. 226 din  

01.11.2018 „Cu privire la parcurile științifico-tehnologice și incubatoarele de inovare”. 

(Anexa 5) 
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VIII. Oferirea serviciilor de consultație prin intermediul laboratoarelor instituțiilor de cercetare. 

Compania inovațională „Vaptos” S.R.L. cu realizarea proiectului „Proiectarea și producerea 

echipamentelor electrice energoeficiente conform standartelor europene” a primit 1 consultație în 

Institutul de Energetică al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. 

Conpania inovațională „Triodor” S.R.L care realizează proiectul „Implementarea tehnologiei de 

producere a snakurilor prin metode inovaționale de prelucrare” a primit 3 consultații în Institutul 

Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare. 

IX. Asistența rezidenților în pregătirea și prezentarea cererilor de înregistrare la AGEPY a 

brevetelor de invenție și alte forme de PL. 

S-a acordat 1 consultație cu privire la pregătirea cererilor la AGEPY următorilor rezidenți: 

- „Vaptos” S.R.L.; 

- „Triodor” S.R.L.; 

X. Promovarea activității de cercetare – inovare în rândurile tinerilor inovatori. 

Colaboratorii Administrației au pregătit și coordonat organizarea unei  excursii pentru  studenții 

Universității Tehnice ce urmează să aibă loc pe data de 17 octombrie, unde tinerii inovatori potențiali 

rezidenți urmează să fie familiarizați cu serviciile și facilitățile oferite de P.Ș.T și I.I. și cu  lucrările 

pregătite și publicate de colaboratorii Administrației „Academica”: 

- Gh. Popovici, A. Bucatînschi „Piața inovațiilor: cum de atins succesul (Ghidul Inovatorului) 

Chișinău – 2015; 

- Gh. Popovici, A. Bucatînschi, Al-dru Spînu. Dicționar Inovațional al Republicii Moldova; 

- Gh. Popovici, A. Bucatînschi, „Metodologia de organizare al trainingului pentru afaceri 

inovaționale”; 

- Au fost organizate 2 excursii cu studenții universității politehnice pentru a-i familiariza cu 

activitatea P.Ș.T. „Academica” și I.I. „Inovatorul”; 

XI. Asiguarea menținerii și reînnoirii Centrului Expozițional din cadrul P.Ș.T. și I.I. 

În scopul promovării realizării cu succes al proiectului rezidenților, au fost actualizate panourile 

referitor la activitatea rezidenților. (Anexa 6) 

XII. Asigurarea vizibilității parcului, incubatorului și rezidenților prin articole publicate în media, 

participarea la expoziții de profil și alte evenimente. 

 A fost redactată pentru publicare cartea „Eficiența reformei infrastructurii inovaționale în 

Republica Moldova” autorii: Gh. Popovici, A. Bucatînschi, 80. Pag. (Anexa 7) 

4.  Participarea în programe și proiecte internaționale (ORIZONT 2020, COST…), 

inclusiv propunerile înaintate/proiecte câștigate în cadrul concursurilor naționale/internaționale 

cu tangența la tematica proiectului - nu se referă la proiectul dat. 
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5. Cooperări științifice internaționale/naționale - nu se referă la proiectul dat. 

6. Vizite ale savanților din străinătate - nu se referă la proiectul dat . 

7. Teze de doctorat/postdoctorat susținute pe parcursul realizării proiectului - nu se referă la 

proiectul dat. 

8. Manifestări științifice organizate la nivel național/internațional - nu se referă la proiectul 

dat. 

9. Aprecierea activității științifice promovate la executarea proiectului (premii, medalii, 

diplome etc.) - nu se referă la proiectul dat. 

10. Rezumatul raportului cu evidențierea rezultatului, impactului, implementărilor, 

recomandărilor. 

 În perioada anului 2019 echipa Administratorului P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) a 

fost implicată în realizarea proiectului „Organizarea și funcționarea P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. 

„Inovatorul”) în 2019, crearea și dezvoltarea infrastructurii acestuia”. Proiectul fiind aprobat de Agenția 

pentru Cercetare și Dezvoltare în luna aprilie 2019. Finanțarea proiectului din bugetul de stat a început 

practic prin luna iunie 2019 în loc de ianuarie 2019, iar în schimbul finanțării cerute și argumentate în 

sumă de 815 mii.lei, au fost alocate numai 400 mii.lei. 

 Din această cauză, evenimentele planificate în Planul calendaristic al proiectului „Organizarea 

și funcționarea P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) în 2018, crearea și dezvoltarea infrastructurii 

acestuia” în I și al II-lea trimestru a. 2018 au fost realizate din sursele limitate proprii a 

Administratorului parcului și incubatorului. 

 În procesul realizării proiectului au fost îndeplinite cu succes majoritatea obiectivelor propuse în 

planul calendaristic pentru a.2019. 

La data actuală în componența P.Ș.T. „Academica” se numără 19 rezidenți iar în I.I. 

„Inovatorul” - 1 rezident. În perioada anului 2019 rezidenții au produs și realizat producție 

innovațională în sumă de ______mii.lei, număr de angajați _______ pers, salariu plătit angajaților 

_________ mii.lei. (Anexa 3) 

Probleme identificate la nivelul proiectului: (dacă este cazul) 

Activitatea Descrierea problemei Soluție 

(propunere pentru 

rezolvare) 

Termen de 

realizare 

1. Menținerea și 

dezvoltarea 

infrastructurii parcului 

și incubatorului. 

Finanțarea incompletă  din 

bugetul de stat. 

Luarea în considerației a 

opiniei administratorilor 

P.Ș.T. și I.I. la examinarea 

proiectelor privind crearea 

și dezvoltarea infrastructurii 

Anul 2020 
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inovaționale. 

2. Obținerea statutului 

de rezident al P.Ș.T. și 

I.I. și finanțarea 

proiectelor în 

domeniul inovațiilor 

și transfer tehnologic. 

Lipsa de colaborare cu 

Administratorii P.Ș.T. și I.I. 

la procedurile privind 

acordarea statutului de 

rezident al parcului și/sau 

incubatorului și finanțarea 

proiectelor fără încheierea 

contractelor de activitate cu 

Administratorii P.Ș.T. și 

I.I.(amplasarea reală în parc 

ca rezident). 

Acordul și transparanța 

tuturor procedurilor privind 

selectarea și obținerea 

statutului de rezident din 

partea ANCD și finanțarea 

proiectelor rezidenților. 

a. 2020 

3. Lipsa surselor de 

finanțare anticipată a 

activităților din 

proiect. 

Activitatea principală a Î.S. 

„Aselteh” este –administrarea 

parcului cu incubatorul 

(afacerea de bază). 

Întreprinderea din sursele 

foarte limitate nu poate 

întreține și dezvolta 

infrastructura 

parcului/incubatorului și în 

deosebi salarizarea 

personalului angajat. (6 

angajați activează pe 0,5 și 

0,75 unitate, sunt unități fără 

angajați) 

Acordarea surselor în avans 

conform legislației. 

 

 

11. Concluzii. 

Conform art.7, pct.1 și 4 de către Guvern trebuiau să fie aprobate două regulamente: 

„Regulamentul cu privire la selectarea administratorului parcului științifico-tehnologice și 

incubatorului de inovare” și „Regulamentul cu privire la selectarea rezidenților și a proiectelor 

de inovare și transfer tehnologic pentru parcul științifico-tehnologic și/sau incubatorul de 

inovare”. 

Însă, după cum cunoaștem aceste regulamente nici până astăzi nu au fost aprobate. Cu 

atât mai mult, în proiectul Planului de activitate al Guvernului RM pentru anii 2019 – 2020, 

este indicat că aceste regulamente vor fi aprobate numai abia în luna martie 2020. Astfel, reiese 

că legea veche deja nu este în vigoare iar noua lege nu poate fi utilizată din lipsa actelor 

normative aprobate. 

Pe lângă aceasta, în luna aprilie 2019 Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare a 

înregistrat pe sait o adresare organizațiilor cointeresate cu privire la înainatarea propunerilor 

pentru elaborarea actelor normative indicate. Specialiștii Administrației P.Ș.T. „Academica” 

(cu I.I. „Incubatorul”) au elaborat și îndreptat la adresa ANCD următoarele propuneri de 
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proiecte: „Regulamentul cu privire la selectarea administratorilor parcurilor științifico-

tehnologice și incubatoarelor de inovare” și „Regulamentul cu privire la selectarea rezidenților 

și a proiectelor de inovare și transfer tehnologic pentru parcul științifico-tehnologic și/sau 

incubatorul de inovare”. 

Proiectele actelor indicate au fost discutate și aprobate la „Masa rotundă” organizată la 

data de 07 iunie 2019, la care au participat specialiștii noștri, inclusiv conducătorii: 

Incubatorului de inovare a Universității Tehnice a Moldovei, Academiei de Studii Economice 

din RM și Universității de stat din or.Comrat. 

Ulterior, din spusele persoanelor responsabile ANCD, proiectele actelor normative 

indicate  au fost imediat îndreptate spre aprobare la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. 

Însă, referitor la situația de mai departe a acestor acte, nu se cunoaște. Cu părere de rău, nici 

fondatorul nou Agenția Proprietății Publice, nu exprimă (nici un interes) către activitatea și 

situația reală a parcului. 

Cu atât mai mult, specialiștii noștri au elaborat și îndreptat în iulie 2019 la adresa ANCD 

următoarele proiecte: „Regulamentul cu privire la parcurile științifico-tehnologice și/sau 

incubatoarele de inovare” și „Regulamentul cu privire la funcționarea Fondului de dezvoltare al 

parcului științifico-tehnologic și/sau incubatorului de inovare”. 

Necătînd la Regulamentele legii indicate, pentru perioada trecută așa și nu au fost 

rezolvate un șir de probleme: 

 - care organizații trebuie să devină „Fondatori” ai P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. 

„Inovatorul”)? 

- cine și în ce volum trebuie să fie finanțată infrastructura inovațională?; 

- cine trebuie să plătească despăgubiri Administratorului parcului, diferența între 

tariful redus și prețul de piață pentru chiria spațiilor și arenda terenului de pămînt din 

cadrul parcului și incubatorului?; 

După cum cunoaștem, la repartizarea mijloacelor financiare din bugetul de stat pentru 

proiectele legate de dezvoltarea infrastructurii inovaționale pentru anul 2020, surse financiare 

nu au fost alocate defel. 

Astfel, unicul parc științifico-tehnologic și cîteva incubatoare de inovare din cadrul 

universităților de stat, la începutul anului 2020, vor fi practic lichidate. 

 

12.Bugetul proiectului, lista executorilor, lista tinerilor cercetători, doctoranzilor 

(conform anexei nr.1) 
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13.Lista publicațiilor științifice ce țin de rezultatele obținute în cadrul proiectului 

(conform anexei nr.2) 

14. Participări la manifestări științifice naționale/internaționale (conform anexei nr.3) - nu se 

referă la proiectul dat . 

 

 

Conducătorul proiectului ____________________________  __________________ 
                          (nume, prenume, grad, titlu științific)                     (semnătura) 

    

 



13 

 

Anexa nr. 1 

 Volumul total al finanțării (mii lei)  (pe ani) 

 

Anul Planificat Executat Cofinanțare 

2019 400 400 151,9 

    

 

Lista executorilor  

La realizarea evenimentelor prevăzute în Planul calendaristic al proiectului „Organizarea și 

funcționarea P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) în 2019, crearea și dezvoltarea infrastructurii 

acestora”, au participat: 

 
Nr 

d/o 
Numele/Prenumele 

Anul 

nașterii 

Titlul 

științific 

Funcția în cadrul 

proiectului 
Semnătura 

1

1. 
Gheorghe Popovici 

1946 Doctor 

habilitat în 

tehnică 

Cer.șt.principal, 

conducător de 

proiect 

 

2

2. 
Anatolie Bucatînchi 

1939 Doctor în 

economie 
Cer.șt.coordonator  

3

3. 
Alexandru Spînu 

1988 
- 

Cer.șt. 

manager proiecte 
 

4

4. 
Marina Nigai 

1982 

- 

Expert economist 

în comerț și 

marketing 

 

5

5. 
Alexandru Amelicichin 

1986 

- 

Economist 

evidența contabilă 

și analiza activității 

economice 

 

7

6. 
Pavel Cazac 

1953 
- Șef logistică  

      

 

 

 

 

 

 

Conducătorul  proiectului ____________________________  __________________ 
                              (nume, prenume, grad, titlu științific)                     (semnătura) 

    

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



14 

 

 

Anexa nr.  2 

LISTA  

lucrărilor publicate  

 

 Manual:  

- Manualul „Afaceri Inovaționale. Esența și metodele de administrare”, Gheorghe Popovici, 

Anatolie Bucatînschi, Editura „ARC” – 2013; 

- „Inovare și transfer tehnologic (Catalog – rezidenți, activități și studiu), Gheorghe Popovici, 

Anatolie Bucatînschi, Alexandru Bădiceanu, Editura „Iulian” – 2013; 

- Manualul „Geometria Descriptivă”, Mihai Ceapă, Gheorghe Popovici, Editura „Evrica” – 

2010; 

- Cartea „Ghidul Inovatorului” (cum de atins succesul), Gheorghe Popovici, Anatolie 

Bucatînschi, Editura „Iulian” 2015; 

- Cartea „Dicționarul Inovațiilor în Republica Moldova”, Gheorghe Popovici, Anatolie 

Bucatînschi, Alexandru Spînu, Editura „Iulian” 2015; 

- Cartea: „Metodologia de organizare al trainingului pentru afaceri inovaționale”, Gh. Popovici, 

Anatolie Bucatînschi, 2016; 

- Parcul Științifico-Tehnologic „Academica” cu Incubatorul de Inovare „Inovatorul” (Albom 

Jubiliar – 10 ani de activitate); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul  proiectului ____________________________  __________________ 
                            (nume, prenume, grad, titlu științific)                     (semnătura) 
 


