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Scopul proiectul constă în realizarea unui complex de măsuri pentru crearea condițiilor 

favorabile întreprinderilor inovaționale – rezidenților la etapa start – up și la etapa de extindere, 

pentru realizarea de succes a proiectelor aprobate în domeniul inovațiilor și transferului 

tehnologic. 

Astfel, în cadrul proiectului au fost analizate aproximativ 4 potențiale surse de atragere a 

investițiilor din țară și de peste hotare și aduse la cunoștința rezidenților co-interesați. În același 

timp, au fost organizate 6 întâlniri de afaceri cu rezidenții pentru a sublinia posibilitățile existente 

de atragere a investițiilor. 

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”)  

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

rezidenților a unui spectru larg de consultații. 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; 

cercetarea pieței; efectuarea cercetărilor de marketing;  promovarea producției inovaționale pe 

piață, participarea la expoziții și concursuri și alte activități legate de realizarea proiectelor 

inovaționale. Astfel, 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. 

De asemenea, 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”. 

În I semestru a.2019 Administrația P.Ș.T. „Academica” a încheiat un Acord de colaborare cu 

Incubatorul de inovare „Politehnica”. 


