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AVIZ 

asupra rezultatelor proiectului de dezvoltare a infrastructurii de inovare 

19.80016.5007.1II „Organizarea și funcționarea Parcului Științifico-Tehnologic 

„Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) în anul 2019, crearea și dezvoltarea 

infrastructurii acestuia” 

 

(perfectat în baza procesului-verbal 

nr. 4 al Biroului a Secției Științe Exacte și Inginerești a AŞM din 3 august 2020) 
 

 

S-a discutat: Raportul pe proiectul de dezvoltare a infrastructurii de inovare 19.80016.5007.1II 

„Organizarea și funcționarea Parcului Științifico-Tehnologic „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) 

în anul 2019, crearea și dezvoltarea infrastructurii acestuia”, director dr. hab. Popovici Gheorghe, 

Î.S. “ASELTEH. 

 

S-a decis prin vot unanim: 

Luând în considerare dezbaterile din cadrul audierii publice și avizul expertului, se aprobă 

următorul aviz consultativ asupra proiectului: 

Proiectului i se atribuie calificativul general „Raport acceptat”. 

Rolul parcurilor științifico-tehnologice este important, fiind mijlocul cel mai rapid de 

implementare a inovațiilor. Existența parcului tehnologic „Academica” este justificată, 

fiindcă multe idei, elaborate în institutele de cercetare din Moldova, urmează a fi 

implementate. De aceea, este importantă promovarea produselor inovaționale prin 

intermediul rezidenților Parcului. 

 

Calificativele pe criterii sunt următoarele: 

Calitatea activităților efectuate – „modestă”. 

- O parte din rezidenți au sistat proiectele din cauza lipsei finanțării. Selectarea a 3 

propuneri de afaceri, elaborate de tineri cercetători, este salutabilă. Însă, luând în 

considerare posibilitățile limitate ale Parcului, este necesară în continuare 

optimizarea selectării produselor inovaționale, criteriul de bază fiind 

aplicabilitatea rapidă în producție cu eficiență înaltă. 
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- Parcul Științifico-tehnologic „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) ar trebui să 

devină un centru de consultație nu doar pentru rezidenți și potențiali rezidenți. 

Sunt mulți întreprinzători individuali cu idei (uneori valoroase), care ar dori să 

obțină anumite consultații.   

 

Calitatea serviciilor acordate rezidenților – suficientă.  

Au fost acordate circa 30 de consultații la 19 rezidenți ai Parcului și 2 ai Incubatorului de 

Inovare „Inovatorul”. A fost încheiat Acordul de colaborare cu Incubatorul de inovare 

„Politehnica”. 

Atragerea rezidenților noi – suficientă. 

Au fost elaborate 3 și semnate 2 contracte privind desfășurarea activității în cadrul P.Ș.T. și 

I.I. cu 3 companii inovaționale. 

Organizarea concursurilor de proiecte și idei inovaționale, inclusiv cu participarea 

tinerilor cercetători – suficientă. 

Au fost selectate 3 propuneri inovaționale de idei de afaceri. Au fost efectuate colaborări 

cu 3 companii în scopul pregătirii proiectelor pentru participarea în concursul privind acordarea 

statutului de rezident al P.Ș.T. 

Participarea în proiecte internaționale – participarea în proiecte internaționale nu este 

reflectată în proiect, dar în decursul realizării proiectului au fost inițiate noi colaborări naționale 

și internaționale. 

Participarea la organizarea manifestărilor științifice la nivel național/internațional  – 

suficientă. 

A fost organizat un seminar cu rezidenții și candidații în rezidenți. 

Participarea la organizarea manifestărilor științifice la nivel național/internațional  – 

suficientă. 

A fost organizat un seminar cu rezidenții și candidații în rezidenți. 

Participări la manifestări științifice naționale/internaționale – insuficientă. 

 

Aprecierea activității inovaționale promovate la executarea proiectului (medalii, diplome 

etc.) – insuficientă. 

 

Managementul implementării proiectului – managementul implementării proiectului este 

pozitiv. Rezultatelor scontate (în raport cu obiectivele propuse) au fost atinse. Devieri de la 

sarcinile propuse nu s-au înregistrat. 

 

 

Conducător al  

Secției Științe Exacte și Inginerești  

m. c.     Svetlana Cojocaru 

 

Secretar Științific al Secției  

Dr.      Adelina Dodon 

 


