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SCIENCE AND TECHNOLOGICAL PARK AS 
POINT OF INNOVATIVE SMALL AND MEDIUM 
BUSINESS DEVELOPMENT

The functioning and organization of STP 
“Academica”, started in 2007 when it was adopted 
the law no. 138 on science and technological 
parks and incubators of innovation. The process of 
creating the park, a special attention was paid to 
its infrastructure development. Formed in the fi rst 
year, the infrastructure has permitted the reception 
in the science and technological park “Academica” 
31 residents - existing and new formed companies, 
with a total of 146 new jobs. Implementations of the 
projects within the park are at different stages: eight 
companies are working actively and in 2008, income 
from activities amounted to 48.4 million lei, other 
residents are in production stage. Creating innovative 
structure in the park led to the creation and beginning 
of the work of the small and medium enterprises 
and recruitment of the scientifi c-technological 
achievements within the business has provided the 
basic impetus for innovative manufacturing process.

Organizarea funcţionării PŞT „Academica” a 
demarat în anul 2007, când a fost adoptată Legea 
nr. 138 privind parcurile ştiinţifi co-tehnologice 
şi incubatoarele de inovare. Aceasta şi alte legi 
au stabilit subiecţii procesului inovator (clusterul 
ştiinţifi co-tehnologic, administratorul, rezidenţii), 
funcţiile lor, responsabilităţile, precum şi măsurile 
de susţinere şi facilităţile acordate rezidenţilor 
parcului – companii din sectorul businessului mic 
şi mijlociu.

 Legea nr. 138 determină funcţiile şi obiectivele 
de bază ale parcului ştiinţifi co-tehnologic, acestea 
fi ind: 

realizarea unei infrastructuri protejate cu • 
acces la mijloace moderne de comunicaţie;
instalarea, întreţinerea şi dezvoltarea • 
infrastructurii cu costuri cât mai mici pe 
termen lung;

integrarea şi dezvoltarea infrastructurii în • 
baza tendinţelor noi din domeniu;
asigurarea infrastructurii cu toate facilităţile • 
necesare;
realizarea colaborării cu serviciile • 
complementare pentru asigurarea unei bune 
funcţionări.

Legislaţia cu privire la parcuri defi neşte rolul 
fundamental al acestora ca punct de referinţă pentru 
creşterea:

- infrastructurii de inovare a Republicii 
Mol dova;

-    întreprinderilor mici şi mijlocii inovatoare;
- competitivităţii economice a Republicii 

Moldova.
Aspectele respective sunt interdependente şi pot 

fi  ilustrate prin exemplul înfi inţării şi funcţionării 
primului parc ştiinţifi co-tehnologic din Moldova 
“Academica”.

În procesul creării parcului, o atenţie deosebită 
a fost acordată dezvoltării infrastructurii sale. Ca în 
toată lumea, parcului i s-au pus la dispoziţie spaţii şi 
un teren nefolosit de mai bine de 20 de ani, cu o arie 
de peste 2000 m2. Administratorul, în conformitate 
cu programul de dezvoltate, a început restaurarea 
spaţiilor. În prezent, rezidenţii utilizează în întregime 
clădirea renovată şi dotată cu echipamente de birou. 
Aici sunt instalate calculatoare cu posibilitatea de 
acces gratuit la internet. În plus, există posibilitatea 
de a construi alte 60000 m2 de încăperi pentru 
rezidenţi.

În anul curent, continuă restabilirea a 1000 m2 
de spaţii, iar la anul se preconizează fi nalizarea 
renovării întregii construcţii. Este planifi cată o sală 
de conferinţe, sală de negocieri, două clase, centru 
de presă, o mini-tipografi e, sală de expoziţii, precum 
şi obiecte sociale: cafenea, centru de fi tness, teren 
de tenis, un centru medical. Invitaţii, partenerii şi 
lectorii vor fi  plasaţi într-un hotel confortabil.

Concomitent cu repararea şi echiparea clădirii 
parcului, administratorul oferă rezidenţilor un set 
larg de servicii. Ei se pot folosi de birouri, inclusiv 
de paza acestora, au acces la infrastructura de 
comunicaţii, servicii de secretariat, au posibilitate 
să-şi instruiască personalul potrivit sferei sale 
de activitate, să obţină fonduri prin intermediul 
programelor naţionale şi internaţionale. Rezidenţilor 
li se garantează servicii informaţionale, de audit şi 
de monitorizare, de consultanţă în ceea ce priveşte 
plasarea produselor inovatoare pe piaţă, servicii de 
asistenţă şi consultanţă pentru realizarea drepturilor 
de proprietate intelectuală, servicii de asistenţă 
şi consultanţă în domeniul legislaţiei, accesul la 
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baze de date specializate, elaborarea mijloacelor de 
individualizare a bunurilor şi serviciilor, servicii de 
creare şi promovare a imaginii companiei-rezident. 
De aici rezultă rolul deosebit de important al 
administratorului ca partener direct al rezidentului, 
fapt fi xat în contractul de asociere în cadrul parcului, 
semnat de toţi rezidenţii. 

Constituirea infrastructurii în primul an a 
permis admiterea în parcul ştiinţifi co-tehnologic 
„Academica” a 31 rezidenţi – companii deja existente 
şi noi, cu un total de 146 locuri noi de muncă.

Proiectele inovaţionale, implementate în cadrul 
parcului, sunt conforme necesităţilor pieţii, precum 
şi intereselor societăţii şi ale statului, subscriind la o 
problematică modernă. Figura 1.

La baza proiectelor inovaţionale se afl ă circa 
30 de invenţii, inclusiv o serie de invenţii ce ţin de 
domeniul tehnologiilor pur-ecologice – rezident 

Figura 1

“Alimeco” s.r.l.,  producerea sistemelor de iluminare 
în baza LED – rezident “Casa Lux” s.r.l., producerea 
pompelor centrifugice – rezident “CIMU-2005” 
s.r.l., prelucrarea deşeurilor industriale şi menajere 
– rezident “Gherion-Service” s.r.l., producerea 
materialelor de construcţie – rezidenţi “Otgon” s.r.l. 
şi “Pasărea Fenix” s.r.l. Figura 2-3.

Companiile date, prin aceste proiecte, 
perseverează în a-şi dezvolta direcţiile de activitate: 
în anii 2008-2009 au fost depuse trei cereri noi 
privind invenţiile şi două privind înregistrarea 
mărcilor comerciale. Pe lângă cele menţionate mai 
sus, rezidenţii PŞT “Academica” utilizează şi alte 
obiecte ale proprietăţii intelectuale, în particular 
modele industriale – rezident “Vaptos” s.r.l. 
Figura 4.

Realizarea proiectelor se afl ă în stadii diferite: 
opt companii au lucrat productiv în 2008–2009, 
veniturile din activităţile lor ridicându-se la 48.4 
milioane de lei anual.

25 de companii, dintre care 6 străine, şi-au 
exprimat dorinţa de a primi statutul de rezident şi, în 
prezent, pregătesc pachetul necesar de documente. 
Stimulul principal al activităţii companiilor este, 
fără îndoială, complexul de măsuri de susţinere, 
facilităţile fi scale oferite membrilor parcului, pre-
cum şi atmosfera propice cooperării. În ciuda duratei 
relativ scurte a existenţei parcului, între rezidenţi au 
apărut relaţii de cooperare şi o atmosferă de sinergie 
internă, care contribuie la crearea şi implementarea 
mai multor proiecte comune.

Ca rezultat, actualmente au fost demarate 
pregătirile necesare pentru producerea a 322 tipuri de 
produse competitive noi: instrumente de măsurare, 
echipamente medicale electronice, generatoare, 
transformatoare, echipamente pentru purifi carea 
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apei, echipamente de distribuţie a energiei electrice, 
dispozitive pentru economisirea energiei electrice 
din reţele de distribuţie s.a. produse care le 
substituie pe cele de import sau chiar sunt destinate 
exportului.

Astfel, structura inovatoare din cadrul parcului 
a condus la crearea mai multor întreprinderi 
mici şi mijlocii, iar interacţiunea realizărilor 
ştiinţifi co-tehnologice cu interesele businessului, 
a impulsio nat procesul de fabricare a produselor 
inovaţionale.

După obţinerea primelor rezultate încurajatoare, 
credem ca fi ind reală utilizarea  experienţei acumulate 
la scară mai mare cu implicarea, pe parcurs, a unor 
elemente specifi ce noi.

 

Figura 4
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