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I. Descrierea activităților administratorului efectuate în perioada de referință și rezultatele 

obținute: 

Obiectivele principale ale AI Innocenter:  

 

I. Dezvoltarea spațiului de inovare al regiunii Găgăuzia.  

1.1. Participarea angajaților Innocenter la lucrările Consiliului de Dezvoltare Regională 

al UAT Găgăuzia pe parcursul anului 2021  

https://kdu.md/ru/struktura-universiteta/fakultety/ekonomicheskij-fakultet/kafedra-

ekonomiki/novosti-kaf-ekonomiki/item/2039-kuraksina-s-s-chlen-regionalnogo-soveta-ato-

gagauziya-uchastvovala-v-sostave-delegatsii-chlenov-rsr-ato-gagauziya-i-arr-ato-gagauziya-v-

regione-razvitiya-sud-est-rumyniya  

1.2. Participarea la VII Forumul Internațional de Investiții Invest Gagauzia 2021. 

Programul forumului a avut ca scop discutarea modelelor de cooperare economică care să 

contribuie la dezvoltarea unui număr de sectoare ale economiei, crearea de noi produse și 

introducerea de inovații.  

 

II. Cercetarea mediului de inovare și dezvoltarea bazelor conceptuale pentru îmbunătățirea 

infrastructurii de inovare a regiunii, cu accent pe tineret  

2.1. Organizarea și desfășurarea Concursului anual de idei de afaceri inovatoare. 

Implementarea măsurilor de dezvoltare a relațiilor interregionale și internaționale în domeniul 

inovării. În urma selecției dintre proiectele propuse în finala competiției, au fost prezentate 9 

planuri de afaceri de diverse direcții. A atras 30.000 de lei sub formă de grant din partea 

Comitetului Executiv al Găgăuziei. 
 

 

III. Asistență în atingerea obiectivelor strategice (optimizarea proceselor de afaceri și 

asistență tehnică) a rezidenților InnoCentre.  

 

3.1. Organizarea de prelegeri online cu rezidenții InnoCenter  

• Organizarea de prelegeri online privind construirea proceselor de afaceri, pe baza 

specificului activităților companiilor incluse în holding. (Uzun Valentina, rezident al 

Incubatorului de inovare InnoCenter, KSU).  

• Organizarea unei prelegeri online „Analiza fluxurilor financiare ale unei întreprinderi 

în diferite stadii de creștere a companiei”, director al companiei „Melange & Co”, 

rezident al Incubatorului de inovare „InnoCentre” Vyacheslav Dudush.  

 

3.2. Suport informațional pentru proiectele implementate de rezidenți: SC TOMAI-VINEX SA, 

GOLIAT-VITA SRL, AZAMET PRO SRL, MAJOR-AUTO SRL/  

 

3.3. Suport tehnic pentru rezidenți: SRL Mellang&Compani, VM Gust SRL  

 Elaborarea și implementarea  tehnologiei de fabricare a înghețatei din lapte de capră 

cu valoare nutritive și biologică sporită la SRL Mellang&Compani  

 Elaborarea și implementarea tehnologiei inovaționale de maturare prin uscare a 

cărnii de bovină ”dry aged beef”VM Gust SRL  

 

3.4. Acord cu un rezident SRL „PILICCIK-GRUP” (grant pentru 2021-2022 - 1 milion lei, 

suma totală a proiectului inclusiv cofinanțare 2 126 116 lei) A fost semnat un acord de cooperare 

cu SRL „Piliccik-Grup” Director organizației Fiodor GAIDARJI (august 2021) 

https://kdu.md/ru/item/1914-dogovor-o-sotrudnichestve-mezhdu-komratskim-

gosudarstvennym-universitetom-i-srl-piliccik-grup-g-komrat 

nr. 10/255T „Implementarea pe scară industrială a tehnologiei de producere a îngrășămintelor 

organice și ecologice cu eficiența mărită din deșeuri avicole”. 

https://kdu.md/ru/struktura-universiteta/fakultety/ekonomicheskij-fakultet/kafedra-ekonomiki/novosti-kaf-ekonomiki/item/2039-kuraksina-s-s-chlen-regionalnogo-soveta-ato-gagauziya-uchastvovala-v-sostave-delegatsii-chlenov-rsr-ato-gagauziya-i-arr-ato-gagauziya-v-regione-razvitiya-sud-est-rumyniya
https://kdu.md/ru/struktura-universiteta/fakultety/ekonomicheskij-fakultet/kafedra-ekonomiki/novosti-kaf-ekonomiki/item/2039-kuraksina-s-s-chlen-regionalnogo-soveta-ato-gagauziya-uchastvovala-v-sostave-delegatsii-chlenov-rsr-ato-gagauziya-i-arr-ato-gagauziya-v-regione-razvitiya-sud-est-rumyniya
https://kdu.md/ru/struktura-universiteta/fakultety/ekonomicheskij-fakultet/kafedra-ekonomiki/novosti-kaf-ekonomiki/item/2039-kuraksina-s-s-chlen-regionalnogo-soveta-ato-gagauziya-uchastvovala-v-sostave-delegatsii-chlenov-rsr-ato-gagauziya-i-arr-ato-gagauziya-v-regione-razvitiya-sud-est-rumyniya
https://kdu.md/ru/struktura-universiteta/fakultety/ekonomicheskij-fakultet/kafedra-ekonomiki/novosti-kaf-ekonomiki/item/2039-kuraksina-s-s-chlen-regionalnogo-soveta-ato-gagauziya-uchastvovala-v-sostave-delegatsii-chlenov-rsr-ato-gagauziya-i-arr-ato-gagauziya-v-regione-razvitiya-sud-est-rumyniya
https://kdu.md/ru/item/1914-dogovor-o-sotrudnichestve-mezhdu-komratskim-gosudarstvennym-universitetom-i-srl-piliccik-grup-g-komrat
https://kdu.md/ru/item/1914-dogovor-o-sotrudnichestve-mezhdu-komratskim-gosudarstvennym-universitetom-i-srl-piliccik-grup-g-komrat
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Scopul proiectului constă în introducerea tehnologiei de producere accelerată a 

îngrășămintelor organice și ecologice cu eficiența mărită din deșeuri avicole. 

Obiectivele proiectului: 

1. Împlimentarea tehnologiei inovatoare de fermentare aerobă accelerată în camere închise, care 

va reduce semnificativ costurile economice ale producției de îngrășăminte organice și va reduce 

timpul de compostare de la câteva luni la 10-14 zile. 

2. Împlimentarea tehnologiei de vermocompostare pentru prelucrarea deșeurilor organice, ceea 

ce va duce la o îmbunătățire a consistenței produsului final și la eliminarea din acesta a 

componentelor toxice prezente eventual. 

3. Reducerea costului final al produsului, ceea ce va duce la accesibilitatea îngrășămintelor 

organice ecologice. 

4. Îmbunătăţirea parametrilor de calitate a produsului final de îngrășăminte organice. 

5. Eliminarea deșeurilor avicole, care se acumulează în cantități mari și au un efect poluant 

asupra mediului. 

Compania SRL „Piliccik-Grup” efectuiază primele încercări de a produce îngrășăminte 

organice ecologice cu proprietăți îmbunătățite sub formă uscată și lichidă. Compania SRL 

„Piliccik-Grup” deține patru fabrici de păsări, unde se cresc anual peste un milion de capete de 

păsări. Drept urmare, se acumulează peste 6 mii tone de gunoi avicol. Producția de îngrășăminte 

organice a fost introdusă la două dintre cele mai mari ferme de păsări. Ca urmare a fermentației 

aerobe accelerate, masa materiei organice s-a redus cu 40%. Substratul rezultat după 

vermicompostare (etapa prezentă) v-a fi redus la jumătate, ceea ce va duce în cele din urmă la 

1400 de tone de îngrășământ organic concentrat, care va fi vândut în Moldova sub forma unui 

amestec în formă de pulbere și a unui produs granular.  

 

IV. Transferul și comercializarea tehnologiilor.  

• Executarea lucrărilor în baza unui contract în valoare de 108.000 lei pentru 

Asociația Producătorilor Agricoli din Găgăuzia „Agro-Oguz” (Anexa 1). 

https://kdu.md/ru/item/1656-prodolzhayutsya-raboty-v-ramkakh-podpisannogo-dogovora-

mezhdu-agrokhimicheskoj-laboratoriya-kgu-i-assotsiatsiej-agro-oguzАгрохимическая 

лаборатория КГУ продолжает работу во время пандемии COVID-19 (kdu.md); 

 

 

 
 

 

  
 

https://kdu.md/ru/item/1656-prodolzhayutsya-raboty-v-ramkakh-podpisannogo-dogovora-mezhdu-agrokhimicheskoj-laboratoriya-kgu-i-assotsiatsiej-agro-oguz
https://kdu.md/ru/item/1656-prodolzhayutsya-raboty-v-ramkakh-podpisannogo-dogovora-mezhdu-agrokhimicheskoj-laboratoriya-kgu-i-assotsiatsiej-agro-oguz
https://kdu.md/ru/item/2128-agrokhimicheskaya-laboratoriya-kgu-ostorozhno-prodolzhaet-rabotu-vo-vremya-pandemii-covid-19
https://kdu.md/ru/item/2128-agrokhimicheskaya-laboratoriya-kgu-ostorozhno-prodolzhaet-rabotu-vo-vremya-pandemii-covid-19
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 Semnarea unui acord de cooperare cu o fermă de păsări SRL "Piliccik-Grup" 

https://gagauznews.md/95058/na-baze-innovatsionnogo-tsentra-kgu-budut-proizvodit-

udobreniya-iz-othodov-ptitsevodstva.html 

 

  

  
 

 Составление и подписание договора с НПО Centrul European “Pro-Europa”; 

 Инициирование подписания договора с Тekwill. 

 

 

II. Informații despre evenimentele organizate (se vor anexaagenda și pozele) 

 

1. X Concurs anual de idei de afaceri inovatoare. Acest eveniment a fost organizat de 

Incubatorul de Inovare al Universității de Stat Comrat împreună cu un partener - Comitetul 

Executiv al Găgăuziei, care a primit 30 mii lei din fondul de premii în cadrul activităților 

Fondului de Sprijin pentru Antreprenoriat. Concursul a început în septembrie 2021, când a fost 

recrutat un grup de băieți de inițiativă de la UAT Găgăuzia. În urma selecției dintre proiectele 

propuse în finala competiției, au fost prezentate 9 planuri de afaceri de diverse direcții. (28 

decembrie 2021) https://kdu.md/ru/item/2274-marafon-innovatsionnykh-biznes-idej  

2. Preferință online pentru tineri susținută de directorul „Azamet Holding” Uzun 

Valentina, rezident al Incubatorului de inovare „InnoCenter” KSU). (29 aprilie 2021) 

https://kdu.md/ru/item/1251-videt-vozmozhnosti-i-ne-zatsiklivatsya-na-prepyatstviyakh 

  

3. Conferință deschisă susținută de Vyacheslav Dudush, directorul Melange & Co, 

rezident al Innovation Incubator InnoCenter. (16 aprilie 2021)  

https://kdu.md/ru/nauka-i-mezhdunarodnye-svyazi/proekty/proekt-refine/novosti-

proekta-refine/item/1235-16-aprelya-sostoyalas-otkrytaya-lektsiya-direktora-kompanii-

melange-co-rezidenta-innovationnogo-inkubatora-innotsentr-vyacheslava-dudush 

 

4. Angajații Centrului de Inovare KSU au participat la VII Forumul Internațional de 

Investiții Invest Gagauzia 2021. Programul forumului a avut ca scop discutarea modelelor de 

cooperare economică care să contribuie la dezvoltarea unui număr de sectoare ale economiei, 

crearea de noi produse. și introducerea de inovații. https://kdu.md/ru/struktura-

universiteta/fakultety/ekonomicheskij-fakultet/kafedra-ekonomiki/novosti-kaf-

https://gagauznews.md/95058/na-baze-innovatsionnogo-tsentra-kgu-budut-proizvodit-udobreniya-iz-othodov-ptitsevodstva.html
https://gagauznews.md/95058/na-baze-innovatsionnogo-tsentra-kgu-budut-proizvodit-udobreniya-iz-othodov-ptitsevodstva.html
https://kdu.md/ru/item/2274-marafon-innovatsionnykh-biznes-idej
https://kdu.md/ru/item/1251-videt-vozmozhnosti-i-ne-zatsiklivatsya-na-prepyatstviyakh
https://kdu.md/ru/nauka-i-mezhdunarodnye-svyazi/proekty/proekt-refine/novosti-proekta-refine/item/1235-16-aprelya-sostoyalas-otkrytaya-lektsiya-direktora-kompanii-melange-co-rezidenta-innovationnogo-inkubatora-innotsentr-vyacheslava-dudush
https://kdu.md/ru/nauka-i-mezhdunarodnye-svyazi/proekty/proekt-refine/novosti-proekta-refine/item/1235-16-aprelya-sostoyalas-otkrytaya-lektsiya-direktora-kompanii-melange-co-rezidenta-innovationnogo-inkubatora-innotsentr-vyacheslava-dudush
https://kdu.md/ru/nauka-i-mezhdunarodnye-svyazi/proekty/proekt-refine/novosti-proekta-refine/item/1235-16-aprelya-sostoyalas-otkrytaya-lektsiya-direktora-kompanii-melange-co-rezidenta-innovationnogo-inkubatora-innotsentr-vyacheslava-dudush
https://kdu.md/ru/struktura-universiteta/fakultety/ekonomicheskij-fakultet/kafedra-ekonomiki/novosti-kaf-ekonomiki/item/1976-prepodavateli-i-studenty-ekonomicheskogo-fakulteta-uchastvovali-v-provedenii-%20vii-mezhdunarodnogo-investitsionnogo-foruma-invest-gagauzia-2021
https://kdu.md/ru/struktura-universiteta/fakultety/ekonomicheskij-fakultet/kafedra-ekonomiki/novosti-kaf-ekonomiki/item/1976-prepodavateli-i-studenty-ekonomicheskogo-fakulteta-uchastvovali-v-provedenii-%20vii-mezhdunarodnogo-investitsionnogo-foruma-invest-gagauzia-2021
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ekonomiki/item/1976-prepodavateli-i-studenty-ekonomicheskogo-fakulteta-uchastvovali-v-

provedenii- vii-mezhdunarodnogo-investitsionnogo-foruma-invest-gagauzia-2021  

 

5. Participare la forumul științific și practic internațional „Afaceri, educație și știință: 

vector de cooperare” (aprilie 2021) https://kdu.md/ru/item/1743-mezhdnarodnyj-nauchno-

prakticheskij-forum-biznes- obrazovanie- i-science-vector-sotrudnichestva  

 

6. Participare cu o prezentare la Sesiunea de previziune științifică și practică cu 

participare internațională „Management inovator și tendințe digitale în agrobusiness”, 16 

decembrie 2021, Orel-Moscova - 2021  

  Levitskaya A.P.; Velikova T.G. „Tehnologiile digitale în agrobusiness și posibilitatea 

adaptării acestora la condițiile regionale”.  

 https://kdu.md/ru/item/2299-opyt-innotsentra-uchastie-sotrudnikov-v-nauchno-

rakticheskoj-forsajt-sessii-s-mezhdunarodnym-uchastiem-innovatsionnyj-menedzhment-

i-tsifrovye-rendy-v-agrobiznese 

 https://www.orelsau.ru/about/news/nauchno-prakticheskaya-forsayt-sessiya-s-

ezhdunarodnym-uchastiem-innovatsionnyy-menedzhment-i-tsifrovye-trendy-v-

agrobiznese/ 

  

7. Ședința Comisiei interdepartamentale de evaluare a performanței tehnoparcurilor, 

incubatoarelor de inovare și rezidenților acestora. Au fost luate în considerare rapoartele 

administratorilor și s-a făcut o evaluare a performanței parcurilor tehnologice și a incubatoarelor 

de inovare. S-a luat o decizie privind dezvoltarea pozitivă și progresivă a InnoCentre și 

necesitatea dezvoltării unei strategii de dezvoltare a acestuia pentru următorii 3-5 ani. (februarie, 

2021) https://kdu.md/ru/item/1602-zasedanie-mezhvedomstvennoj-komissii-po-otsenke-

rezultatov-deyatelnosti-tekhnoparkov-innovatsionnykh-inkubatorov  

 

8. Întâlnire cu reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al 

Republicii Moldova privind implementarea proiectului regional „Introducerea educației 

permanente în domeniul antreprenoriatului în mediul rural prin formate hibride de învățare” pe 

baza unui proiect de parteneriat. a Innocentre şi a Institutului de Dezvoltare Economică 

Regională. (5 noiembrie 2021)  

Представители министерства Инфраструктуры и Регионального Развития РМ посетили 

Комратский государственный университет (kdu.md) 

   

9. Antrenamente. Proiectul Programului Ceh de Cooperare pentru Dezvoltare 

„Dezvoltarea regională a Moldovei: Sprijinirea implementării unei strategii regionale folosind 

date GIS”, Agenția de Dezvoltare Regională a UAT Găgăuzia în parteneriat cu Ce. GEOtest, 

Universitatea Masaryk, 29 septembrie 2021.  

 

10. Conferința online „GIS ȘI DEZVOLTAREA REGIONALĂ”, 8 decembrie 2021, în 

cadrul Proiectului Programului Ceh de Cooperare pentru Dezvoltare „Dezvoltarea regională a 

Moldovei: Sprijinirea implementării unei strategii regionale folosind date GIS”. 

https://kdu.md/en/item/2198-priglashaem-prinyat-uchastie-v-onlajn-konferentsii-gis-and-

regional-development-online \  

 

11. Participarea la elaborarea „Planului de acțiune pentru dezvoltarea sectorului IT și 

BPO în UTA Găgăuzia pentru 2021-2024”, angajații Innocenter Alla Levitskaya și Velikova 

Tatyana sunt membri ai grupului de lucru coordonator pentru dezvoltare și implementarea 

„Planului de acțiuni pentru Dezvoltarea Sectorului IT și BPO în UTA Găgăuzia pentru anii 

2021-2024”, Ordin nr. 6 din 25 februarie 2021, Agenția pentru Atragerea Investițiilor și 

Promovarea Exporturilor UAT Găgăuzia Anexa 1).  

https://kdu.md/ru/struktura-universiteta/fakultety/ekonomicheskij-fakultet/kafedra-ekonomiki/novosti-kaf-ekonomiki/item/1976-prepodavateli-i-studenty-ekonomicheskogo-fakulteta-uchastvovali-v-provedenii-%20vii-mezhdunarodnogo-investitsionnogo-foruma-invest-gagauzia-2021
https://kdu.md/ru/struktura-universiteta/fakultety/ekonomicheskij-fakultet/kafedra-ekonomiki/novosti-kaf-ekonomiki/item/1976-prepodavateli-i-studenty-ekonomicheskogo-fakulteta-uchastvovali-v-provedenii-%20vii-mezhdunarodnogo-investitsionnogo-foruma-invest-gagauzia-2021
https://kdu.md/ru/item/2299-opyt-innotsentra-uchastie-sotrudnikov-v-nauchno-rakticheskoj-forsajt-sessii-s-mezhdunarodnym-uchastiem-innovatsionnyj-menedzhment-i-tsifrovye-rendy-v-agrobiznese
https://kdu.md/ru/item/2299-opyt-innotsentra-uchastie-sotrudnikov-v-nauchno-rakticheskoj-forsajt-sessii-s-mezhdunarodnym-uchastiem-innovatsionnyj-menedzhment-i-tsifrovye-rendy-v-agrobiznese
https://kdu.md/ru/item/2299-opyt-innotsentra-uchastie-sotrudnikov-v-nauchno-rakticheskoj-forsajt-sessii-s-mezhdunarodnym-uchastiem-innovatsionnyj-menedzhment-i-tsifrovye-rendy-v-agrobiznese
https://www.orelsau.ru/about/news/nauchno-prakticheskaya-forsayt-sessiya-s-ezhdunarodnym-uchastiem-innovatsionnyy-menedzhment-i-tsifrovye-trendy-v-agrobiznese/
https://www.orelsau.ru/about/news/nauchno-prakticheskaya-forsayt-sessiya-s-ezhdunarodnym-uchastiem-innovatsionnyy-menedzhment-i-tsifrovye-trendy-v-agrobiznese/
https://www.orelsau.ru/about/news/nauchno-prakticheskaya-forsayt-sessiya-s-ezhdunarodnym-uchastiem-innovatsionnyy-menedzhment-i-tsifrovye-trendy-v-agrobiznese/
https://kdu.md/ru/item/1602-zasedanie-mezhvedomstvennoj-komissii-po-otsenke-rezultatov-deyatelnosti-tekhnoparkov-innovatsionnykh-inkubatorov
https://kdu.md/ru/item/1602-zasedanie-mezhvedomstvennoj-komissii-po-otsenke-rezultatov-deyatelnosti-tekhnoparkov-innovatsionnykh-inkubatorov
https://kdu.md/ru/struktura-universiteta/fakultety/ekonomicheskij-fakultet/kafedra-ekonomiki/novosti-kaf-ekonomiki/item/2132-predstaviteli-ministerstva-infrastruktury-i-regionalnogo-%20razvitiya%20-rm-posetili-komratskij-gosudarstvennyj-universitet
https://kdu.md/ru/struktura-universiteta/fakultety/ekonomicheskij-fakultet/kafedra-ekonomiki/novosti-kaf-ekonomiki/item/2132-predstaviteli-ministerstva-infrastruktury-i-regionalnogo-%20razvitiya%20-rm-posetili-komratskij-gosudarstvennyj-universitet
https://kdu.md/en/item/2198-priglashaem-prinyat-uchastie-v-onlajn-konferentsii-gis-and-regional-development-online%20/
https://kdu.md/en/item/2198-priglashaem-prinyat-uchastie-v-onlajn-konferentsii-gis-and-regional-development-online%20/
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12. Pregătirea unui acord de cooperare între Centrul de Inovare și Biroul Regional 

Tekwill. Kuraksina Svetlana, Velikova Tatyana a participat la întâlnirea din 25 decembrie 2021, 

cu reprezentanții USAID, Tekwill, organizată la Agenția de Promovare a Investițiilor și 

Promovarea Exporturilor a UTA Găgăuzia. 

 

III. Probleme identificate (dacă este cazul): 
Activitatea Descrierea problemei Soluția/propunerea pentru 

rezolvare                                       

Termen de 

realizare 

Dezvoltarea 
activităților InnoCentre  

Încheierea programului 
de finanțare a 

organizațiilor de 

infrastructură pentru 
dezvoltarea afacerilor 

inovatoare în Republica 

Moldova  

Reluarea programului de 
finanțare a incubatoarelor din 

Republica Moldova  

- 

Dezvoltarea cooperării cu ONG-

urile locale Proiecte de 
parteneriat cu REDI  

din 2018 

în progres 

Dezvoltarea cooperării cu 

autoritățile publice locale  

din 2017 

în progres 

Lipsa potențialului 

științific la KSU  

Lipsa unei componente 

tehnice restrânge sfera 
implementării 

proiectului 

Dezvoltarea cooperării cu 

universități de top din Republica 
Moldova și din străinătate  

din 2017 

în progres 

Lipsa de motivare a 
angajaților InnoCentre  

Nivel scăzut de 
remunerare a 

angajaților științifici 

conform tarifării  

 

Luați inițiativa de a revizui 
tarifele  

din 2022 – 
în progres 

 

IV. Concluzii și propuneri de dezvoltare a activității parcului științifico-tehnologic 

și/sau a incubatorului de inovare: 

1. Pentru organizațiile care prezintă infrastructură de sprijinire a afacerilor, este 

necesar să se prevadă o competiție separată pentru proiectul de dezvoltare a infrastructurilor 

inovatoare, care nu implică o cofinanțare de 50%.  

2. Concursurile existente permit cercetătorilor individuali să se dezvolte, dar nu 

susțin dezvoltarea entităților de infrastructură.  

3. Nu există un mecanism clar pentru dezvoltarea transferului de tehnologie intra-

rețea printr-o rețea de incubatoare inovatoare. 

 

V. Anexe: 

Tabelul 1 

Tabelul 2 

Tabelul 3 

Tabelul 4 

Tabelul 5 

Contract de prestare servicii de analiză a solului cu Asociația Producătorilor Agricoli  

din Găgăuzia 
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Tabelul 1 

Indicatori de monitorizare a activității rezidenților 
Rezidentul Numărul și 

denumirea 

obiectelor de 

proprietate 

intelectuală 

implementat

e în total de 

la începutul 

anului 

curent în 

cadrul 

proiectului 

inovațional 

Numărul 

total de 

angajați 

în cadrul 

proiectul

ui 

inovațion

al 

Inclusi

v 

locuri 

de 

muncă 

nou-

create 

de la 

început

ul 

anului 

curent 

Suma 

investițiilo

r totale de 

la 

începutul 

anului 

curent în 

proiectul 

inovaționa

l 

(mii lei) 

Inclusiv: Valoarea 

producției 

inovaționale 

comercializat

e de la 

începutul 

anului curent 

în cadrul 

proiectului 

(mii lei) 

Inclusiv 

valoarea 

producție

i 

exportate 

(mii lei) 

investiții 

atrase din 

bugetul 

de stat 

(mii lei) 

investiți

i atrase 

din 

afara 

țării 

(mii lei) 

SRL "Piliccik-

Grup" 

- 2 2 2 126 116 1 000 000 - - - 

VM Gust SRL - 4 4    218 400 
(in anul 

2021) 

168 400 - - - 

TOTAL  6 6 2 344 516 1 168 400    

 

Tabelul 2                                                  

Monitorizarea proiectelor rezidenților 

Rezidentul Date de 

contact 

(adresa exactă 

a 

implementării 

proiectului, e-

mail, telefon) 

Activități planificate în cadrul 

proiectului și termenele de realizare 

Activitățile realizate de 

facto în anul curent în 

cadrul proiectului, 

descrierea cantitativă și 

calitativă a rezultatelor 

obținute 

Caracterizarea 

rezidentului de 

către administrator 

în privința 

îndeplinirii 

proiectului, a 

respectării 

legislației în 

vigoare, a 

receptivității și 

altele 

 

SRL 

"Piliccik-

Grup" 
 

UTA Gagauzia, 
m.Comrat, str. 

Drujbî, 14, 
MD-3801, 
Tel.:+373 298 
92 155,  
gaida2011-
11@mail.ru 

1. Pregătirea și achiziționarea de 
echipamente și vierme de compost / 

11.07-30.09.2021 
 

2. Instalarea și punerea în funcțiune a 
echipamentelor tehnologice / 1.10-
31.12.2021 

 
3. Implementarea industrială a 

tehnologiei de obținere a 

îngrășămintelor organice din materii 
prime locale / 1.01-31.03.2022 

4. Aducerea produsului în formă 
comercializabilă (ambalare, granulare, 
îngrășăminte lichide) / 1.04-
30.06.2022 

 

1. A fost semnat contract 
de finanțare cu ANCD. 

Au fost selectate furnizorii 
prin propuneri comerciale. 
Au fost organizate achiziții 
echipamentilor și livrarea 
lor.  
2. După asamblarea și 
instalarea echipamentelor 
tehnologice, au fosti 

efectuate lucrări de punere 
în funcțiune.  
Deșeurile avicole au fost 
supuse compostării prin 
metoda clasică 
3 Compostul rezultat este 
în prezent expus vermiilor. 

Responsabil, 

sarcinile 

planificate 

indeplinește în 

termen. 

 

VM Gust SRL 

 

UTA Gagauzia, 
m.Comrat, 
tel.069740193 

- stabilirea corelației optime temperatură / 
durată/ umeditate relativă / viteza de 
circulație a aerului în vederea obținerii 

cărnii de bovină maturată ,,dry aged beef” 
de calitate înaltă; 
- identificarea indicatorilor de calitate 
măsurabili care determină calitatea cărnii 
de bovină maturată ,,dry aged beef”; 
- sporirea performanțelor tehnologice la 

transformarea materiei prime agricole 

(carne de bovină), reducerea decalajelor 

dintre modul de transformare a materiei 

- au fost stabiliţi parametrii 
optimi de temperatură / 
durată/ umeditate relativă / 

viteza de circulație a 
aerului în vederea obținerii 
cărnii de bovină maturată 
,,dry aged beef” de calitate 
înaltă; 
- au fost determinaţi 
indicii de calitate 
măsurabili care determină 

calitatea cărnii de bovină 

Responsabil, 

sarcinile 

planificate 

indeplinește în 

termen. 

mailto:gaida2011-11@mail.ru
mailto:gaida2011-11@mail.ru
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prime agricole autohtone și cerințele 

piețelor de desfacere;  

- tehnologii innovative de păstrare și 
procesare a producției agricole; 
- diseminarea rezultatelor cercetării, 
brevetarea procedeului de maturare prin 
uscare a cărnii de bovină și elaborarea 
documentelor tehnice privind producerea 

cărnii de bovină maturare prin uscare. 

maturată ,,dry aged beef”; 
- tehnologia optimizată;  

- rezultatelor cercetării au 

fost disiminate la diferite 
forumuri ştiinţifice, 
saloane de invenţie, s+a 
opţinut crere pentru brevet 
privind procesul de 
maturare prin uscare a 
cărnii de bovină. 

 
Tabelul 3 

Serviciile acordate rezidenților de către administrator 

Asistența acordată 

rezidenților (servicii 

prestate) 

Condițiile de 

acordare a 

asistenței, 

cuantumul 

plății 

Denumirea 

rezidentului beneficiar 

Suma totală 

încasată de la 

începutul anului 

de către 

administrator de 

la rezident pentru 

asistența acordată 

(mii lei) 

Valoarea 

estimativă a 

serviciului pe 

piață (mii lei) 

Analiza calitatii solului in 
Laboratorul Agrochimic  

Acord de 
cooperare 

SRL "Piliccik-Grup" 
 

800 (plan)  

Analiza calitatii solului in 
Laboratorul Agrochimic  

Contract pentru 
executarea 

lucrărilor 

Asociația Producătorilor 
Agricoli din Găgăuzia 

OGUZ 

108 000 Conform tarifelor 
aprobate de Senatul 

KSU 

TOTAL 108 000  

 

Tabelul 4 

Bunurile oferite în locațiune rezidenților  

de către administrator  
Bunurile oferite 

rezidenților 

(inclusiv oficii, spații de 

producere, terenuri, 

echipamente, alte) 

Descrierea 

și 

parametrii 

tehnici ai 

bunurilor 

Condițiile 

oferite în 

locațiune 

Denumirea 

rezidentului beneficiar 

Suma totală 

încasată de la 

începutul 

anului de către 

administrator 

de la rezidenți 

pentru 

utilizarea 

bunurilor 

Plângeri/ 

sugestii 

față de 

bunurile 

oferite 

Analiza calitatii solului in 
Laboratorul Agrochimic 

  SRL "Piliccik-Grup" 
 

800 (plan) - 

Analiza calitatii solului in 

Laboratorul Agrochimic 

  Asociația Producătorilor 

Agricoli din Găgăuzia 
OGUZ 

108 000 - 

TOTAL 108 000  

 
Tabelul 5 

Planul de activități pentru următoarea perioadă de raportare 

Denumirea activității Descrierea succintă 

 a activității 

Rezultatul 

preconizat 

Termenul 

de realizare 

 

 
I. Dezvoltarea spațiului de 
inovare al regiunii Găgăuzia.  

Participarea la evenimente la 
nivel de autonomie, RM, peste 
hotare  

Dezvoltarea inițiativelor de 
parteneriat 

• Implementarea proiectelor de 
parteneriat cu ONG-uri locale, 
autorități publice locale etc.  

2022 

2. Cercetarea mediului de inovare 
și dezvoltarea bazelor 
conceptuale pentru îmbunătățirea 

Efectuarea cercetării în domeniul 
dezvoltării inovării • Organizarea 

• Creșterea activității 
inovatoare a IMM-urilor din 
regiune  

2022 
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infrastructurii de inovare a 
regiunii, cu accent pe tineret. 

unui concurs de idei de afaceri 
inovatoare pentru tineri 

• Creșterea interesului tinerilor 
pentru inovare  

III. Asistență în atingerea 
obiectivelor strategice 
(optimizarea proceselor de 

afaceri și asistență tehnică) a 
rezidenților InnoCentre 

• Brokeraj inovator • Suport 
tehnic pentru rezidenți 

• Creșterea volumelor de 
vânzări ale rezidenților actuali  
• Căutați noi rezidenți  

2022 

 
Contract de prestare servicii de analiză a solului cu Asociația Producătorilor Agricoli din 

Găgăuzia 
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