
CURRICULUM VITAE 

ION GAVDIUC 

Adresa de serviciu: Academia de Științe a Moldovei, Secția Nord, str. Pușkin 38, corp 2, mun. 

Bălți, telefon (373) 231-2-47-97.  

Adresa domiciliului: Râșcani, stradela Maiacovschii 3.  

Tel. dom. 256-2-85-10; mobil – 069748897. 

E-mail: iongavdiuc@yahoo.com.  

Formare:  

Institutul Agricol „Mihail Frunze” din Chișinău, 1974, cu mențiune, specialitatea: protecția 

plantelor. 

1980-1981- facultatea perfecționarea cadrelor al Institutului Agricol „Mihail Frunze” din 

Chișinău pentru pregătirea conducătorilor gospodăriilor agricole. 

1983-1984 - școala de pregătire a conducătorilor complexului agroindustrial a Institutului 

Agricol „Mihail Frunze” din Chișinău. 

Ruta profesională: 

1975-1978 - agronom în domeniul horticulturei în Sovetul Colhozurilor din r-nul Râșcani. 

1979-1989 - agronom, agronom-șef în întreprinderea intergospodărească pentru producerea 

fructelor „Biruința” s.Varatic, r-nul Râșcani. 

1989-2001 - președintele comitetului, șeful serviciului raional Râșcani pentru protecția mediului 

ambiant. 

2001-2010 - directorul Agenției Ecologice „Nord”, Bălți. 

2010 - prezent – specialist principal al Secției Nord al Academiei de Științea Moldovei. 

Cunoaşterea calculatorului: Windows All Edition without Server Edition, MS Office, Fine 

Reader, Adobe Acrobat. 

Cunoaşterea limbilor: română, rusă. 

Personal: Născut: în satul Rediu-mare, raionul Dondușeni la 17 februarie 1953. Doi copii. 
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RAPORTUL DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2019 

a specialșistului principal a Filialei Nord a Academieio de Științe a Moldovei 

ION GAVDIUC  

1. Elaborarea a 7 propuneri de proiecte de transfer tehnologic și planurilor de afaceri a 

potențialilor rezidenți ai Parcurilor Științifico-Tehnologice și Incubatoarelor de Inovare, altor 

programe naționale și internaționale de finanțare (cu cofinanțarea Agenției Naționale pentru 

Cercetare și Dezvoltare, Bugetului Public Național și Uniunei Europene prin intermediul 

Programului de Atragere a Remitențelor în Economie PARE 1+1 gestionat de Organizația pentru 

Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și 

Mediului Rural prin intermediul Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură al 

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării regionale și Mediului, Agenției SUA pentru Dezvoltare 

Internațională. 

2. Organizarea a 6 mese rotunde de instruire a rezidenților Parcurilor Științifico-Tehnologice și 

Incubatoarelor de inovare, agenților economici care practică sau tind să inițieze activități 

economice inovative în domeniul afacerilor de inovare. 

3. Asigurarea participării rezidenților, agenților economici care preconizează activități 

inovaționale la 7 conferințe naționale și internaționale, seminare, mese rotunde, ateliere de lucru, 

forumuri, aplicații, ședințe tematice organizate de Academia de Științe a Moldovei, Agenția 

Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, Agenția de Stat  pentru Proprietatea Intelectuală, 

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. 

4. Organizarea participării rezidenților, agenților economici care practică activități economice 

inovaționale, la 6 expoziții naționale, internaționale. 

5. Organizarea şi participarea la întruniri cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice 

locale, bussinesului mic, conducătorilor întreprinderilor industriale şi agricole dîn 10 raioane de 

nord ale Republicii Moldova, vizând prezența și activitatea programelor și fondurilor naționale și 

internaționale de cofinanțare a proiectelor în țara noastră, familiarizarea cu cerinţele faţă de 

ofertele de proiect, de candidaţii-rezidenţi, precum şi cu condiţiile de alocare a suportului 

financiar de la care au parvenit 4 cereri de elaborarea diverselor propuneri de proiecte.  

6. Acordarea ajutorului metodic la pregătirea materialelor, prezentarea imaginilor foto ce ţin de 

activitatea rezidenţilor pentru completarea WEB site-lui la SA „Moldagrotehnica”.  

7. Deplasare de serviciu pentru familiarizarea cu activitățile de producere a rezidenților, 

stabilirea relațiilor de cooperare, acordarea ajutorului metodologic la compartimentul inovare și 

transfer tehnologic la 3 parcuri industriale, o zonă economică liberă și 3 incubatoare de afaceri. 

                                                                                                                                                                                                                       



8. Organizarea participării cadrului didactic, doctoranzilor și masteranzilor Universității de Stat 

„Alecu Russo” din mun. Bălți, colaboratorilor Filialei Nord al AȘM la Salonul  Internațional al 

Invențiilor, Cercetării, Inovării și Transferului Tehnologic „ ediția a XXII-a care sa desfășurat 

lucrările în perioada de 26.06-28.06.2019 în or. Iași. La salon au fost prezentate 9 rapoarte, 

brevete sau cereri de brevete, proiecte de cercetare sau inovare și transfer tehologic, inclusiv: 4 

exponate în domeniul șiințelor tehnice , 3 – chimie și 2 proiecte de transfer tehnologic. Toate 

lucrările au fost menționate cu diplome și medalii de aur. 

9. Deplasare de serviciu pentru  stabilirea relațiilor de parteneriat, acordarea ajutorului 

metodologic la pregătirea ciclului de lecții „Inovare și transfer tehnologic” la 2 colegii și un 

centru de excelență. 

10. Familiarizarea colaboratorilor Universității de Stat „Alecu Russo”, Institutului de Cercetări 

pentru Culturile de Câmp „Selecția”, agenților economici care practică sau tind să inițieze 

activități de inovare cu cerințele participării la concursul proiectelor de transfer tehnologic și din 

cadrul programelor de stat pentru anul 2020 și respectiv perioada anilor 2020-2023. Ca rezultat 

colaboratorii universității au prezentat spre concurs 9 proiecte de programe de stat, cei din 

institutul de cercetări respectiv 2. 

11. Monitorizarea activităţii Uniunii inventatorilor şi raţionalizatorilor „Inovatorul” din mun. 

Bălţi.  

12. Acordarea asistenței metodologice solicitanților privind întocmirea cererilor de înregistrare a 

obiectelor de proprietate intelectuală (8 brevete) la AGEPI. 

 

  


