
Anexa nr.3 la Ordinul  nr. 22-PC din 30.12.2022 

 

Prioritatea I: Sănătate  

nr/o Cifrul  

proiectului 

Denumirea proiectului 
Organizația beneficiar 

proiect  

Conducătorul 

proiectului 

Organizația 

Beneficiar 

proiect 

 Suma 

contractului  

pentru anul 

2023(mii lei) 

Organizația 

Beneficiar 

partener 

Suma 

contractului 

pentru anul 

2023(mii lei) 

1  20.80009.8007.08 
Impactul imunizării asupra morbidității și mortalității copiilor prin boli 

respiratorii în Republica Moldova 

Institutul ”Mamei și 

Copilului” 

Dr.  

Revenco Ninel 

- 134,7 
Agenția Națională pentru 

Sănătate Publică 

2  20.80009.8007.09 
Studierea rezistenței bacililor gramnegativi la antimicrobiene în vederea 

fortificării sistemului național de supraveghere și control al bolilor 

transmisibile 

Agenția Națională pentru 

Sănătate Publică 

Dr.  

Burduniuc Olga 

815,9 
 

-" 

3  20.80009.8007.15 
Seroprevalența hepatitei virale E separat și în asociere cu hepatitele 

A,B,C cu optimizarea măsurilor de control și răspuns 

Agenția Națională pentru 

Sănătate Publică 

Dr. hab. 

Spînu Constantin 

1325,8 - 

4  20.80009.8007.20 
Cuantificarea riscului pentru sănătate, asociat expunerii la radiații 

ionizate, în contextul directivei EUROTOM nr. 2013/59/. 

Agenția Națională pentru 

Sănătate Publică 

Dr. hab. 

Corețchi Liuba 
876,6 - 

5  20.80009.8007.35 
Estimarea riscului pentru sănătatea umană atribuit expunerii la substanțe 

chimice prioritare în Republica Moldova 

Agenția Națională pentru 

Sănătate Publică 

Dr. hab.  

Pînzaru Iurie 

953,5 - 

Total Prioritatea I-4106,5 mii lei 

 

Prioritatea II: Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor  

 

nr/o Cifrul 

proiectului 

Denumirea proiectului 
Organizația beneficiar 

proiect  

Conducătorul 

proiectului 

Organizația 

Beneficiar 

proiect 

 Suma 

contractului  

pentru anul 

2023 (mii lei) 

Organizația 

Beneficiar 

partener 

Suma 

contractului 

pentru anul 

2023(mii lei) 

1 20.80009.5107.05 
Valorificarea la scara industrială a potențialului oenologic al soiurilor și 

clonelor de struguri asanate de selecție nouă și autohtone pentru fabricarea 

producției vinicole competitive pe piețele internaționale 

IP Institutul 

Științifico-practic de 

Horticultură de tehnologie 

alimentară 

Dr. hab.  

Taran Nicolae 

3846,6 - 

2 20.80009.5107.12 
Fortificarea lanțului “hrană- animală-producție” prin utilizarea resurselor 

furajere noi, metodelor și schemelor innovative de asanare 

IP Institutul 

Științifico-practic de 

Biotehnologii în zootehnie 

și medicină veterinară 

Dr.  

Petcu Igor 

1621,6 - 



3 20.80009.5107.14 
Utilizarea metodelor genetice și biotehnologiilor moderne în scopul creării, 

devirusării și implementării în producere a soiurilor culturilor pomicole, 

portaltoaielor și culturilor bacifere, cu potențial biologic sporit 

IP Institutul 

Științifico-practic de 

horticultură de 

tehnologiealimentară 

Dr. 

Cozmic Radu 

2907,9 - 

4 20.80009.5107.15 
Studii integrale privind utilizarea resurselor genetice la porumb pentru 

crearea și implementarea hibrizilor competitivi și elaborarea elementelor 

tehnologice noi în contextul schimbărilor climaterice 

IP Institutul de Fitotehnie 

Porumbeni 

Dr.  

Borozan 

Pantelemon 

3494,0 - 

5 20.80009.5107.16 
Preparate microbiene biologic active noi pentru majorarea potențialului 

reproductiv și productiv al animalelor de interes zootehnic 

Universitatea 

Tehnică a Moldovei 

Dr.  

Chiselița Oleg 

- 181,1 
IP Institutul 

Științifico-practic de 

Biotehnologii în 

zootehnie și medicină 
veterinară 

6 20.80009.5107.17 
Crearea, evaluarea și implementarea soiurilor noi de viță de vie și a 

clonelor soiurilor omologate, conforme schimbărilor climatice și 

principiilor de agricultură durabilă 

IP Institutul 

Științifico-practic de 

Horticultură de tehnologie 

alimentară 

Dr. 

Cazac Tudor 

3443,8 - 

 20.80009.5107.18 
Formarea direcționată a calității sistemului imunitar la fructele soiurilor 

tardive de prun preconizate păstrării de lungă durată 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Dr.hab.  

Bujoreanu 

Nicolae 

- 253,9 
IP Institutul 

Științifico-practic de 
Horticultură de tehnologie 

alimentară 

7 20.80009.5107.20 
Managementul potențialului genetic și a producțiilor animalelor de rasă 

reproduse și exploatate în condițiile pedoclimaterice ale Republica 

Moldova 

IP Institutul 

Științifico-practic de 

biotehnologii în zootehnie 

și medicină veterinară 

Dr. 

Mașner Oleg 

2818,6 - 

8 20.80009.5107.22 
Elaborarea și modernizarea tehnologiilor durabile și ecologice a speciilor 

pomicule și bacifere în condițiile schimbărilor climatice 

IP Institutul 

Științifico-practic de 

horticultură de tehnologie 

alimentară 

Dr.  

Grosu Ion 

2376,4 - 

9 20.80009.5107.23 
Managementul agroecologic a agroecosistemelor cu culturi de câmp 

adaptat la provocările agriculturii moderne din Republica Moldova 

IP Institutul de cercetări 

pentru culturile de câmp 

Selecția 

Dr.hab. 

Boincean Boris 

1835,8 - 

10 20.80009.5107.25 

Evaluarea și optimizarea bilanțului elementelor nutritive și materiei 

organice pentru perfecționarea sistemului de fertilizare a culturilor agricole 

prin eficientizarea utilizării îngrășămintelor și sporirii fertilității solului în 

agricultura durabilă 

Institutul de Pedologie, 

Agrochimie și Protecția 

Solului N. Dimo 

Dr.  

Lungu Vasile 

1603,5 - 

11 20.80009.5107.26 
Elaborarea și modernizarea tehnologiilor de producere a cartofului și 

legumelor în contextul schimbărilor climatice în scopul asigurării unor 

producții inofensive stabile și durabile 

IP Institutul 

Științifico-practic de 

Horticultură de tehnologie 

alimentară 

Dr.hab. 

 Iliev Petru 

1985,7 - 

Total Prioritatea II-26368,9 mii lei 

 

 



Prioritatea III: Mediu și schimbări climatice  

nr/o Cifrul 

proiectului 

Denumirea proiectului 
Organizația beneficiar 

proiect  

Conducătorul 

proiectului 

Organizația 

Beneficiar 

proiect 

 Suma 

contractului  

pentru anul 

2023 (mii lei) 

Organizația 

Beneficiar 

partener 

Suma 

contractului 

pentru anul 

2023 (mii lei) 

1 20.80009.7007.17 

Evaluarea stării solurilor Republicii Moldova. în condiţii de agrogeneză, 

perfecţionarea clasificatorului şi sistemului de bonitare, elaborarea cadrului 

metodologic-informaţional de monitorizare şi reproducere lărgită a 

fertilităţii. 

IP Institutul de Pedologie, 

Agrochimie și Protecție a 

solului N. Dimo 

Dr.  

Rozloga Iurii 

1324,4 - 

Total Prioritatea III-1324,4 mii lei 

 

Prioritatea IV: Provocări societale  

nr/o Cifrul 

proiectului 

Denumirea proiectului 
Organizația beneficiar 

proiect  

Conducătorul 

proiectului 

Organizația 

Beneficiar 

proiect 

 Suma 

contractului  

pentru anul 

2023 (mii lei) 

Organizația 

Beneficiar 

partener 

Suma 

contractului 

pentru anul 

2023 (mii lei) 

1 
 

20.80009.1606.02 

Evoluția tradițiilor și procesele etnice în Republica Moldova: suport 

teoretic și aplicativ în promovarea valorilor etnoculturale și coeziunii 

sociale 

Institutul Patrimoniului 

Cultural 

Dr. Grădinaru 

Natalia 

3225,7 - 

2 
 

20.80009.1606.12 

Dimensiunea identitară a artelor din Republica Moldova ca factor activ al 

dezvoltării durabile a societății în contextul dialogului intercultural 

european 

Institutul Patrimoniului 

Cultural 
Dr. Tipa Violeta 

2996,7 - 

3 20.80009.0807.24 
Patrimoniul etnografic și natural al Republicii Moldova – salvgardare 

muzeală pentru sporirea coeziunii sociale 

Muzeul Național de 

Etnografie și Istorie 

Naturală 

 

Dr. Prohin 

Andrei 

2236,8 - 

4 
 

20.80009.0807.36 

Evoluția istorică a Moldovei din antichitate până în epoca modernă în 

contextul cultivizației europene.Basarabia în cadrul imperiului Rus. 

Sinteză academică, studii, documente și materiale didactice. Partea I. 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Dr. hab. 

Cereteu Igor 

- 59,8 
Muzeul Național de 

Etnografie și Istorie 

Naturală  

5 20.80009.0807.43 Patrimoniul muzeal și memoria istorică: cercetare, interpretare, prezentare 
Muzeul Național 

de Istorie a Moldovei 

Dr. 

Zabolotnaia Lilia 
2618,2 - 

Total Prioritatea IV-11137,2 mii lei 
 

 

 

 


