
Descrierea Proiectelor de Inovare și Transfer Tehnologic 

finanțate din bugetul de stat în anii 2020 - 2021 

I 

Organizația aplicantă: Institutul  de  Genetică,  Fiziologie  și  Protecție  a Plantelor 

Organizația partener: TERMOELECTRICA S.A. 

Denumirea proiectului: 

” INTEGRAREA PLANTEI ENERGETICE MISCANTHUS ÎN CICLUL DE PRODUCERE A 

 ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEMELE DE TERMOFICARE CENTRALIZATĂ” 

Conducătorul proiectului: Dr.hab. în biologie  TODIRAȘ Vladimir,  

Finanțarea din bugetul de stat: 855,6 mii lei 

Cofinanțarea din alte surse: 855,6 mii lei 

 

Descrierea proiectului: Scopul proiectului este pilotarea unei tehnologii inovaționale, care 
funcționează pe combustibil alternativ și care să fie conectată la rețeaua municipală de termoficare, 
utilitate publică de importanță strategică. Acest proiect va urmări câteva obiective specifice: 

 
- Demonstrarea fezabilității economice a proiectului – costurile aferente energiei electrice și 

termice a IGFPP se vor diminua datorită creșterii nivelului calității unuia din serviciile de 
utilitate publică oferite de TERMOELECTRICA pentru Institutul de Genetică Fiziologie și 
Protecție a Plantelor utilizând biocombustibil produs din Miscanthus.  

- Demonstrarea fezabilității tehnice de racordare a unei tehnologii inovatoare la rețele de 
utilitate publică, gestionate de TERMOELECTRICA S.A.  

- Transferul tehnologic de utilizare eficientă a plantei energetice Miscanthus (obiect al 
cercetării științifice IGFРP) pentru producerea energiei termice și care vor fi utilizat de 
IGFPP în scopuri proprii.  

- Demonstrarea utilității practice a modelului cu posibilitatea replicării acestuia la alte 

instituții similare din Republica Moldova. În acest sens, după pilotarea proiectului la IGFPP, 

TERMOELECTRICA S.A. își propune replicarea proiectului dat la 19 centrale suburbane 
care se află în gestiunea acesteia și care vor fi proiectate să funcționeze pe bază de 

biocombustibil din planta energetică Miscanthus. 

 

 Generatorul va funcționa pe biomasă și va fi alimentat cu combustibil produs din culturile 

energetice precum este Miscanthus-ul testat de către IGFРP pe terenurile de cercetare, aferente ale 
acestuia. Această propunere tehnică corespunde de asemenea cu viziunea strategică de extindere a 

serviciilor de furnizare energiei termice a TERMOELECTRICA S.A. pentru că oferă posibilitatea 
creșterii calității serviciilor oferite unui consumator care, în condițiile unei viziuni tradiționale, ar fi 

fost debranșat. 
 

 

 



II 

Organizația aplicantă: Institutul  de  Genetică,  Fiziologie  și  Protecție  a Plantelor 

Organizația partener: SRL „Mezhtrans” Moldova   

 

Denumirea proiectului: 

” SINTEZA COMPONENȚILOR MINORI AI FEROMONILOR ȘI ELABORAREA 

TEHNOLOGIEI DE PRODUCERE A CAPCANELOR FEROMONALE PERFORMANTE 

PENTRU MONITORIZAREA DĂUNĂTORILOR PRINCIPALI AL CULTURILOR 

MULTIANUALE” 

Conducătorul proiectului: Dr. şt. biol. Vladimir ŞLEAHTICI. 

Finanțarea din bugetul de stat: 745,5 mii lei 

Cofinanțarea din alte surse: 750,0 mii lei 

 

Descrierea proiectului: Lipsa tehnologiilor necesare pe piața locală este o problemă serioasă pentru 

agricultura ecologică, deoarece duce la costuri mai mari și / sau productivitate mai scăzuta, punând în 

pericol durabilitatea afacerilor lor.  

 Scopul proiectului: Elaborarea noilor metodelor pentru monitorizarea și reglarea numărului de 

dăunători principali ai culturilor multianuale  prin utilizarea feromonilor sexuali pentru Cydia 

pomonella și Lobesia botrana; elaborarea metodelor de sinteză și tehnologice pentru producerea 

capcanelor feromonale. 

 Obiective: 

1. Elaborarea feromonilor sexuali pentru Cydia pomonella, Lobesia botrana bazându-se pe sinteza 

componentelor minori, determinarea structurei tuturor compușilor sintetizați;  

2. Îmbunătățirea formei dispenserului pentru eliminarea optimă a feromonului și elaborarea 

parametrilor carcasului capcanei cu feromon pentru a crește capturarea dăunătorilor;  

3. Efectuarea evaluării biologice a eficacității noilor feromoni în raport cu insectele dăunătoare 

corespunzătoare;  

4. Utilizarea feromonilor sintetizați pentru a dezvolta noi metode de control al numărului de dăunători;  

 Pe baza rezultatelor obținute pe parcursul îndeplinirii proiectului vor fi elaborate reglementări 

de laborator pentru sinteza feromonilor pentru Cydia pomonella și Lobesia botrana, elaborate 

Specificații Tehnologice (ST) pentru producerea de capcane cu feromoni împotriva dăunătorilor 

enumerați. 

 

 

 



III 

Organizația aplicantă: Universitatea Tehnică a Moldovei, 

Organizația partener: „VM-GUST” SRL 

Denumirea proiectului: 

” ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIEI INOVAȚIONALE DE MATURARE 

PRIN USCARE A CĂRNII DE BOVINĂ ”DRY AGED BEEF”” 

Conducătorul proiectului: Dr. Viorica BULGARU 

Finanțarea din bugetul de stat: 1.000,0 mii lei 

Cofinanțarea din alte surse: 1.000,0 mii lei 

 

Descrierea proiectului: Scopul proiectulu Prezentul proiect are ca scop stabilirea parametrilor 

specifici ai procesului de maturare prin uscare a cărnii de bovină „dry aged beef”: durata de maturare 

(zile), temperatură, umiditatea relativă și viteza de circulație a aerului, în camera de maturare, în 

vederea sporirii performanței tehnologieii de maturare părin uscare și implementarea acesteia la 

întreprinderea VM „GUST” SRL situată în or. Comrat, UTA Găgăuzia, care poate deveni prima 

minifabrică de fabricare a cărnii de bovină frăgezite autohtonă aplicînd metoda de maturare prin 

uscare. 
 
Obiective:  
- Stabilirirea compoziției chimice a cărnii de bovină – materie primă;  
- Stabilirea corelației optime între parametrii camerei de maturare durata de maturare (zile), 

temperature (˚C), umiditatea relative (%) și viteza de circulație a aerului (m/s) în vederea obținerii 

cărnii de bovină maturată ,,aged beef” de calitate înaltă, competitive pe piață autohtonă precum și cea 

internațională.  
- Determinarea indicilor de calitate (calitate organoleptică, fizico-chimică și microbiologică) 

care caracterizează calitatea cărnii de bovină maturată „dry aged beef” în conformitate cu parametrii 

stabiliți pentru camera de maturare;  
- Implementarea tehnologiei „dry aged beef” de maturare prin uscare a cărnii de bovină 

autohtonă la întreprinderea VM „GUST” SRL;  
- Elaborarea documentaţiei normative și tehnice pentru procesul tehnologic de maturare uscată 

a cărnii de bovină.  
- Diseminarea rezultatelor cercetării şi brevetarea produselor obţinute. 

 

În ultimii ani, carnea frăgezită prin metoda „dry aged beef” este apreciată în rîndul clienților sectorului 

HORECA (Hotel-Restaurant-Cafe) din Republica Moldova. Materia primă este de import, din lipsa 

unei tehnologii de fabricare implementată local, lipsa documentației normative-tehnice pentru 

procesul tehnologic, care ar permite producerea de carne frăgezită autohtonă aplicînd tehnologia „dry 

aged beef”. 

 

 



IV 

Organizația aplicantă: Universitatea de Stat din Moldova 

Organizația partener: GȚ „Dumitru Chitoraga” 

Denumirea proiectului: 

”BIOSTIMULATORI NOI PENTRU AGRICULTURA ECOLOGICĂ” 

Conducătorul proiectului: Dr. Alina TROFIM, 

Finanțarea din bugetul de stat: 500,0 mii lei 

Cofinanțarea din alte surse: 500,0 mii lei 

 

 

 

 

 

 

Tratarea plantelor înainte de înflorire în anul 2021.  

 

  

Imaginile câmpului cu măceş cu plantele fructificate în perioada iniţierii proiectului 



       
Imaginile loturilor de mentă pe care au fost administraţi biostimulatorii, iulie 2020. 

Plantele de mentă după 15 zile de la germinare. 

Descrierea proiectului: Proiectul propus are importanță atât teoretic, cât și vine să confirme 

valorificarea cianobacteriilor în calitete de surse de biostimulatori utili în sporirea recoltei plantelor 

aromatice, precum meenta și măcieș. Scopul proiectului este de a obţine biostimulatori noi pentru 

agricultura ecologică şi de a elabora tehnologii de sporire a producţiei plantelor medicinale (menta şi 

măcieş) cu utilizarea acestora. Cercetările noastre au fost axate pe posibilitatea creării unui 

biostimulator în baza lichidului cultural (deşeu de producere) rezultat de la cultivarea unor 

cianobacterii şi anume a cianobacteriei Spirulina platensis şi Calothrix marchica. 

 Pentru atingerea acestui scop sunt preconizate următoarele obiective: 

1. Cultivarea în masă a cianobacteriilor incluse în proiect pentru obţinerea biomasei şi a lichidului 

cultural - materiei prime; obţinerea biostimulatorilor cianobacterieni şi studierea unor substanţe 

bioactive din componenţa acestora;  

2. Studierea influienţei biostimulatorilor asupra germinării seminţelor  şi creşterii plantulelor de mentă 

în condiţii de laborator 

3. Studierea acţiunii biostimulatorilor în câmp deschis prin tratarea foliară a plantelor medicinale. 

Efectuarea lucrărilor agrotehnice şi recoltarea producţiei; evaluarea acţiunii biostimulatorilor 

cianobacterieni asupra recoltei plantelor medicinale (măcieş şi menta). 

4. Elaborarea procedeelor optime de stimulare a creşterii recoltei mentei cu biostimulatorii 

cianobacterieni 

 

 

 

 


