
Descrierea Proiectelor de Inovare și Transfer Tehnologic finanțate din 

bugetul de stat în anii (2021-2022) 

 

Denumirea proiectului: 

”ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA PE SCARĂ INDUSTRIALĂ A 

TEHNOLOGIEI DE PRODUCERE A FURAJELOR VERZI ,,FURAJE BIO 

PREMIUM,, PENTRU ANIMALE ÎN SISTEM HIDROPONIC, DIN MATERIA 

PRIMĂ AUTOHTONĂ CERTIFICATĂ ECOLOGIC” 

Conducătorul proiectului: Dr. Conf. Univ. Balan Igor 

 Finanțarea din bugetul de stat: 950 000 lei 

Cofinanțarea din alte surse: 1 063 700 lei 
 

 

Descrierea proiectului: Proiectul constă în cercetarea și implementarea tehnologiei de 

producere a furajelor ecologice premium în sistem hidroponic din materia primă autohtonă 

certificata ecologic. 

Obiectivele proiectului: 

- Studiul componenței fizico-chimice a materiei prime ecologice autohtone la prezența 

substanțelor biologic active. 

- Studiul proceselor de producere a furajelor premium în sistemul hidroponic din materia 

primă ecologică. 

- Elaborarea regimurilor tehnologice de producere a furajului premium în sistem 

hidroponic din semințe de diferită origine. 

- Elaborarea regimurilor tehnologice prin îmbunătățirea a bunăstărei turmei, nortalitate 

infantilă scăzută, rată mai bună a natalității, perioada de lactație mai mare, creștere îmbunătățită 

în greutate, rata de creștere mai rapidă, mai multă energie,îmbunătățire a fertilității, digestie 

îmbunătățită, uzură mai mică a dinților, sănătatea îmbunătățită a animalelor. 

- Elaborarea tehnologiei de producere a furajelor premium în sitem hidropinic din semințe 

cerialiere ecologice prin costuri mai mici pentru hrana animalelor, prin facturi mai mici pentru 

veterinari, prin economie de apă, energie electrică, întreținerea echipamentului, prin utilizarea 

eficientă a terenurilor, prin hrana fără pesticide și praf (hrana vie – hrana ecologică), prin furaje 

verzi proaspete în fiecare zi, pe tot parcursul anului. 

- Implementarea pe scară industrială a tehnologiei de obținere a furajelor verzi premium 

obținut prin sistem hidroponic din materia primă autohtonă certificată ecologic. 

Rezultatul scontat: Rezultatele cercetărilor vor asigura cu suport științific și practic necesar la 

soluționarea problemelor sociale, luînd în considerare cerințele contemporane pentru 

dezvoltarea durabilă și abordarea sistemică pe termen lung a dezvoltării durabile a unei societăți 

sănătoase, echilibrate și armonioase. 

Organizațiea aplicantă: Pro BioSan-Plus SRL 

 

 
 



Denumirea proiectului: 

” PRODUCEREA PLACAJULUI ANTIDERAPANT HEXAGONAL” 

Conducătorul proiectului: Dr.  în inginerie civilă Dohmilă Iurie 

 Finanțarea din bugetul de stat: 974 400 lei 

Cofinanțarea din alte surse: 1 664 970 lei 
 

 

Descrierea proiectului: Proiectul se referă la producerea placajului antiderapant hexagonal 

care se utilizează pe scară largă în industria transporturilor. Placajul antiderapant este adesea 

utilizat în pardoselile autobuzelor datorită proprietăților sale antiderapante și durabilității. 

Obiectivul proiectului: 

- Obținerea unui produs de calitate din placaj cu o acoperire foarte rezistentă la 

alunecare și protecție a părților exterioare la un cost accesibil pentru piața de 

desfacere.  

Rezultatul scontat: Rezultatele cercetărilor vor asigura cu obținerea unui produs de calitate 

superioară, cu costuri de producere mici față de cele existente pe piață și garantarea unei 

rentabilități înalte. 

Organizațiea aplicantă: GrupBiz-SV SRL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Denumirea proiectului: 

” IMPLEMENTAREA CHIRURGIEI CARDIACE MINIM INVASIVE PENTRU COPII ȘI 

ADULȚI ÎN REPUBLICA MOLDOVA” 

Conducătorul proiectului:  Dr. ș.m.  Manolache Gheorghe 

 Finanțarea din bugetul de stat: 500 000 lei 

Cofinanțarea din alte surse: 500 000 lei 
 

 

Descrierea proiectului: Intervențiile cardiochirurgicale minim invazive se efectuează cu 

sprijinul tehnologiilor de ultimă oră, prin mini abord intercostal fără secționarea osului 

toracic (sternum) sau efectuarea ministernotomiei (secționarea parțială a sternului). Acest 

tip de operații oferă pacienților lipsa traumei operatorii și o serie de beneficii, față de 

tehnicile tradiționale chirurgicale. Primul pas în implementarea noilor tehnici a fost deja 

efectuat în anul 2019 la medicii de la Spitalul Clinic Republican în comun cu cardiochirurgi 

din Germania care au pus la dispoziție întregul arsenalul de utilaj chirurgical endoscopic 

specific acestui tip de intevenție chirurgicală. 

Obiectivele proiectului: 

- Asigurarea cadrului logistic pentru efectuarea operațiilor minim invazive la inimă. 

- Formarea echipelor pentru efectuarea operațiilor minim invasive. 

- Efectuarea operațiilor prin abord minim invaziv și aplicarea lor în practica de zi. 

- Implementarea tehnologiilor extracorporale noi în chirurgia minim invazivă. 

- Reducerea complicațiilor postoperatorii la pacienții operați prin implementarea 

tehnicii minim-invasive. 

Rezultatul scontat: Rezultatele obținute în acest proiect va avea o contribuție enormă asupra 

domeniului științific dat. Acestea vor fi folosite la implementarea modelelor similare și în alte 

centre de asistență medicală specializată în cardiologie. Sub formă deschisă, datele obținute vor 

fi deseminate la diverse evenimente științifice naționale și internaționale.  

Organizațiea aplicantă: IMSP Spitalul Clinic Republican ,, Timofei Moșneaga”, laboratorul 

Științific Chirurgia Viciilor Cardiace Dobîndite. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Denumirea proiectului: 

” CREȘTEREA ȘI VALORIFICAREA SOIURILOR DE MENTĂ AUTOHTONĂ CU 

CERERE SPORITĂ ÎN PIAȚĂ PENTRU OBȚINEREA PRODUSELOR 

ANTIBACTERIENE, IMUNOMODULATOARE” 

Conducătorul proiectului:  Dr. în științe biologice Melnic Victor 

 Finanțarea din bugetul de stat: 586 000 lei 

Cofinanțarea din alte surse: 586 000 lei 
 

 

Descrierea proiectului: Proiectul prevede valorificarea potențialului soiurilor noi de Mentă 

și Echinacea, care se caracterizează prin efecte antibacteriene și imunomodulatoare în 

scopul asigurării unui profit stabil pentru producătorii agricoli și materie primă de calitate 

pentru sectorul farmaceutic și alimentar. 

Obiectivele proiectului: 

- Implementarea (transferul) tehnologiilor moderne la cultivarea soiurilor autohtone 

de Mentă, Echinacea cu proprietăți pronunțate antibacteriene, imuno-modulatoare și 

valorificarea materiei prime (recoltei prin cele mai performante procedee de 

păstrare-procesare, în baza unui nucleu de producere, creat în parteneriat științifico-

practic. 

- Asistența consultativă a producătorilor agricoli la valorificarea soiurilor noi, înalt 

productive cu valoare și cerință sporită în piața de desfacere. 

- Crearea unei platforme de producere funcționale, care va implementa un transfer 

tehnologic vătre beneficiarii finali, în condițiile de producere. 

- Cercetarea culturilor supuse implementării pe întreg ciclul de producere, elaborarea 

fișelor tehnologice și recomandărilor practice. 

Rezultatul scontat: Produsele obținute vor avea o competitivitate mai ridicată față de cele 

existente. Vor fi cultivate soiuri noi de Mentă cu conținut înalt de principii active, cu proprietăți 

curative antibacteriene mai înalte față de alte soiuri.  

Organizațiea aplicantă: Laboratorul de Cercetări științifice ,, Biochimia plantelor”, Institutul 

de Cercetare și Inovare, Universitatea de Stat din Moldova. 

Organizația parteneră: ÎI Ușurelu Lucia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Denumirea proiectului: 

”IMPLEMENTAREA PE SCARĂ INDUSTRIALĂ A TEHNOLOGIEI DE PRODUCERE A 

ÎNGRĂȘĂMINTELOR ORGANICE ȘI ECOLOGICE CU EFICIENȚA MĂRITĂ DIN 

DEȘEURI AVICOLE” 

Conducătorul proiectului:  Dr. în științe chimice Sucman Natalia 

 Finanțarea din bugetul de stat: 1 000 000 lei 

Cofinanțarea din alte surse: 1 560 400 lei 
 

 

Descrierea proiectului: Îngrășămintele bioorganice obținute prin combinarea a două 

tehnologii inovatoare de compostare, evită nu numai dezavantajele compostării clasice (în 

grămadă), ci și elimină dezavantajele fiecăreia dintre metodele utilizate separat. 

Tehnologia propusă ca urmare a fermentației aerobe accelerate reduce timpul de compostare 

a grămezii de la cîteva luni la 10-14 zile, ceea ce va crește semnificativ rata de producție. 

Faptul că acest proces are loc în camere închise va face posibilă utilizarea acestuia pe tot 

parcursul anului, în timp ce compostarea clasică are loc doar într-o perioadă relativ caldă a 

anului. 

Obiectivele proiectului: 

- Implementarea 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 cîteva luni la 10-14 

zile. 

- Implementarea 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. 

- Reducerea costului final al produsului, ceea ce va duce la accesibilitatea 

îngrășămintelor organice ecologice. 

- Îmbunătățirea parametrilor de calitate a produsului final de îngrășăminte organice. 

- Eliminarea deșeurilor avicole, care se acumulează în cantități mari și au un efect 

poluant asupra mediului. 

  Rezultatul scontat: Ca rezultat al proiectului, tehnologia inovatoare dezvoltată de producție 

accelerată a îngrășămintelor organice de înaltă calitate va fi introdusă de SRL ,,Piliccik-Grup,, 

pe scara industrială în termen de un an, ceea ce va face posibilă obținerea unui produs cu 

proprietăți îmbunătătțite care va fi la cerere și competitiv pe piața moldovenească și în străinătate. 

Organizațiea aplicantă: SRL ,,Piliccik-Grup,, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Denumirea proiectului: 

”PRODUCEREA SERELOR DE TIP BLOC PENTRU CULTIVAREA FRUCTELOR ȘI 

LEGUMELOR, ÎN PANTĂ ȘI PE TEREN DREPT, CU AUTOMATIZĂRI ȘI SISTEME 

INOVATIVE” 

Conducătorul proiectului:  Dr. în științe tehnice Ciobanu Radu  

Finanțarea din bugetul de stat: 1 000 000 lei 

Cofinanțarea din alte surse: 1 757 320 lei 
 

Descrierea proiectului: Invenția se referă la spații protejate tip bloc, care sunt solicitate în 

dezvoltarea afacerilor agricole moderne, în special, pentru cultivarea legumelor și fructelor 

ecologice cu gust și aromă bogată, cu o productivitate și calitate înaltă. 

Obiectivele proiectului: 

- De a controla perioada de creștere a fructelor și legumelor, pentru a obține roada, fie mai tîrziu, 

fie mai devreme. Astfel ca agricultorul să poată obține o rentabilitate mai mare. 

- De a menține microclimatul (temperatură, umiditate) în seră, astfel ca plantele să fie expuse 

mai puțin stresului cauzat de fluctuațiile de temperatură din exterior. 

- Obținerea produselor ecologice cultivate în sere, ca rezultat al folosirii reduse a preparatelor de 

combatere și prevenire a îmbolnăvirilor plantelor. 

- Păstrarea procesului de cultivare cît mai natural, prin posibilitatea de deschidere totală a 

acoperișului serei, pentru a obține un gust  al produsului cît mai aproape de cel din spațiul deschis. 

- Reducerea cheltuielilor ca rezultat al diminuării preparatelor folosite la protecția plantelor  și 

al lucrărilor agricole de întreținere. 

- Protejarea culturilor din sere împotriva dăunătorilor (insecte, păsări, animale). 

- Reducerea timpului și costurilor de instalare datorită folosirii piloților și a componentelor ușor 

de montat. 

- Posibilitatea de a instala orice sistem de irigare, datorită scheletului metalic al serei, în 

dependență de cerințele plantelor. 

- Diminuarea costurilor de irigare și protecția plantelor de temperaturi ridicate datorită dotărilor 

serei cu sistem automatizat de umbrire. 

  Rezultatul scontat: Realizările prezentei invenții se referă la domeniul echipamentelor și a 

construcțiilor agricole, a sistemelor de protecție a plantațiilor pomicole și de arbuști și în special 

la sere de tip bloc cu aerisire totală, automată, pentru o creștere cît mai naturală a plantelor 

(ecologice). Acest tip de seră oferă posibilitatea de a fi cultivate oricare soiuri de fructe și legume 

în sistem intensiv sau superior-intensiv, inclusiv  pepeniere și fructe exotice. Pelicula dublă este 

prezentă la acoperișul serei, jgheaburi, ușa de intrare și părțile laterale. Deschiderea automatizată 

(senzori de ploaie, vînt, temperatură, umiditate) a acoperișului și a pereților serei poate fi oprită 

în orice punct de închidere sau deschidere, menținând astfel microclimatul dorit în interior. 

Sistemul care permite deschiderea acoperișului și a părților laterale este în proporție de 95 % din 

suprafața serei, mai mult față de alte sere, creând un avantaj pentru mai mai multă ventilație în 

interior, ceea ce influiențează calitatea fructelor și legumelor cultivate. 

Organizațiea aplicantă: SRL ,,GORA TECHNOLOGY GROUP,, 

Organizația parteneră: Magazin Financiar SRL 



Denumirea proiectului: 

”TEHNOLOGIE DE OBȚINERE A FERTILIZANȚILOR ORGANOMINERALI PRIN 

RECICLAREA DEȘEURILOR ZOOTEHNICE ȘI INDUSTRIALE ȘI APLICAREA LOR ÎN 

SCOPUL SPORIRII CAPACITĂȚII DE ADAPTARE A SOLULUI LA SCHIMBAREA 

CLIMEI” 

Conducătorul proiectului:  Dr. în științe biologice Jigău Gheorghe  

Finanțarea din bugetul de stat: 750 000 lei 

Cofinanțarea din alte surse: 750 000 lei 
 

Descrierea proiectului: Scopul proiectului presupune dezvoltarea, implementarea de 

tehnologii inovatoare adaptiv-landșafto-bioremediative de sporire a capacității de adaptare a 

solului la schimbările climatice bazate pe sustenabilizarea proceselor de formare-sechestrate-

stabilizare a carbonului organic în sol prin utilizarea de îngrășăminte-amendamente 

policompozite bioorganominerale prin compostarea accelerată în diferite proporții a deșeurilor 

provenite din sectorul zootehnic (ferma de vite mari cornute), industria termoelectrica, industria 

zahărului, arderea lemnului și a preparatelor pe baza de alge și bacterii fixatoare de azot, sisteme 

de lucrare și rotații ale culturilor adaptate la condițiile de landșaft și trendul condițiilor 

climatice. 

Obiectivele proiectului: 

- Definitivarea modelului conceptual-tehnologic de obținere a noilor îngrășăminte-

amendamente bioorganominerale și modelelor experimentale de testare a acestora în condiții de 

tehnologii adaptive-landșafto-bioremediative; 

- Identificarea și amenajarea sistemului tehnic și tehnologic de producere a fertilizanților-

amendamenților biorganominerali, selectarea și evaluarea pretabilității terenurilor pilot în 

perspectiva testării produselor finite la culturile de toamnă (grâu, orz și rapiță); 

- Evaluarea complexă a terenurilor pilot și elaborarea modelelor experimentale de testare a 

diferitelor formule compoziționale a fertilizanților biorganici obținuți în vederea stabilirii 

eventualeleor efecte ale acestora asupra parametrilor de sechestrare a carbonului organic în 

sistemul plantă (biomasă)-sol (humus); 

- Evaluarea complexî a solurilor și economică a tehnologiilor adaptiv- landșafto-bioremediative 

practice în vederea stabilirii modelelor compoziționale mai eficiente, dozelor optimale de 

fertilizanți și a procedeelor administrative a cestora pentru culturile de toamnă (grâu, orz și 

rapiță) în cadrul respectivului cadru landașfto-climatic; 

- Elaborarea ghidului practic de utilizare a fertilizanților biorganominerali în scopul sporirii 

capacității de adaptare a solului la schimbările climatice. 

  Rezultatul scontat: Tehnologiile propuse în cadrul proiectului vin să reducă cantitățile de 

îngrășăminte minerale utilizate în condițiile cînd prețurile la acestea sunt în creștere, dar și să 

sporească eficiența utlizării fertilizanților organici. Ca urmare, se reduc cheltuielile de producere 

și sporește rentabilitatea agro-ecosistemelor. În același timp se asigură sporirea uni-direcționată 

a fertilității potențiale a solurilor și productivității agro-ecosistemelor cu cheltuieli reduse. 

Proiectul propus este o soluție în premieră absolută de utilizare a deșeurilor din ramura 

termoelectrică. 

Organizațiea aplicantă: Universitatea de Stat din Moldova 

Organizația parteneră: ,,SCHIT-AGROMEX” SRL 
 


