Descrierea Proiectelor de Inovare și Transfer Tehnologic
finanțate din bugetul de stat în anii 2019 - 2020
I
Aplicant: I.M. „Topaz” S.A.
http://topaz.md/
Denumirea proiectului:
” FABRICAREA GENERATORULUI UNIVERSAL CU IMPULSURI PENTRU
STRUNGURI DE PRELUCRĂRI PRIN ELECTROEROZIUNE”
Conducătorul proiectului: Dr.hab. m.cor. DICUSAR Alexandr
Finanțarea din bugetul de stat: 970,0 mii lei
Cofinanțarea din alte surse: 1.010,0 mii lei

Descrierea proiectului: Scopul proiectului dat este confecționarea și testarea generatorului
programabil special universal cu impulsuri pentru strunguri de prelucrare prin electroeroziune,
destinate pentru prelucrarea diverselor materiale și aliaje conductoare cu forme geometrice diferite.
Acest generator împreună cu strungurile de electroeroziune va asigura:
- productivitatea mai mare (cu 30%) și precizie mai înaltă a prelucrării;
- calitate înaltă a REE;
- excluderea necesităților de a utiliza Anti-Arc sau alte dispozitive.
Proiectul propus este considerat fezabil, deoarece uzina „Topaz” S.A. și Institutl de Fizică Aplicată
au o experiență de colaborare în vederea proiectării și confecționării echipamentelor inovaționale
complexe și tehnologiilor de prelucrare prin metode electrofizice.

II
Aplicant: “Rose Line” S.R.L.
http://roseline.org/ru/selling-points/
Denumirea proiectului:
”IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIEI DE PRELUCRARE AVANSATĂ A
FRUCTELOR DE MĂCEȘ ȘI ALTOR FRUCTE USCATE PENTRU
OBȚINEREA PUDRELOR CU VALOARE BIOLOGICĂ SPORITĂ
ÎN SCOPUL UTILIZĂRII LOR ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ”
Conducătorul proiectului: Dr. GHENDOV-MOȘANU Aliona
Finanțarea din bugetul de stat: 695,5 mii lei
Cofinanțarea din alte surse: 758,9 mii lei

Descrierea proiectului: Proiectul prevede implementarea tehnologiei de obținere a pudrelor
din pulpa, fructelor de măcieș și altor uscate (mere, dovleac, aronia etc.) cu granulozitatea variată în
scopul utilizării lor în industria alimentară și lărgirea sortimentului de produse uscate procesate.
Fabricația alimentelor funcționale cu componente bioactive de origine naturală este un
obiectiv actual al industriei alimentare moderne. Activitatea antioxdantă și antimicrobiană a pulpei
din fructe de măceș, bogate în polifenoli, carotenoide și alte componente biologic active reprezintă o
sursă pronunțătoare de soluții alternative pentru utilizarea lor în scopul substituirii unor aditivi sintetici
(coloranți, antioxidanți, conservanți). Prezența antioxidanților naturali poate preveni apariția unor boli
legate de stresul oxidativ, prezentând efecte generale de protecție și ameliorare a sănătății.
“Rose Line” S.R.L. în present usucă pulpa și semințe din fructe de măceș separat, de soiuri
special de măceș, obținând produse finite cu caracterteristice senzoriale superioare. Pulpa uscată este
realizată pentru consumatori ca adaus vitaminizat sau ca ceai. Semințe uscate de măceș sunt vândute
pentru obținerea uleiului de măceș. Pentru a lărgi sortimentul de componente uscate de măceș (pulpa
și semințe) “Rose Line” S.R.L. propune măcinarea pulpei uscate din fructe din măceș, cu

granuluzitatea variată de la 10-60µm, în funcție de domeniul utilizării în industria alimentară: în
fabricația produselor de cofetărie zaharoase (maselor de cofetărie, bomboanelor marshmallow,
fondant etc.), făinoase (turtelor dulci, checurilor) și produselor lactate (cremelor și disertelor de
brânză, înghețatelor etc.). În același timp completarea liniei tehnologice pentru procesarea fructelor
de măceș va permite obținerea pudrelor din alte tipuri de fructe, procurarea de la fermieri din zona
nordului al Republicii Moldova și de la membrii asociației obștești „Pomușoarele Moldovei”
În cadrul proiectului vor fi elaborate recomandările practice de utilizare a pudrelor din fructe
de măceș și altor fructe uscate în industria alimentară, domeniul produselor zaharoase, făinoase și
produselor lactate, care vor fi plasate pe sait-ul companiei SRL ”Rose Line”.

III
Aplicant: „TRIMEXPO” S.A.
https://www.facebook.com/S.A.Trimexpo/
Denumirea proiectului:
”IMPLEMENTAREA SOIURILOR DE LAVANDĂ (LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MILL.)
AROMA UNICA, ALBA 7, VIS MAGIC 10 ȘI FONDAREA PLANTAȚIEI INDUSTRIALE”
Conducătorul proiectului: Dr.hab. GONCEARIUC Maria
Finanțarea din bugetul de stat: 588,5 mii lei
Cofinanțarea din alte surse: 900,0 mii lei

Descrierea proiectului: Lavanda angustifolia Mill., lavanda specie cu o semnificație deosebită în
medicină, parfumerie, cosmetică, aromaterapie, ornamentală. Proiectul este propus de S.A.
„TRIMEXPO” pentru implementarea liniei tehnologice noi pentru Republica Moldova în vederea
extinderii și cultivării soiurilor de lavandă autohtone.
Moldova a fost în trecut un exportator important de uleiuri esențiale (160 mii kg/an). Tematica propusă
corelează perfect cu rezultatele obținute în cercetările științifice. Sunt create, testate, omologate,
brevetate soiuri de lavandă care reprezintă hibrizi de prima generație cu efect înalt al heterozisului.
Multiplicarea vegetativă a acestora asigură păstrarea efectului înalt al heterozisului, care la unele
caractere cantitative biomorfologice, cum ar fi conținutul de ulei esențial ajunge la 80-107%, la
numărul de tulpini florale per plantă până la 35-55% etc. Toate acestea asigură obținerea unei producții
de la 7.4 până la 12.8 t/ha inflorescențe și 120 - 220 kg/ha ulei esenţial în funcție de soi. Soiurile
noastre sunt solicitate în Uniunea Europeană (România, Bulgaria, Franța), Ucraina nu numai datorită
productivității înalte, rezistenței la secetă, dar și rezistenței la ger și iernare. Alte soiuri cultivate în
Moldova, Ucraina, România pot asigura o producție de ulei esențial de numai 30-50 kg/ha și un
randament de până la 12-13 kg ulei esențial din tona de inflorescențe. Randamentul soiurilor propuse
pentru implementare Aroma Unica, Alba 7, Vis Magic 10 este de 18-20 kg/t.
Fondarea plantațiilor industriale cu o densitate optimă a acestor soiuri, procesarea materiei prime
obținute datorită utilajelor de ultima generație, performante și de precizie înaltă, respectarea
tehnologiilor atât de cultivare, cât și de procesare, permit crearea relațiilor comerciale pe termen lung
și asigurarea nu numai stabilității cantitative și calitative în furnizarea de ulei esențial, dar și realizarea
producției la un preț mult mai avantajos.

IV
Aplicant: „ART-PROECO” S.R.L.
https://ronti.all.biz/fulgi-de-cereale-roni-g348437
https://www.facebook.com/people/Art-proeco-Arta-Produselor-Eco/100008407690795
Denumirea proiectului:
”PRODUCEREA BIO A FAINEI ȘI A MIXURILOR FĂRĂ GLUTEN DIN FAINURI
INTEGRALE ÎMBOGĂȚITE CU PUDRĂ PROTEICĂ DIN SEMINȚE”
Conducătorul proiectului: Dr. conf. SIMINIUC Rodica
Finanțarea din bugetul de stat: 895,4 mii lei
Cofinanțarea din alte surse: 1.074,0 mii lei

Descrierea proiectului: Numărul persoanelor cu intoleranţă la gluten creşte, lărgindu-se totodată
arealul geografic de răspândire. În prezent se constată o epidemie ascendentă de tulburări corelate
consumului de gluten ca: maladia celiacă, alergia și sensibilitatea la gluten etc. Persoanele care
manifestă tulburări corelate consumului de gluten, sunt constrânse să urmeze un regim alimentar
aglutenic. Piaţa internaţională pune la dispoziţia consumatorilor cu regim aglutenic un sortiment variat
de produse aglutenice. La fabricarea acestora se utilizează în calitate de materie primă de bază surse
aglutenice cum sunt orezul, cartofii, amidonul, meiul, hrişca, porumbul, soia etc.
Actualmente în RM se produce făină și biscuiți fără gluten doar din făină de soriz si cereale pentru
micul dejun fără gluten. Dar nu există nici o moară certificată de produse biologice, fără gluten, fapt
care stimuleaza importul produselor fără gluten, care se comercializează la prețuri foarte mari. Însă
riscul de contaminare încrucișată a morilor existente este foarte mare, deaorece produsele alimentare
fără gluten trebuie să conţină un nivel de gluten până la 20 mg/kg în alimentul final vândut
consumatorului. La acest capitol RM reprezintă teren neexplorat şi cercetările se impun.
Scopul proiectului constă în realizarea unei game variate de făinuri biologice fără gluten și mix din
făinuri integrale îmbogățite cu pudră proteică obținută din semințe (semințe de struguri, de dovleac,
de floarea soarelui, șrot de nuci etc.).
Obiectivele sunt:
- optimizarea și brevetarea/certificarea tehnolohiei de obținere a făinei din ceriale fără gluten;
- testarea caracterului aglutenic a făinurilor și mixt obținute;
- cercetarea și valorificarea preparatelor și produselor culinare de panificație fără gluten;
- certificarea produselor fără gluten.
Elaborarea tehnologiei de obținere a făinurilor fără gluten din cereale autohtone, precum și a pulberii
proteice, lansarea produselor aglutenice din făinuri și mix obținute din materie primă locală pe piaţa
de consum a Moldovei va contribui la:
▪ Valorificarea resurselor agricole locale;
▪ Asigurarea securității nutriționale a consumatorilor cu tulburări corelate consumului de gluten;
▪ Diversificarea sortimentului produselor alimentare fără gluten;
▪ Îmbunătăţirea sănătăţii publice în RM.

Originalitatea acestei invenții este crearea unui produs unic foarte necesar persoanelor care trebuie să
țină dietă, să se alimenteze corect printer care sunt copii, persoanele cu diabet si cei cu intoleranță
permanentă la gluten. Se va obține un produs unic ce va satisface nevoile mai multor categorii de
consumatori. Clientii vor fi atît consumatorii finali, cît și clienții de business, fabrici, cofetarii,
patiserii.

V
Aplicant: “Uispac” S.R.L.
http://www.uispac.md/
Denumirea proiectului:
”ELABORAREA, CONFECȚIONAREA, TESTAREA ȘI STANDARDIZAREA
UTILAJULUI AUTOHTON DE STERILIZARE A DEȘEURILOR MEDICALE
TERMOSHRED 420”
Conducătorul proiectului: Dr. conf. MEREUȚA Aliona
Finanțarea din bugetul de stat: 597,0 mii lei
Cofinanțarea din alte surse: 654,76 mii lei

Descrierea proiectului: Serviciile medicale din Republica Moldova rămân a fi în urma standardelor
europene. Fapt ce expune lucratorii domeniului de resort și pacienții internați în spitale la riscul
transmiterii infecțiilor nosocomiale în cadrul instituțiilor medicale. Condițiile de igienă ce țin de

practicile de gestionare și distrugere a deșeurilor activității medicale nu sunt suflcient de bune: persistă
riscurile asupra sănătății și mediului înconjurător.
Auroritățile din domeniul ocrotirii sănătății din Moldova, conștienți de problema în cauză, au elaborat
și publicat în anul 2002 un Regulament cu privire la gestionarea deșeurilor activitații medicale
(GDAM), iar în anul 2016 a fost aprobată legea nr.209 din 29.01.2016 privind deșeurile, prin care
inclusiv producătorii de deșeuri medicale sunt obligați să colecteze și să neutralizeze toate categoriile
de deșeuri medicale.
Începând cu anul 2016, câțiva agenți economici au fost autorizați pentru sterilizarea deșeurilor
medicale infecțioase utilizând cea mai sigură și efectivă metoda de sterilizare în vid a deșeurilor
medicale infecțioase, dar utilajele importate nu acoperă necesitatea tuturor instituțiilor ce produc
deșeuri medicale. Totodată, acești agenți economici rezolvă problema prelucrării deșeurilor medicale
infecțioase doar în mun. Chișinău. Zonele rurale până în prezent se ciocnesc cu problema prelucrării
deșeurilor medicale infecțioase.
În mun. Chișinău se acumulează aproximativ 3 tone pe zi de deșeuri a activității medicale și
aproximativ 1095 tone de deșeuri pe an, anual 120 mln de seringi și 6 mln de sisteme de perfuzie sunt
utilizate pe întreg teritoriul țării. Actualmente sunt semnate peste 150 de contracte cu diferite instituții
bugetare și agenți economici privați, însă utilajul procurat deja nu face față cererii de sterilizare a
deșeurilor medicale infeclioase, respectiv au apărut probleme și cu deservirea tehnică a acestuia.
Astfel, s-a luat decizia de a construi un utilaj autohton cu o capacitate mai mare de sterilizare a
deșeurilor medicale. Utilaiul elaborat, testat și standardizat va fi utilizat în cadrul SRL „Uispac” pentru
sterilizarea deșeurilor medicale infecțioase. Fiind confecționat, testat și standardizat acesta va putea fi
comercializat pe piața autohtonă și deservit și zonele rurale ale țării.
Proiectul propus constă în elaborarea, confecționarea, testarea și standardizarea utilajului autohton de
stirilizare a deșeurilor medicale Termoshred 420 și plasarea acestuiea pe piața RM. Obiectivele pentru
protocolul propus spre implimentare constă în:
- proiectarea documentației tehnologice;
- confecționarea utilajului Termoshred 420;
- testarea utilajului și analiza stării microbiologice a deșeurilor medicale sterilizate și standardizarea
utilajului confecționat prin aprobarea la organele de resort.
Prețul utilajului autohton confecționat va fi cu 30-40% mai eftin de cele similare importate de peste
hotare. Totodata, SRL „Uispac” își va mări capacitatea secției de producție existente, deoarece la
moment utilaiul Sterishredul 250 procurat anterior nu face față cererii agenților economici.

VI
Aplicant: „Eliri” S.A.
https://www.eliri.md/
Denumirea proiectului:
”SISTEM DE ÎMBRĂCĂMINTE SMART PENTRU COPII NĂSCUȚI PREMATUR CU
MONITORIZAREA PARAMETRILOR VITALI”

Conducătorul proiectului: Dr. BALAN Stela
Finanțarea din bugetul de stat: 391,2 mii lei
Cofinanțarea din alte surse: 504,9 mii lei

Descrierea proiectului: Se estimează că mondial aproximativ 15 milioane de copii se nasc prea
devreme în fiecare an. Aceasta cifră reprezintă mai mult de 1 din 10 copii. Aproximativ 1 milion de
copii mor în fiecare an din cauza complicațiilor de naștere prematură. Mulți supraviețuitori se
confruntă cu dizabilitate pe o durată de viață, incluzând dizabilități de învățare și probleme de vedere
și auz. La nivel global, prematuritatea este principala cauză a decesului la copiii cu vârsta sub 5 ani.
În aproape toate țările cu date fiabile, rata natalității prematură este în creștere. Inegalitățile în ratele
de supraviețuire din întreaga lume sunt mari. În cazurile cu venituri scăzute, jumătate dintre copiii
născuți la sau sub 32 de săptămâni (2 luni mai devreme) mor din cauza lipsei de îngrijiri fezabile,
rentabile, cum ar fi căldură, sprijin pentru alăptare și îngrijire de bază contra infecții și dificultăți de
respirație. În țările cu venituri mari, aproape toți acești copii supraviețuiesc. Utilizarea suboptimală a
tehnologiei în medii cu venituri medii cauzează o creștere a sarcinii de invaliditate la copiii prematuri
care supraviețuiesc perioadei neonatale.
Proiectul constă în crearea îmbrăcămintei dotate cu sistem de monitorizare a parametrilor vitali pentru
copii născuți prematur. Segmentul principal al proiectului sunt copii născuți până la ternenul de 37
săptămâni și cei care au nevoie de îngrijire specială.
Obiectivele de lucru sunt:
- crearea sistemului de monitorizare a parametrilor vitali: respirație, bătăilor inimii;
- realizarea soft-ului de monitorizare a indicatorilor cuantificați;

- integrarea sistemului electronic în îmbrăcămintea copilor.
Ideia proiectului a rezultat din necesitatea asistenților medicali, dar și a părinților copiilor născuți
prematur, de a indentifica și monitoriza parametrii vitali ai copiilor, prin metode non-invazive,
asigurând în același timp confortul și siguranța micuților. Aceste intervenții asupra copiilor, de regulă,
sunt realizate direct asupra micuților și necesită manevrări cât mai rapide pentru a nu cauza răcirea
corpului. Întrucât bebelușii nu au grăsime corporală, ei nu își pot regla temperatura corpului lor.
Expunerea îndelungată la factorii mediului extern a incubatorului duce la răcirea corpului bebelușilor.
Copii născuți prematur, în 50% din cazuri, pot suferi de absența respirației pe perioada de la 10 la 15
s., situație numită apnee.
Motivele declanșării apneii la copii născuți prematur sunt multiple, de aceea este vitală monitorizarea
constantă a respirației. Acest rezultat din proiect rezolvă problema copiilor născuți prematur prin două
aspecte: monitorizarea constantă a copiilor și asigurarea confortului copilului. Monitorizarea permite
aprecierea stării generale a copilului aflat în terapie, identificarea momentului de începere a apneii și
acordarea instantanee a ajutorului medical. În combinație cu vestimentația inteligentă se obține și
diminuarea pierderii temperaturii corpului copilului, dar și asigurarea confortului pe perioada terapiei.
Elementul de noutate constă în aceea că senzorii nu vor fi lipiți de corpul copilului, dar vor fi integrați
în țesătură. În același timp, senzorii vor transmite informația la receptor, care va fi un soft specializat
elaborat de compania „ELIRI” SA.

VII
Aplicant: “Major-Auto” S.R.L.
Denumirea proiectului:
”IMPLEMENTAREA MAȘINII DE AMBALARE ÎN ATMOSFERĂ MODIFICATĂ ÎN
CONDIȚIONAREA BRÂNZEI ÎN SARAMURĂ DIN LAPTE DE OAIE”
Conducătorul proiectului: Dr. POPESCU Liliana
Finanțarea din bugetul de stat: 900,0 mii lei
Cofinanțarea din alte surse: 905,2 mii lei
Descrierea proiectului: Proiectul are ca scop ameliorarea tehnologiei de producere a bânzei în
sărămură din lapte de oaie cu utilizarea ambalării în atmosferă modificată la SRL„Major-Auto”, or.
Taraclia.
Obiectivele proiectului sunt:
- achiziționarea și montarea mașinii de ambalare;
- studierea caracteristicilor procesului de ambalare la mașina montată;
- stabilirea datei limite de consum a brânzei în saramură ambalate;
- diseminarea rezultatelor cercetării și brevetarea procesului de ambalare a brânzeturilor în saramură.
Brânza în saramură din lapte de oaie este un sortiment de brânzeturi tradițional pentru Republica
Moldova. În țara noastră brânzeturile în saramură se ambalează în vacuum sau în cutii cu saramură.
Menținerea brânzei în stare proaspătă și prelungirea duratei de valabilitate este importantă atât pentru

producători cât și pentru consumatori. Conștientizarea crescută a consumatorilor de alimente
proaspete și fără conservanți i-a determinat pe oamenii de știință să investigheze noi abordări
alternative ale metodelor tradiționale de ambalare.
La nivel internațional tot mai mult se utilizează ambalarea în atmosferă modificată. Cercetările
internaționale în domeniul ambalării brânzeturilor în atmosferă modificată au demonstrat că
tehnologia de ambalare în atmosferă modificată prelungește durata de valabilitate a probelor de brânză
sub aspect microbiologic și senzorial. Prin înlocuirea ambalării în vacuum cu ambalarea în atmosferă
modificată se asigură:
- prelungirea duratei de valabilitate a brânzei (de 2-5 ori mai mare decât ambalarea în aer) fără a
modifica însă proprietățile chimice sau fizice ale brânzei sau a adăuga ingrediente nenaturale;
- păstrarea prospețimii şi valorii nutritive cât și gustului, texturii brânzei;
- brânza ambalată are un aspect exterior atractiv;
- reducerea manoperei la etichetare (mașina de ambalat aplică și eticheta);
- asigurarea comodității în distribuție şi manipulare.
La noi în ţară această ambalarea în atmosferă modificată are avantaje sub aspect nutrițional, cât şi
economic, nu este aplicată în prezent în industria brânzeturilor.
Organizația SRL Major Auto este prima în Republica Moldova care va implementa ambalarea brânzei
în saramură prin termocontractare în atmosferă modificată. Beneficiarii finali sunt consumatorii și
companiile de distribuire și comercializare a produselor alimentare.

VIII
Aplicant: „Das Solution” S.R.L.
https://dassolutions.eu/blog/ https://www.facebook.com/DASSolutionsMD/
Denumirea proiectului:
”MESAGERIE PENTRU AFACERI PRIN RCS”
Conducătorul proiectului: CALANCEA Călin
Finanțarea din bugetul de stat: 304,9 mii lei
Cofinanțarea din alte surse: 1.005,7 mii lei

Descrierea proiectului: RCS Business Mesanging este o platformă de telecomunicații cu referire la
evoluția mesageriei mobile, care va crește și îmbunătăți modul de comunicare pentru oameni și
afaceri. Platforma oferă întreprinderilor posibilitatea de a-și crește angajamentul cu clienții, folosind
chatbots și inteligență artificială (AI). Nu mai este nevoie de a descărca mai multe aplicații pentru
comunicare, în schimb au acces direct la o serie de produse și servicii din aplicația de mesagerie
unificată cum ar fi: rezervarea zborurilor, restaurantelor, procurarea bunurilor și altele.
RCS Business Messaging este o opurnitate pentru Oreratorii de telefonie.
Pentru a alege platforma de comunicare sunt folosite nouă principii: deschidere, inovații, valorificare,
calitate, protecție, recompense, valoare, transparență, confidențialitate.

