
Descrierea Proiectelor de Inovare și Transfer Tehnologic finanțate din 

bugetul de stat în anul 2022 

Denumirea proiectului: 

”CREAREA PLATFORMEI E-ALERT PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI 

ÎN REGIM DE TIMP REAL ȘI AVERTIZAREA INSTANTANEE A POPULAȚIEI 

DIN CHIȘINĂU ÎN CAZUL HAZARDURILOR NATURALE ȘI ANTROPOGENE 

PERICULOASE” 

Conducătorul proiectului:  Dr. în științe fizice Sprincean Veaceslav  

Finanțarea din bugetul de stat: 800 000  lei 

Cofinanțarea din alte surse: 800 000  lei 

 

 

Descrierea proiectului:  Scopul principal al proiectului reprezintă reducerea impactului 

substanțelor chimice toxice asupra mediului și a sănătății populației prin monitorizarea în 

regim de timp real și avertizarea instantanee a populației.  

Serviciul preconizat e-ALERT va măsura, monitoriza și furniza beneficiarilor în regim 

online așa parametri ca valorile concrete pentru suspensiile solide și altele. Servicul inovativ 

preconizat va măsura impuritățile din mediu, va informa și avertiza în regim de timp real 

potențialii beneficiari privind situația concretă a calității mediului.  

Obiectivele proiectului: 

- Crearea sistemului complex de monitorizare exactă în Chișinău a factorilor de mediu în 

regim de timp real prin tehnologiile informaționale și de comunicații (TIC) moderne și orice 

tip de senzori, cu stocare, prelucrare și analiză a masivelor mari de date. 

- Avertizarea instantanee în cazul hazardurilor naturale și antopogene periculoase. 

- Studiul complementar al impurităților din atmosferă prin măsurări ale transparenței 

atmosferei, variației refractanței și altor componente. 

  Rezultatul scontat al proiectului: Crearea platformei e-ALERT: un sistem complex de 

monitorizare exactă în Chișinău a factorilor de mediu în regim de timp real prin TIC moderne și 

cu orice tip de senzori pentru stocare, prelucrare și analiză a datelor, precum și avertizarea 

instantanee în cazul hazardurilor naturale și antropogene periculoase. Rețeaua de senzori va fi 

amplasată în locațiile de monitorizare Centru, Telecentru, Botanica, Râșcani și Buiucani, iar 

infrastructura de comunicare va asigura transmiterea în regim de timp real al datelor de 

monitorizare de la senzori prin rețele independente fără fir, utilizînd tehnologia LoRaWAN, 

pentru a fi stocate și procesate pe serverul platformei e-ALERT. 

Organizațiea aplicantă: Universitatea de Stat din Moldova 

Organizația parteneră: ,, PRIDE SYSTEM” SRL 

 

 



Denumirea proiectului: 

”PRODUCEREA SISTEMELOR DE PROTECȚIE INOVATIVE PENTRU 

CULTIVAREA FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR, CU DESCHIDERE 

AUTOMATIZĂTĂ SAU MANUALĂ” 

Conducătorul proiectului:  Dr. în științe tehnice Ciobanu Radu  

Finanțarea din bugetul de stat: 1 000 000 lei 

Cofinanțarea din alte surse: 1 617 116 lei 

 

 

Descrierea proiectului: Invenția se referă la sisteme de protecție contra riscurilor 

climaterice, 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, ca o alternativă a serelor, implicînd costuri investiționale mult mai mici. 

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 (temperatura, umiditate) sub sistemul de protecție, astfel 

ca plantele să fie expuse mai puțin stresului cauzat de fluctuațiile de temperatură din 

exterior. 

- Obținerea produselor ecologice cultivate în sisteme de protecție, 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-

închidere totală  sau parțială a sistemului de protecție, 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 interiorul sistemului de protecție 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, orice sistem de susținere a plantelor, 

datorită scheletului metalic al sistemului de protecție, în dependență de cerințele 

plantelor. 

- Diminuarea costurilor de irigare și protecție a plantelor de la temperaturi ridicate 

datorită dotărilor sistemului de protecție cu plasă de umbrire. 

Rezultatul scontat al proiectului: Realizările prezentei invenții se referă la domeniul 

echipamenelor și a construcțiilor agricole, a sistemelor de protecție a plantațiilor pomicole și 



de arbuști, eventual legume cu aerisire totală, automată, pentru o creștere cît mai naturală a 

plantelor (ecologice). Sistemul de protecție simplu este format din piloți metalici, piloni, piesa 

simplă cu bară specială, care face posibilă roluirea peliculei, peliculă armată, arcuri de sîrmă, 

bare zincate, sisteme de fixare metalice, reductoare simple (opțional), motor cu reductor 

(opțional), sistem de prinderea foliei. 

Sistemul de protecție complex este format din piloți metalici, piloni, piesa simplă cu bară 

specială, care face posibilă roluirea peliculei, peliculă dublă, arcuri de sîrmă, bare zincate, țevi 

arcuite, sisteme de fixare metalice, reductoare simple (opțional), motor cu reductor (opțional), 

profile din plastic și aluminium, formă din țeavă metalică, plasă de umbrire (optional), plasă 

anti-insecte (optional). 

Ambele sisteme pot fi instalate și pe plantațiile existente, deja pe rod, astfel clienții vor putea 

vedea efectul acestora chiar din primul an. Sistemele inovative oferă protecție la cultivarea unei 

game largi de tipuri de fructe și legume în sistem intensiv sau super-intensiv, inclusiv pepeniere. 

Organizațiea aplicantă: SRL ,,GORA TECHNOLOGY GROUP,, 

Organizația parteneră: Magazin Financiar SRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Denumirea proiectului: 

”SISTEME INOVATIVE DE DEZVOLTARE A PRODUSELOR 

BIODEGRADABILE PENTRU CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII” 

Conducătorul proiectului:  Dr. habilitat Siutkin Sveatoslav  

Finanțarea din bugetul de stat: 1000 000  lei 

Cofinanțarea din alte surse: 1000 000  lei 

 

 

Descrierea proiectului: Scopul prioritar al proiectului este crearea și implementarea 

inovațiilor și tehnologiilor noi, inclusiv prin transfer tehnologic, punctul țintă fiind 

fabricarea produselor comestibile, biodegradabile și ecologice noi pe piață precum și în 

scopul utilizării tehnologiilor progresive. Totodată, produsele propuse vor reduce impactul  

substanțelor chimice toxice asupra mediului și a sănătății populației. Ne propunem 

implementarea tehnologiei care va produce tacîmuri, boluri, farfurii comestibile. 

Obiectivele proiectului: 

- Producerea unei schimbări spre o cale durabilă la nivel de politici, bussines și populație. 

- Reducerea deșeurilor, reducerea poluării gazelor toxice, protejarea mediului înconjurător, 

creșterea conștiinței ecologice, eficiență energetică. 

- Lansarea unei noi linii de producere. 

  Rezultatul scontat al proiectului: Impactul social al proiectului este major, prin dezvoltarea 

direcțiilor ecologice și creșterea gradului de sănătate a populației. Problemele pe care le poate 

soluționa proiectul au o adresabilitate socială și profesională de maximă importanță. Prin 

utilizarea produselor comestibile va fi diminuată estimativ una din problemele principale cu care 

se confruntă societatea noastră și anume: reducerea deșeurilor de ambalaje. Proiectul ne permite 

implementarea măsurilor de eficiență energetică, reducerea deșeurilor de ambalaje, dezvoltarea 

simțului responsabilității față de mediu, promovarea stilului de viață compatibil cu conceptele 

dezvoltării durabile și motivarea populației de a participa la îmbunătățirea stării mediului. 

Organizațiea aplicantă: ,, REDTECH INDUSTRY “ SRL 

Organizația parteneră: ,, SURIA-MED” SRL 

 

 

 

 

 

 

 



Denumirea proiectului: 

”OBȚINEREA MATERIALULUI SĂDITOR LIBER DE VIROZE (VF) PRIN 

IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIEI INOVAȚIONALE DE MULTIPLICARE ÎN 

VITRO A UNOR SOIURI DE CĂTINĂ ALBĂ ÎNALT PRODUCTIVE (HIPPOPHAE 

RHAMNOIDES).” 

Conducătorul proiectului:  Dr. În agricultură, conferențiar universitar, UASM, 

Rîbințev Ion 

Finanțarea din bugetul de stat: 979 624  lei 

Cofinanțarea din alte surse: 1 199 900  lei 

 

Descrierea proiectului: Scopul proiectului este de a produce material săditor liber de viroze 

(VF), prin implementarea tehnologiei de multiplicare in vitro, a unor soiuri de cătină albă 

înalt productive în condițiile Republicii Moldova. 

Obiectivele proiectului: 

- Studierea literaturii de specialitate naționale și internaționale ce precizează tehnologia de 

multiplicare in vitro a diferitor specii inclusiv și a cătinii albe; 

- Alegerea soiurilor de cătină albă și evidențierea explantelor adecvate pentru inițierea 

culturilor in vitro; 

- Efectuarea analizelor de laborator și evaluarea gradului de infecție a plantelor evidențiate 

cu diferiți agenți fitopatogeni înainte de inițierea microclonării; 

- Identificarea mediilor nutritive, optime pentru fiecare etapă de microclonare; 

- Analiza biologiei dezvoltării plantelor obținute, în condițiile in vitro și ex vitro; 

- Elaborarea tehnologiei de micropropagare și descrierea protocolului de obținere a soiurilor 

de cătină albă prin metoda in vitro; 

- Efectuarea analizelor de laborator și evoluarea stării fitosanitare a plantelor multiplicate 

după efectuarea procesului de înmulțire integral. 

  Rezultatul scontat al proiectului: Rezultatele cercetărilor au demonstrat că cultura de țesături 

este cu succes utilizată în obținerea plantelor inițiale perfect sănătoase. Prin aceste activități s-a 

urmărit optimizarea tehnologiilor de înmulțire in vitro pentru următoarele specii de arbuști 

fructiferi: Rubus Fructicosus, Aronia melanocarpa, Lycium barbarum, Lonicera kamtschatica, 

Tayberry, Vaccinium corymbosum și Vaccinum macrocarpom. În urma utilizării acestor metode 

de multiplicare s-a obținut materialul săditor de calitate înaltă care este utilizat cu succes în 

cultură. Prin multiplicarea speciilor prin metoda in vitro, se obține material săditor liber de viroze 

(VF). Acest tip de material săditor este superior față de materialul săditor ce se comercializează 

la moment. 

Organizațiea aplicantă: ,, Euroalun “ SRL 

Organizația parteneră: Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 



Denumirea proiectului: 

”FĂINĂ DIN LARVELE DE MUSCĂ ,,SOLDATUL NEGRU” – O SURSĂ 

NATURALĂ ȘI SUSTENABILĂ DE PROTEINĂ PENTRU HRANA 

ANIMALELOR.” 

Conducătorul proiectului:  Dr. în tehnică, conferențiar universitar, Țîslinscaia Natalia 

Finanțarea din bugetul de stat: 1 000 000  lei 

Cofinanțarea din alte surse: 1 134 044  lei 

 

Descrierea proiectului: Scopul proiectului este lansarea în producție și pe piață a unui nou 

produs în industria furajeră din Republica Moldova - faină din larvele de muscă ,,soldatul 

negru”. Esența invenției constă în aceea că se va propune un procedeu de obținere a făinii 

din larve de muscă ,,soldatul negru”, care include creșterea larvelor de muscă ,,soldatul 

negru” cu ajutorul unui sistem de profil de aluminiu și placaj, în condiții artificiale pe un 

mediu standardizat compus din borhot de cereale. Ulterior, biomasa colectată se prelucrează 

prin intermediul unei uscătorii și a unei prese pentru extragerea uleiului pentru obținerea 

masei uscate. 

Obiectivele proiectului: 

- Execuția și punerea în funcțiune a tehnologiei de creștere a insectelor de muscă ,,soldatul 

negru” pentru obținerea a 3000 t/an biomasă de larve. 

- Utilizarea a 12 000 t/an de deșeuri organice industriale (borhot de cereale) pentru hrana 

larvelor de muscă ,,soldatul negru”. 

- Execuția și punerea în funcțiune a tehnologiei de uscare și presare a larvelor pentru 

obținerea a 1000 t/an de făină din larve uscate și 500 t/an de ulei din larve. 

- Testarea și certificarea conținutului de proteine și a echilibrului de aminoacizi a făinii din 

larve uscate. 

- Înregistrarea la AGEPI a unui nou furaj conținut înalt de proteine pentru utilizare în 

piscicultură, avicultură și creșterea porcinilor.  

- Înregistrarea brevetului de invenție a procedeului de obținere a făinii din larve de muscă 

,,soldatul negru”. 

  Rezultatul scontat al proiectului: Musca ,,soldatul negru” este candidatul ideal pentru 

obținerea unui produs furajer inovativ deoarece oferă o soluție de gestionare a deșeurilor 

organice industrial și generează multiple fluxuri de venituri din comercializarea a 3 produse: 

făină din larve uscate, ulei și îngrășământ. Prin implementarea tehnologiei induatriale de 

producție a făinii din larve uscate, vom obține un produs inovativ cu conținut înalt de proteine și 

aminoacizi, subsituient al făinii de pește. Astfel în urma rezultatelor științifice, se va lansa un 

produs inovativ pe piața din RM, de înaltă calitate, care poate fi comercializat pe piața locală și 

ulterior, comercializat pe  piețe externe din UE. 

Organizațiea aplicantă: Societatea Comercială ,, RAILEAN-PLUS “ SRL 

Organizația parteneră: SRL 777 SI C. 

 



Denumirea proiectului: 

”SOLUȚII INTELECTUALE ȘI BIOTEHNOLOGII PENTRU DEZVOLTAREA 

DURABILĂ A SPAȚIILOR VERZI ÎN MEDIUL URBAN.” 

Conducătorul proiectului:  Dr. în științe biologice, Stratulat Tatiana 

Finanțarea din bugetul de stat: 762 400  lei 

Cofinanțarea din alte surse: 762 500  lei 

 

Descrierea proiectului: Scopul proiectului vizează dezvoltarea și promovarea 

tehnologiilor inovatoare pentru monitorizarea stării fitosanitare, tehnologiilor ecologice 

pentru protejarea spațiilor verzi și prelucrarea deșeurilor verzi din zonele urbane, 

îmbunătățirea calității vieții și a bunăstării locuitorilor săi. 

Obiectivele proiectului: 

- Evaluarea stării fotosanitare a spațiilor verzi pilot cu ajutorul dronei; 

- Demonstrarea capacităților abordărilor IT și biotehnologice; 

- Dezvoltarea tehnologiilor de monitorizare, semnalizare și tratare a plantelor în zonele pilot 

cu preparate biologice autohtone de protecție a plantelor cu utilizarea dronelor; 

- Elaborarea recomandărilor metodice; 

- Aprobarea tehnologiei de bioconversie a deșeurilor verzi urbane ( ex. Frunzelor căzute) cu 

utilizarea ciupercilor filamentoase din genul Trichoderma din colecția IGFPP; 

- Promovarea cunoștințelor și acces la informațiile despre biotehnologii în protecția spațiilor 

verzi prin crearea unei pagine web pentru ,,bune practici în biotehnologii”, pagini tematice 

în rețele de socializare și dezvoltarea unei stategii de marketing pe internet; 

- Crearea a 2 baze de date informaționale interactive: ,,Monitorizarea fitosanitară a spațiilor 

verzi”, ,, Biotehnologii pentru protecția spațiilor verzi urbane” pe site-ul proiectului. 

  Rezultatul scontat al proiectului: Utilizarea dronelor, va permite obținerea de informații 

actualizate exacte despre zona de relief și starea plantelor. Cu ajutorul fotografiei aeriene folosind 

radiații infraroșii se determină focarele de răspîndire a dăunătorilor și bolilor. Planificarea 

automată a rutei pentru topografia neregulată permite dronei prelucrarea plantelor pe teren 

accidentat, în zone greu accesibile. Această tehnologie va îmbunătăți semnificativ acuratețea și 

uniformitatea pulverizării culturilor, în comparație cu metodele tradiționale de teren. Folosirea 

unei drone va permite o utilizare mai eficientă a insecticidelor și fungicidelor, și a apei, astfel 

reducînd costurile. Această tehnologie face posibilă creșterea siguranței lucrărilor, deoarece în 

momentul pulverizării produselor, pilotul se află la distanță și nu este afectat de acestea. 

Organizațiea aplicantă: Insitutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor 

Organizația parteneră: Dron Assistance SRL 

 

 



Denumirea proiectului: 

”ASIGURAREA INOCUITĂȚII PRODUSELOR DE PANIFICAȚIE PRIN 

IGIENIZAREA SUPRAFEȚELOR DE LUCRU A UTILAJELOR FOLOSITE LA 

PREPARAREA ALUATULUI.” 

Conducătorul proiectului:  Dr. în științe inginerești, Rumeus Iurie 

Finanțarea din bugetul de stat: 98 500  lei 

Cofinanțarea din alte surse: 102 558  lei 

 

Descrierea proiectului: Scopul proiectului este de a implementa metoda inovațională de 

igienizare a suprafețelor de lucru a utilajelor de frămîntare și prelucrare a aluatului în cadrul 

întreprinderii de panificație SA ,, Cahulpan“ prin tratament cu abur în combinație cu 

tratament de lumină ultravioletă (UV).  

Obiectivele proiectului: 

- Studiul teoretic al posibilității implementării igienizării suprafețelor de lucru prin tratament 

cu abur în combinație cu tratament cu lumină UV; 

- Achiziționarea utilajului de igienizare a suprafețelor prin tratament cu abur și a 

echipamentului de tratament cu lumină UV (lămpi bactericide); 

- Achiziționarea și înlocuirea utilajului pentru frămîntarea și prelucrarea aluatului cu 

suprafețele de lucru ușor igienizabile; 

- Realizarea cercetărilor privind eficiența metodei de igienizare propuse în cadrul Centrului 

de cercetare și dezvoltare tehnologică, analiza și managementul calității în industria 

alimentară în cadrul Universității de Stat ,,Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și tranferul 

tehnologic al rezultatelor metodei de cercetare cu implementarea acesteia la întreprinderea 

de panificație SA ,, Cahulpan“; 

- Brevetarea metodei de igienizare a suprafețelor de lucru a utilajelor de frămîntare și 

prelucrarea aluatului; 

- Elaborarea documentelor normative, instrucțiunilor de lucru și a recomandărilor practice de 

utilizare a metodei de igienizare a suprafețelor de lucru a utilajelor de frămîntare și 

prelucrare a aluatului. 

  Rezultatul scontat al proiectului: Îmbunătățirea calității produselor de panificație fabricate la 

întreprinderea SA ,,Cahulpan“, respectiv creșterea competitivității produselor date, mărirea 

volumului de producere și de vînzări. Igienizarea suprafețelor de lucru prin tratament cu abur în 

combinație cu tratament cu lumină UV va permite o decontaminare microbiană mai eficientă a 

suprafețelor de lucru în comparație cu metode de igienizare, aplicate cel mai des la fabricile de 

industria alimentară în general și în particular în cadrul întreprinderii SA ,, Cahulpan“. 

Organizațiea aplicantă: Universitatea de Stat ,, Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul 

Organizația parteneră: Combinatul de panificație SA ,, Cahulpan“ 

 



Denumirea proiectului: 

”ELABORAREA SOLUȚIILOR PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA MANAGEMENTULUI 

CLINICO-EPIDEMIOLOGIC A INFECȚIEI COVID 19 PRIN UTILIZAREA SOFTULUI - 

REGISTRUL ELECTRONIC DE EVIDENȚĂ AL PACIENȚILOR COVID-19.” 

Conducătorul proiectului:  Dr. în științe medicale, conferențiar universitar Galina Buta 

Finanțarea din bugetul de stat: 1000 000  lei 

Cofinanțarea din alte surse: 1000 000  lei 

Descrierea proiectului: Elaborarea soluțiilor inovative pentru îmbunătățirea 

managementului clinico-epidemiologic a pacienților cu infecția COVID -19. Proiectul își 

propune tranferul tehnologic al ,,Registrul electronic de evidență al pacienților Covid-19” 

și realizarea investigațiilor specifice de laborator pentru evidența conduitei pacienților cu 

infecția Covid-19 și celor post Covid 19 în scopul îmbunătățirii managementului clinic al 

acestora. 

Obiectivele proiectului: 

- Proiectarea și realizarea transferului tehnologic al ,, Registrului electronic de evidență al 

pacienților Covid-19”. Implementarea softului în IMSP cofinanțatoare; 

- Elaborarea criteriilor de identificare a grupurilor de pacienți care vor fi supuși investigațiilor 

imunologice și genetice de laborator și realizarea acestora; 

- Determinarea soluțiilor inovative de diagnostic în îmbunătățirea managementului clinico- 

epidemiologic al pacienților cu infecția Covid-19 și post Covid-19; 

- Formarea bazei de date a biospecimenelor și a rezultatelor investigațiilor imunologice și 

genetice de laborator pentru pacienții cu infecția covid-19 și post Covid-19; 

- Aprecierea impactului investigațiilor de laborator specifice a pacienților cu Covid-19 și 

celor post Covid-19 pentru definitivarea conduitei clinice; 

- Optimizarea managementului clinico-epidemiologic al pacienților cu infecția Covid-19 și 

celor cu post Covid-19 prin utilizarea softului ,,Registrul electronic de evidență al 

pacienților Covid-19” în urma transferului acestuia; 

- Stimularea parteneriatului durabil între USMF ,,N.Testimițeanu” și IMSP cofinanțatoare în 

scopul implementării realizărilor cercetărilor științifice. 

  Rezultatul scontat al proiectului: Proiectul își propune tranferul tehnologic al ,,Registrului 

electronic de evidență al pacienților Covid-19 “ și realizarea investigațiilor specifice de laborator 

pentru evidența conduitei pacienților cu infecția Covid-19 și celor post Covid-19 în scopul 

îmbunătățirii managememntului clinic al acestora. Realizarea proiectului dat permite evaluarea 

potențialului de management clinic și a opțiunilor de eficiență și eficacitate al acestuia în 

diminuarea impactului asupra sistemului de sănătate. Valorificarea informației din Registru 

reprezintă o necesitate argumentată în evaluarea corectitudinii conduitei pacientului cu infecția 

Covid-19 și crearea algoritmului științific a strategiei unificate de conduită. 

Organizațiea aplicantă: USMF ,, Nicolae Testimițeanu”  

Organizațiile partenere: IMSP Spitalul Clinic Republican ,,Timofei Moșneaga“, IMSP 

Institutul Medicină de Urgență, IMSP SCBI „Toma Ciorbă”. 



Denumirea proiectului: 

”DIAGNOSTICUL PRECOCE A PROFILULUI DISLIPIDEMIC ÎN PREVENȚIA 

DEZVOLTĂRII ȘI PROGRESIEI COMPLICAȚIILOR ASOCIATE 

MICROARGIOPATIEI (RETINOPATIA ȘI PARADONTITA) ÎN DIABETULUI 

ZAHARAT DE TIP I.” 

Conducătorul proiectului:  Dr. în științe medicale, Victor Pălărie 

Finanțarea din bugetul de stat: 270 000  lei 

Cofinanțarea din alte surse: 270 000  lei 

 

Descrierea proiectului: Implementarea diagnosticului complex al retinopatiei și 

paradontitei la pacienții cu diabet de tip I, pentru inițierea precoce a tratamentului optim 

personalizat și prevenția dezvoltării complicațiilor severe. 

Obiectivele proiectului: 

- Evaluarea clinică complexă (oftalmologică și stomatologică) a pacienților cu diabet zaharat 

de tip I; 

- Studiul profilului lipic tradițional (trigliceride, colesterol) și complementar 

(apolipoproteine, HDL și LDL glicate, HDL și LDL oxidate) la pacienții cu diabet zaharat 

de tip I; 

- Evaluarea corelației nivelului markerilor metabolismului lipic cu manifestările clinice și 

gradul de retinopatie și parodontită pe fundal de diabet zaharat de tip I; 

- Identificarea panelului de markeri cu valoare diagnostică și predictivă majoră în aprecierea 

apariției și evoluției retinopatiei și paradontite pe fundal de diabet zaharat de tip I; 

- Inițierea/ajustarea tratamentului hipolipidemiant la pacienții cu retinopatie și paradontită pe 

fundal de diabet zaharat tip I în funcție de profilul lipidic complex. 

  Rezultatul scontat al proiectului:  Diagnosticul complicațiilor oculare și paradontale ale 

diabetului se bazează pe metode paraclinice. Un impact major asupra rezultatelor multor din 

aceste metode o are dexteritatea medicului. Includerea în algoritmul de diagnostic/monitorizare 

a pacienților cu diabet zaharat tip I a noi markeri informativi ai metabolismului lipidic va 

fundamenta aplicarea tratamentului hipolipidemiat la cel mai oportun termen, astfel micșorînd 

povara acestor complicații devastatoare.  

Organizațiea aplicantă: SRL Centrul de Medicină Regenerativă  

Organizația parteneră: Asociația obștească ,, Asociația de Cercetare a Maladiilor Cronice“ 

 

 

 

 


