
Nr. de 

ordine 

Tema Propunerii de 

proiect 

Organizația 

aplicant 

Conducător 

de proiect 

Suma proiectului, 

mii lei Recomandare 

spre finanțare Bugetul 

de stat 

Cofinan

țare 

1. Nano- și hetero-structuri 

în baza oxidului de zinc 

și a compușilor 

semiconductori A3B5 

pentru optoelectronică, 

fotonică și biosenzorică 

Universitatea 

Tehnică a 

Moldovei 

Victor 

Zalamai 

600 000  Se recomandă 

2. Compușii Cu2ZnGeS4, 

Cu2CdGeS4 și soluțiile 

solide de Cu2ZnxCd1-

xGeS4: 

sinteză, creștere și 

proprietăți fizico-

chimice 

Institutul de 

Fizică 

Aplicată 

 

Ernest 

Arușanov 

450 000 100 000 Se recomandă 

3. Sinteza steroizilor cu 

fragment azolic în ciclul 

D și/sau în catena 

laterală in calitate de 

compuși de bază pentru 

crearea 

medicamentelor 

destinate tratamentului 

cancerului de prostată 

Institutul de 

Chimie 

 

Fliur 

Macaev 

600 000 60 000 Se recomandă 

4. Transformarea 

modelelor 

comportamentale ale 

populației din Belarus și 

Moldova în perioada 

pandemică COVID-19: 

Analiza sociologică 

Institutul de 

Cercetări 

Juridice, 

Politice și 

Sociologice 

Tatiana 

Spătaru  

600 000  Nu se recomandă 

 

5. Studiul cuprinzător al 

compușilor organici 

toxici în soluri 

 

Institutul de 

Chimie 

 

Oleg 

Bogdevici 

486 400  Nu se recomandă 

 

6. Elaborarea metodelor 

biotehnologice (in vitro 

şi in vivo) de asanare a 

zmeurului de către 

virusul piticirii tufoase 

cu scopul majorării 

productivităţii 

plantaţiilor industriale a 

zmeurului 

Institutul 

Ştiinţifico-

Practic de 

Horticultură, 

Viticultură şi 

Tehnologii 

Alimentare 

 

Leonid 

Prodaniuc 

590 000  Se recomandă 

7. Singularitățile de fază 

create de elementele 

optice difractive: 

inginerie 

și aplicare 

 

Institutul de 

Fizică 

Aplicată 

 

Elena 

Achimova 

600 000  Nu se recomandă 

 

8. Materiale 

nanocompozite care 

conțin complexe de 

pământuri rare pentru 

utilizare in 

Institutul de 

Fizică 

Aplicată 

 

Victor 

Verlan 

600 000  Se recomandă 



optoelectronică și 

energie solară 

9. Resurse vegetale pentru 

valorificarea terenurilor 

degradate şi obţinerea 

biomasei 

energetice cu utilitate 

multiplă 

(biocombustibili solizi, 

biometan, bioetanol) 

Grădina 

Botanică 

Naţională 

(Institut) 

“Alexandru 

Ciubotaru” 

 

Victor Țiței 600 000  Nu se recomandă 

 

10. Metode de aplicare 

complexă a derivaților 

acidului para-

aminobenzoic și 

microorganismelor 

entomopatogene în 

controlul organismelor 

dăunătoare la culturile 

pomicole și legumicole 

Institutul de 

Genetică, 

Fiziologie și 

Protecție a 

Plantelor 

Aurelia 

Stingaci 

600 000  Se recomandă 

11. Heterostructuri pe baza 

dicalcogenurilor 

metalelor de tranziție și 

oxizilor de staniu 

lamelari 2D pentru 

optoelectronică: 

tehnologia de 

obținere și cercetarea 

proprietăților fizico-

chimice 

Institutului de 

Fizică 

Aplicată 

 

Leonid 

Culiuc 

600 000  Nu se recomandă 

 

12. Tehnologie și utilaje de 

depunere a acoperirilor 

multicomponente și 
multifuncționale pe 

suprafețele metalice la 

interacțiunea plasmei 
descărcărilor în impuls 

de tensiune joasă cu 

materiale pulverulente 

Institutul de 

Fizică 

Aplicată 
 

Valentin 

Mihailov 

600 000  Se recomandă 

13. Biopreparate și 

nanomateriale 

imobilizate pentru 

creșterea și sporirea 

productivității plantelor 

Institutul de 

Microbiologie 

si 

Biotehnologie 

Olga 

Postolachi 

600 000  Nu se recomandă 

 

 

 


