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EXTRAS din О R D I N 
02 iunie 2021 or. Chisinau Nr. 11-PC 

Cu privire la aprobarea volumului alocatiilor 
bugetare pentru proiectele de inovare 
si transfer tehnologic (2021-2022) 

in temeiul art. 61 a Codului cu privire la §tiinta si inovare (Legea nr. 259-XV din 
15.07.2004), pet. 8 alin. 2), 3), 5) si 6) din Hotararea Guvernului nr. 196 din 28.02.2018 cu privire 
la organizarea §i functionarea Agentiei Nationale pentru Cercetare si Dezvoltare, Hotararea 
Guvernului nr. 382/2019 cu privire la aprobarea Metodologia de finantare a proiectelor din 
domeniile cercetarii si inovarii, in scopul administrarii bugetului aprobat pentru fmantarea 
proiectelor de inovare si transfer tehnologic, 

1. Se aproba volumul alocatiilor bugetare pentru anul 2021 in suma de 6578,4 mii lei pentru 
proiectele de inovare §i transfer tehnologic, conform anexei. 

2. Perioada de realizare a proiectelor este 01.07.2021 - 30.06.2022. 

3. Directia proiecte inovationale va asigura contractarea, monitorizarea implementarii 
proiectelor, inclusiv colectarea rapoartelor si va asigura publicarea prezentului ordin. 

4. Controlul privind realizarea prezentului ordin se pune in sarcina Dlui Vadim Iatchevici, sef 
directie, Directia proiecte inovationale. 

O R D O N : 

Director general Olga TAGADIUC 
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Anexa la Ordinul nr. 11-PC din 02.06.2021 

Nr. 
Cifrul proiectului Denumirea proiectului 

Organizația 

executoare 

Conducător de 

proiect 

Organizația 

partener 

Suma (mii lei) 

Prioritatea: Sănătate 

1. 

 

21.80015.8007.248T 
Implementarea chirurgiei cardiace minim invazive 

pentru copii și adulți în Republica Moldova 

IMSP Spitalul Clinic 

Republican  

„Timofei Moșneaga” 

Manolache 

Gheorghe, dr. 
 

 

500,0 

Prioritatea: Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor 

2. 

21.80015.5107.249T 

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 certificata ecologic 

„ProBioSan-Plus” 

SRL 
Balan Igor dr.  

 

 

950,0 

3. 

21.80015.5107.250T 

Creșterea și valorificarea soiurilor de mentă autohtone 

cu cerere sporită în piață pentru obținerea produselor 

antibacteriene, imunomodulatoare 

Universitatea de Stat 

din Moldova 
Melnic Victor, dr. 

ÎI „Ușurelu 

Lucia” 

 

586,0 

4. 

21.80015.5107.251T 

Promovarea și extinderea suprafețelor însemnate cu 

soiuri noi, brevetate de culturi leguminoase (mazăre, 

soia, fasole) 

IP ICCC "Selecția" 
Vozian Valeriu, 

dr. 
 

 

391,0 

5. 

21.80015.5107.252T 

Crearea, înmulțirea accelerată și implementarea în 

producere a soiurilor noi autohtone adaptive la 

condițiile locale la grâul comun de toamnă 

IP ICCC "Selecția" 
Postolati Alexei, 

dr. 
 

 

427,0 

Prioritatea: Mediu şi schimbări climatice 

6. 

21.80015.5807.253T 

Tehnologie de obținere a fertilizanților organominerali 

prin reciclarea deșeurilor zootehnice și industriale și 

aplicarea lor în scopul sporirii capacitații de adaptare a 

solului la schimbarea climei 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

Jîgău Gheorghe, 

dr. 

SRL ,,SCHIT-

AGROMEX” 

 

750,0 



Prioritatea: Competitivitate economică și tehnologii inovative 

7. 

21.80015.5007.254T 

Producerea serelor tip bloc pentru cultivarea fructelor și 

legumelor, în pantă și pe teren drept, cu automatizări și 

sisteme inovative 

„GORA 

TECHNOLOGY 

GROUP” SRL 

Dicusară Ion dr. 
„Magazin 

Financiar” SRL 

 

1000,0 

8. 

21.80015.5007.255T 

Implementarea pe scară industrială a tehnologiei de 

producere a îngrășămintelor organice și ecologice cu 

eficiența mărită din deșeuri avicole 

SRL "Piliccik-Grup" 
Sucman Natalia, 

dr. 
 

 

1000,0 

9. 21.80015.5007.256T Producerea placajului antiderapant hexagonal „GrupBiz SV” SRL Dohmilă Iurie dr.  974,4 

 

 


