
Nr. și data de 

înregistrare 

Titlul  

propunerii de proiect 
Organizația aplicant 

Director  

de proiect 
Partener 

Directia 

strategica 
Statutul Motivul 

Sănătate 

9/30.09.2020 

 
Controlul interacțiunii 

maladiilor netransmisibile cu 

factori radiostresogeni în 

baza aplicațiilor inovaționale 
web pe platforma 

geospațială 

 

Agenția Națională 

pentru Sănătate 

Publică 

Corețchi 

Liuba 

Academia de 

Studii 

Economice a 
Moldovei 

Maladii 

netransmisibile 
Eligibil  

22/30.09.2020 

Implementarea chirurgiei 
cardiace minim invazive 

pentru copii și adulți în 

Republica Moldova 

IMSP Spitalul Clinic 

Republican  
„Timofei Moșneaga” 

Manolache 

Gheorghe 
- 

Maladii 

netransmisibile 
Eligibil  

10/30.09.2020 

Procedeu de cultivare a 

materiei prime pe baza de 
Pichia pastoris cu expresia 

hormonului de creștere 

Universitatea de Stat 

de Medicină și 
Farmacie "Nicolae 

Testimițeanu" 

Rusnac 
Liliana 

SC "Balkan 

Pharmaceuticals" 

SRL 

Preparate 

farmaceutice și 

nutraceutice 

Eligibil  

Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor 

2/23.09.2020 

 

Implementarea tehnologiei 

de cultivare a genotipurilor 
rizogene de viță-de-vie la 

limita de nord a arealului 

 

Institutul de Genetică, 

Fiziologie și Protecție 

a Plantelor 

Alexandrov 
Eugeniu 

"Timcu Oleg" 
GȚ 

Securitatea 

alimentară și 
siguranța 

alimentelor 

Eligibil  



7/29.09.2020 

Elaborarea și implementarea 

pe scară industrială a 

tehnologiei de producere a 

suplimentelor de substanțe 
biologic active din materia 

primă autohtonă 

(oleaginoasă) în formă de 
capsule 

IP Institutul  

Ştiinţifico-Practic de 
Horticultură şi 

Tehnologii Alimentare 

Taran  
Nicolae 

"Aliment-Ulei" 
SRL 

Securitatea 

alimentară și 
siguranța 

alimentelor 

Eligibil  

1/21.09.2020 

Implementarea urgentă a 

soiurilor noi, brevete, de 

culturi leguminoase pentru 
boabe (mazare, soia, fasole) 

baza excluderii deficitului de 

semințe în sectorul agrar din 
Republica Moldova în 

condițiile încălzirii globale 

IP ICCC "Selecția" 
Vozian 

Valeriu 
- 

Soiuri și 
hibrizi de 

culturi 

agricole, 
tehnice și 

furajere 

performante 

Eligibil  

3/25.09.2020 

Înmulțirea rapidă și 
implementarea în producere 

a soiurilor noi de orz de 

toamnă autohtone, adaptate 
la condițiile RM 

IP ICCC "Selecția" Chișca Maria   

Soiuri și 

hibrizi de 
culturi 

agricole, 

tehnice și 
furajere 

performante 

Eligibil  

/25.09.2020 

Înmulțirea accelerată și 
implementarea în producere 

a soiurilor noi autohtone 

adaptive la condițiile locale 
la grâul comun de toamnă 

IP ICCC "Selecția" 
Postolati 
Alexei 

  

Soiuri și 

hibrizi de 
culturi 

agricole, 

tehnice și 
furajere 

performante 

Eligibil  



11/30.09.2020 

Promovarea și 

implementarea hibrizilor 

timpurii de porumb in 
producerea de semințe 

pentru export în Republica 

Belarus 

IP Institutul de 
Fitotehnie,,Porumbeni" 

Borozan 
Pantelimon 

"Forever" SRL 

Soiuri și 

hibrizi de 
culturi 

agricole, 

tehnice și 
furajere 

performante 

Eligibil  

19/30.09.2020 

Introducerea în cultură a 

noilor soiuri de plante 

aromatice și medicinale 
autohtone rezistente la 

secetă, cu proprietăți 

antivirale și 

imunomodulatoare 

Laboratorul de 

Cercetări Științifice 

"Biochimia Plantelor" 
USM 

Melnic  

Victor 

"Ușurelu Lucia" 

ÎI 

Soiuri și 

hibrizi de 

culturi 
agricole, 

tehnice și 

furajere 

performante 

Eligibil  

Mediu şi schimbări climatice 

16/30.09.2020 

Măsuri complexe de 

management al resurselor 

biologice şi de apă a 

solurilor în scopul reducerii 
secetei şi a altor fenomene 

de climă severă induse de 

schimbările climatice 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

Jigău 

Gheorghe 

„SCHIT-

AGROMEX” 
SRL 

Impactul 
factorilor 

biotici și 

abiotici asupra 

mediului și 
societății 

Ne eligibil 

Nerespectarea 

pct. 3.9, 4.4 și 

4.6 din anunțul 

concursului 

15/30.09.2020 

Implementarea şi testarea 
tehnologiei inovative de 

stocare a energiei 

electrice în reţelele de 
distribuţie cu integrarea 

surselor de energie 

regenerabile (TEHNOSER). 

Institutul de Energetică 
Tîrșu  

Mihai 
"Red-Nord" SA 

Energie sigură, 

curată și 
eficientă 

Eligibil  



6/28.09.2020 

Producerea materialului 

săditor decorativ prin 

aplicarea tehnicilor 

inovaționale în scopul 
conservării și a stabilității 

ecosistemelor urbane cu 

asigurarea dezvoltării 
durabile 

S.C. "TERRA ARB 
GRUP" S.R.L. 

Roșca  
Ion 

Grădina 
Botanică 

Națională 

”Alexandru 
Ciubotaru” 

Conservarea 
biodiversității 

Ne eligibil 

Nerespectarea 

pct. 3.4 al. 1 din 
anunțul 

concursului 

Provocări societale 

5/25.09.2020 Audit Standard 
Academia de Studii 

Economice a Moldovei 

Lapițkaia  

Liudmila 

"EUROPRO-

AUDIT" SRL 

Inovaţiile 

sociale, 

educaționale şi 

culturale 
pentru 

integrare şi 

adaptare 

Ne eligibil 

Nerespectarea 

pct. 3.9 și pct. 
4.2, 4.3, 4.4, 

4.5, 4.6 (în 

format 

electronic) din 
anunțul 

concursului 

12/30.09.2020 

 
Asigurarea securității 

naționale prin analiza 

operativă a amenințărilor în 

baza sistemului specializat 
geoinformațional și 

elaborarea 

scenariilor/modelelor de 
apărare necesară 

 

Academia de Studii 
Economice a Moldovei 

Tutunaru 
Sergiu 

Academia 
Militară a 

Forțelor Armate 

"Alexandru cel 
Bun" 

Inovaţiile 

sociale, 
educaționale şi 

culturale 

pentru 
integrare şi 

adaptare 

Eligibil  

20/30.09.2020 

 

Spre o hermeneutică a 
ideilor și concepțiilor 

filozofice în Revista de 

filozofie și științe politice în 
primul deceniu de 

independență a Republicii 

Moldova 

 

Institutul de Istorie 
Perciun 

Andrei 
- 

Patrimoniu 

material și 
imaterial 

Ne eligibil 

Nerespectarea 
pct. 3.5 din 

anunțul 

concursului 



13/30.09.2020 

Dezvoltarea resurselor 
umane din administrarea 

publică - factor determinant 

in dezvoltarea economiei 
sociale în Republica 

Moldova 

Academia de 

Administrare Publică 

Tofan  

Tatiana 
- 

Valorificarea 
capitalului 

uman și social. 

Ne eligibil 

Nerespectarea 

pct. 3.9 și 4.2, 

4.3, 4.4, 4.6 (în 
format 

electronic) din 

anunțul 
concursului 

21/30.09.2020 

 
Soluții STEMx pentru 

atenuarea crizei valorice 

(deficitul specialiștilor în 

STEM, numărul mic de 
abiturienți) în educația 

preuniversitară din Moldova 

prin crearea ICASA cu 
laboratoare PASCO 

 

Universitatea de Studii 

Politice și Economice 

Europene "C. Stere" 

Railean  
Elena 

"Didact Vega" 
SRL 

Valorificarea 

capitalului 

uman și social 

Eligibil  

Competitivitate economică și tehnologii inovative 

14/30.09.2020 

Digitalizarea şi integrarea 

arhivei cu sistemele 
informaționale de 

management universitar 

Universitatea Tehnică 
a Moldovei 

Nistriuc  
Pavel 

- 

Tehnologia 

informaţiei şi 
dezvoltarea 

digitală 

Eligibil  

23/30.09.2020 

 

Implementarea tehnologiilor 
informaționale pentru 

asigurarea comunicării și 

utilizării eficiente a 
inovațiilor, tehnologiilor și 

măsurilor științific 

argumentate ale domeniilor 

protecția resurselor naturale 
și producerea agricolă în 

Republica Moldova. 

 

Institutul de Pedologie, 
Agrochimie și 

Protecție a Solului 

Nicolae Dimo 

Andrei  

Bîtcă 

Institutul de 

Pedologie, 
Agrochimie și 

Protecție a 

Solului "Nicolae 

Dimo" 

Tehnologia 
informației și 

dezvoltare 

digitală 

Ne eligibil 

Nerespectarea 

pct. 4.4, 4.6,  

3.9 și 3.6 din 

anunțul 
concursului 



8/29.09.2020 

Mașină inteligentă pentru 

plantarea porumbului, floarei 

soarelui, soiei și sfeclei de 

zahăr 

"Moldagrotehnica 

Grup" SRL 

Boincean 

Boris 
IS "Selecția" 

Materiale, 

tehnologii și 

produse 

inovative 

  

17/30.09.2020 

 

Aheel - Fă-ți alergarea mai 
sigură, evitând accidentarea 

genunchilor, spatelui și 

articulațiilor 

 

"Garage Lab" SRL 
Logvinenco 

Serghei 
"Simpals" SRL 

Materiale, 
tehnologii și 

produse 

inovative 

Ne eligibil 

Nerespectarea 
pct. 3.6 din 

anunțul 

concursului 

18/30.09.2020 SONR - radio subacvatic "Numbers" SRL 
Voloshin 

Dmitri 
"Simpals" SRL 

Materiale, 

tehnologii și 

produse 
inovative 

Ne eligibil 

Nerespectarea 

pct. 3.6 din 

anunțul 
concursului 

 

 


